
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ ………………………../………………20….. г. 

 

На основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) и постъпило искане с вх. № ………………… от …………………., 

адрес: гр. ………………., бул. „”, бл. , вх. , ет. , електронен адрес: …………………. 

След като заявлението беше разгледано и беше извършен обстоен анализ на 

поставените в него въпроси от фактическа и правна страна, беше установено, че   

информацията по точки …………………….. от заявлението не e обществена по 

смисъла на Закона за достъп до обществена информация.   

 По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ една информация е обществена, когато са 

налице две визирани в правната норма кумулативни изисквания - да е свързана с 

обществения живот в страната и да дава възможност на гражданите да си съставят 

собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Тази 

обществена информация може да се съдържа в документи или други материални 

носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ лица. 

Информацията трябва да е обвързана с правомощията и дейността на органа, защото 

само тогава тя би могла да притежава исканата от закона специална цел.  

 В случая исканата от Вас в точки ……………………. информация не е свързана 

с обществения живот и от нея не може да бъде съставено мнение за дейността на 

задължения по закон субект по реда на ЗДОИ, каквато е целта на закона.  

От една страна информацията предмет на искането, се отнася за действия на 

трето лице, различно от задължения по закон субект, а не е свързана с обществения 

живот в страната, поради което същата не представлява обществена информация по 

смисъла на ЗДОИ.  

От друга страна исканите документи съдържат лични данни. „Лични данни“ 

по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно 

защитата на данните) означава всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко 

идентифицирано. Обработването на лични данни следва да се извършва в 
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съответствие с принципите по чл. 5 от Общия регламент, включително принципите 

на законосъобразност, необходимост и пропорционалност.  

Съгласно чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ този закон не се прилага за достъпа до лични 

данни. 

Предоставям пълен достъп до останалата част от исканата информация, както 

следва: 

 1. 

 2.  

  Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация – 

неограничен. 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата обществена информация – 30 

дни от датата на получаване на настоящото решение. 

Мястото, където се предоставя достъп до исканата обществена информация – 

на електронна поща: …………………….. и  в сградата на …………………., на 

адрес:………………….. 

Формата, под която се предоставя достъп до исканата обществена информация 

–  комбинация от форми – копия предоставени по електронен път и копие на хартиен 

носител. 

Разходи за предоставянето на достъп до исканата обществена информация –   

 На основание чл. 35 от ЗДОИ информацията се предоставя срещу заплащане и 

представяне на платежен документ. Съгласно Заповед № 3МФ-1472 на министъра на 

финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). за определяне нормативи 

за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до 

обществена информация сумата за предоставяне на една страница ксерокопие е 0,09 

лв. За предоставяне на информацията по електронен път не се дължат такси. 

 Във връзка с изложеното, след превеждане на такса в размер на ….. лв. (….. лева 

и ………. стотинки) за предоставяне на ……………….. страници ксерокопие, 

представяне на платежен документ в …………………… и подписване на протокол, 

информацията ще бъде предоставена на заявителя и под формата на копие на хартиен 

носител. 

 Заплащането на разходите се извършва по безкасов път по банкова сметка на 

училището BIC BNB…………………….  

 Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс пред Административен съд ……………….. в 14-дневен срок от 

съобщаването му. 
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Решението да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по 

пощата с обратна разписка. 

  

 

 

……………………. 

Директор на …… 

 


