ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
кратък преглед на основните
правомощия на общините

Консултативен материал на НСОРБ. Материалът има препоръчителен
характер.
Ноември 2020

1

Законодателство относно достъпа до обществена информация
Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) беше съществено
променен през декември 2015 година. Повечето от разпоредбите влязоха в сила
през януари 2016 година.
Промените в ЗДОИ бяха насочени към:
 Добавяне на нови категории информация за публикуване в интернет – чл.
15, ал. 1.
 Промяна в съдържанието на секциите „Достъп до информация“ –
разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си
на достъп до информация и условията за повторно използване на
информация от обществения сектор, реда за използване на публичните
регистри, вътрешни правила за работа по ЗДОИ, годишния отчет по ЗДОИ,
нормативите за разходите за достъп до информация и за повторно
използване на информация от обществения сектор, контактна
информация, включително електронния адрес, на който ще се подават
заявленията – чл. 15а, ал. 2.
 Ежегодно обявяване на актуализиран списък на категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна – чл.
15а, ал. 3.
 Планиране и поетапно публикуване в интернет в отворен формат на
информационните масиви и ресурси, които поддържа администрацията,
достъпът до които е свободен, като Министерският съвет ежегодно по
предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно
управление" приема списък с набори от данни, които да бъдат
публикувани в отворен формат в интернет – чл. 15б.
В тази връзка Ви препоръчваме:
 да създадете/направите преглед на действащите вътрешни правила,
уреждащи достъпа до обществена информация и ако се налага да ги
актуализирате в съответствие с нормативните изисквания на
Закона;
 да прегледате съдържанието на Секция „Достъп до информация“ в
съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 ЗДОИ;
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 при ежегодното обявяване на категориите информация само да
опишете/посочите регистрите, които съхранявате, набори от данни,
метаданните, тяхната достъпност, форматите, в които се
поддържат, като можете да структурирате информацията по
следния начин:
Информационен масив и законово основание за
поддържането му
№
Име

1.

Регистър на местните
поделения на
вероизповеданията

Основание

Формат, в който се
поддържа
при електронен носител, се
уточнява и конкретният формат:
.xls/.xlsx, .mdb, .pdf, .doc/.docx,
.json, .html, .xml, .rdf, .csv и т.н.

чл.19, ал.2 от Закона за
вероизповеданията

.xls/

Напомняме, че:
 Информацията по чл. 15 ЗДОИ се публикува/актуализира в срок до три
работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на
съответната информация, а ако актът се обнародва – в срок до три
работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг
срок;
 Включете секция „Достъп до информация“ в структурата на интернет
страниците си по подразбиране. Същата трябва да е лесно намираема
още в основното меню на официалната интернет страница;
 В секция „Достъп до информация“ следва да има информация за
звеното, което отговоря за приемането и координирането на работата
по заявленията. Тази информация не бива да фигурира само във
вътрешните правила;
 Създайте разяснителна информация за упражняване на правото на
достъп до обществена информация и я публикувайте в секция „Достъп до
информация“ като открит текст;
 Задължително публикувайте в секциите „Достъп до информация“
Вътрешните правила за работа по ЗДОИ, които следва да са
актуализирани, обхващайки организация по предоставянето и
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публикуването на информация, както и реда и условията по предоставяне
на информация от обществения сектор.
 Друга важна информация, която трябва да се съдържа в секциите „Достъп
до информация“ са условията и реда, нормативите за достъп до базите
данни, публичните регистри и информация, които поддържа
администрацията – това са така наречените условия и ред за повторно
използване на информация от обществения сектор.
 В секция „Достъп до информация“ следва да публикувате и отчетът по
прилагане на ЗДОИ през изтеклата година. Във връзка с публикуването в
отворен формат на бази данни и регистри са публикувани и Методически
указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от
данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното
актуализиране, както и Правила и процедури в процеса на планиране,
приоритизиране, публикуване и актуализиране на информация от
обществения сектор за повторно използване на Портала за отворени
данни. Същите са утвърдени със заповеди на председателя на ДАЕУ. С
пълния им текст можете да се запознаете от следния линк:
https://data.egov.bg/document .
 В общината следва да действа тарифа по чл. 41ж, ал. 5, т. 3 ЗДОИ приета с
решение на общинския съвет - §30 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп
до обществена информация (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.)
Последни законодателни промени:
 В началото на 2019 г. влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за
достъп до обществена информация, свързани със съдебната защита на
правото на достъп до информация. С промените бе въведена
едноинстанционна съдебна процедура по разглеждане на жалбите срещу
решения за отказ и за предоставяне на достъп до обществена
информация, като бе премахнато касационното обжалване. Голямата част
от делата се образуват пред административните съдилища, а Върховният
административен съд ще разглежда като редовна съдебна инстанция
такива спорове само по изключение.
 С измененията и допълненията в Административнопроцесуалния кодекс,
приети през 2018 г., делата, образувани по жалби от гражданите и
юридическите лица, се разглеждат от административните съдилища в
съдебните райони, където е постоянният адрес или седалището им, а не
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по седалището на административния орган, отказал достъп до исканата
информация или издал решение за предоставянето й.
 Администрацията на Министерския съвет създаде платформа за достъп
до обществена информация, като се осигурява възможност за подаване
на заявления за достъп до информация. При подадено заявление през
платформата следва да публикувате на нея решенията по тях и
предоставената обществена информация при спазване изискванията за
защита на личните данни по отношение на данните на заявителя.

Практически съвети
Каква информация да публикуваме?
Чл. 15, ал. 1 ЗДОИ регламентира категориите информация, които се публикуват в
интернет.
Налице е изискване да се публикува онлайн информацията от обществен
интерес, която трябва да се съобщава по инициатива на органите:
• информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и
безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
• информация, която опровергава разпространена недостоверна информация,
засягаща значими обществени интереси;
• информация, която представлява или би представлявала обществен интерес.
Администрацията е задължена да публикува на интернет страницата си
информация за:
• Описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и
отговорностите на администрацията - на практика тази информация се съдържа
в основни линии в Закона за местното самоуправление и местната
администрация;
• Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията и текстовете на
издадените от органа нормативни и общи административни актове - това са
издадените нормативни, общи и индивидуални административни актове
(например всички наредби, правилници, вътрешни правила, свързани с
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предоставянето на административни услуги на гражданите, инструкции,
заповеди/решения);
• Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната
администрация;
• Наименованието, адреса, електронната поща, телефона и работното време на
звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на
заявленията за предоставяне на достъп до информация;
• Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на
административни услуги на гражданите;
• Стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
• Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията публикува се съгласно Закона за публичните финанси;
• Актуална информация в профила на купувача съгласно Закона за обществените
поръчки;
• Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и
резултатите от общественото обсъждане на проекта;
• Уведомления за откриване на производството по издаване на общ
административен акт по чл. 66 от Административно - процесуалния кодекс,
включително основните съображения за издаването на акта и формите и
сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
• Информация за упражняването на правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите
за предоставянето на информацията по чл. 41ж ЗДОИ и форматите, в които се
поддържа информацията;
• Обявления за конкурси за държавни служители;
• Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
• Информация, която е публична съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и актовете по прилагането му - например списъкът на категориите
информация, представляващи служебна тайна;
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• Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от
Закона.
• Друга информация, определена със закон.
Допълнително ръководителите на местните администрации са задължени всяка
година да обявяват списък на категориите информация, подлежаща на
публикуване от тях. Списъкът трябва да посочва и форматите, в които тези
категории информация са достъпни. ЗДОИ предвижда 3-дневен срок за
публикуване .

При постъпило
информация:

заявление

за

достъп

до

обществена

Кметовете на общини, на райони и на кметства и кметските наместници, както и
общинските съвети като органи на местното самоуправление са задължени
субекти за осигуряване на достъп до обществена информация (чл. 3, ал. 1 от
Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 2 от
Закона за администрацията).
Друга категория задължени лица по ЗДОИ /чл. 3, ал. 2 ЗДОИ/ са
публичноправните субекти извън органите на местното самоуправление и
публичноправните организации по смисъла на §1, т. 4 от Допълнителните
разпоредби на ЗДОИ. В тази група лица попадат общински предприятия по ЗОС,
музеи, библиотеки и архиви, чиято дейност се финансира със средства от
общинския бюджет, както и общински търговски дружества, отговарящи на
критериите по §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ.
Правото на гражданите на информация, която представлява за тях законен
интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл. 41, ал. 2 от
Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално
упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, ЗДОИ регламентира както
задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация,
така и съдържанието на решенията за отказване на такъв.
ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до
обществена информация, която по смисъла закона, е всяка информация,
свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на
гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените
по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация придава
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авторитет на институцията, която го предоставя, поради което следва стриктно
да бъде спазвана предвидената в закона процедура.
1. Право на достъп до обществена информация:
Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на
условията по чл. 4 ЗДОИ.
2. Заявление за достъп:
Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл. 25,
ал. 1 ЗДОИ.
• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
• описание на исканата информация;
• предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
• адрес за кореспонденция със заявителя.
В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без
разглеждане /чл. 25, ал. 2 ЗДОИ/. В тези случаи се уведомява писмено
заявителя.
След регистриране на заявлението следва да се връчи входящия номер на
заявителя или да се изпрати на посочения e-mail.
ВАЖНО!
Сред посочените по-горе реквизити на заявлението за достъп до обществена
информация липсва изискване за саморъчен подпис на заявителя.
Следователно, когато заявлението се подава по електронен път, не е
необходимо същото да бъде подписано и с електронен подпис.
Не може да се изисква мотивиране на заявление за достъп до информация.
Напротив - в случаите на отказ съответния орган на местно самоуправление е
този, който следва да посочи законоустановеното ограничение и да обоснове
налагането му.
Заявлението за достъп до обществена информация не предполага и не
представлява административна услуга по смисъла на Административно процесуалния кодекс. Информацията, която се предоставя на гражданите и
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юридическите лица при или по повод предоставянето на административни
услуги е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване
или погасяване на други техни права или задължения.
3. Разглеждане на заявленията:
Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не покъсно от 14 дни след датата на регистриране /чл. 28, ал. 1 ЗДОИ/.
4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп:
Срокът може да бъде удължен в следните случаи:
4.1. При условията на чл. 29 ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета
на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването
започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде
предоставена.
4.2. При условията на чл. 30 ЗДОИ – когато поисканата в заявлението
информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за
нейната подготовка – срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не
повече от 10 дни.
4.3. При условията на чл. 31 ЗДОИ – когато исканата обществена информация се
отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този
случай, най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24
ЗДОИ следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.
Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на
срока и за причината, която налага това.
5. Препращане на заявлението:
Когато общината не разполага с исканата информация, но съществуват данни за
нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението:
5.1. препраща преписката на съответния орган;
5.2. изготвя уведомление до заявителя, в което задължително посочва
наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който
заявлението е препратено.
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6. Липса на исканата информация:
Когато след анализ се установи, че общината не разполага с исканата
информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителя се
уведомява за това в 14-дневен срок от регистриране на заявлението.
7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
7.1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен
общодостъпен регистър;
7.2. устна справка;
7.3. копия на материален носител;
7.4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се
съхраняват или са публикувани данните.
Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите
по чл. 27 ЗДОИ.
8. Решение за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация:
След като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да
бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се издава Решение по
утвърден образец.
8.1. При предоставяне на достъп до обществена информация:
8.1.1. Решението задължително съдържа реквизитите по чл. 34, ал. 1, във връзка
с чл. 59, ал. 2 от Административно - процесуалния кодекс.
За дейностите по събиране на информацията, уведомяване на заявителя и
предоставяне на информацията следва да е определено лице.
8.1.2. Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена
информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с
обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е
поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил
адрес на електронна поща.
8.1.3. Решението задължително съдържа информация за:
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• степен на осигурения достъп до обществена информация – частичен/пълен;
• срок, в който се предоставя достъпът - не по-кратък от 30 дни от датата на
получаване на решението;
• информация за дължимата сума и указания за начина, по който следва да се
заплатят разходите;
• указания за формата и начина по който може да бъде предоставена
информацията – на точно определено място в сградата на общината с
подписването на протокол по чл. 35, ал. 2 ЗДОИ;
• срок, в който се обжалва решението – 14-дневен от датата на получаването му;
• орган, пред който се обжалва решението;
• предупреждение за разпоредбата на чл. 36 ЗДОИ /отказ от предоставен
достъп/;
• информация за контакт – телефон, факс, електронен адрес, интернет сайт.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на
определените разходи и представяне на платежен документ.
8.1.4. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде
предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за
получаването, общинска администрация изпраща на посочения адрес на
електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от
информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези
случаи не се съставя протоколът по чл. 35, ал. 2 ЗДОИ и не се заплащат разходи
по предоставянето.
8.2. При отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:
8.2.1. Основанията за отказ са изрично изброени в чл. 37 ЗДОИ, като
конкретното основание задължително се посочва в решението за отказ
/подробни мотиви и цитиране на конкретна законова разпоредба/. При наличие
на основание или при съмнение за наличие на основание за отказ за
предоставяне на информация по реда на Раздел ІІІ на Глава трета ЗДОИ,
включително и при частичен достъп до информация.
8.3. При предоставяне на частичен достъп до информация:
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8.3.1. Решението за предоставяне на частичен достъп до информация съдържа
съответно реквизитите и на решение за предоставяне, и на решение за отказ за
предоставяне на информация;
8.3.2. Частичният достъп може да бъде под формата на:
• Предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;
• Предоставяне на целия носител на информация със заличени полета,
съдържащи информация, достъпът до която е ограничен.
9. Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация:
9.1. В параметрите, очертани с разпоредбата на чл. 7, ал. 1 ЗДОИ в случаите, в
които предмет на писменото заявление или устното запитване по чл. 24, ал. 1
ЗДОИ е класифицирана информация, представляваща държавна или друга
защитена тайна, когато това е предвидено в закон. Разпоредбата на чл. 7 ЗДОИ
се прилага след становище на служителя по сигурността на информацията.
9.2. По отношение на достъпа до служебна обществена информация,
ограничения са възможни в следните хипотези:
9.2.1. Информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на
органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от
или за органа, становища и консултации/.
9.2.2. Информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или
предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения,
свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.
Ограничението по т. 9.2.1 и т. 9.2.2 не може да се прилага след изтичане на 2
години от създаването на такава информация. Достъпът до служебна
обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ
обществен интерес.
9.3. Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало
предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на
надделяващ обществен интерес.
9.4. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през
предходните 6 месеца.
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В случаите по т. 9 се предоставя частичен достъп само до онази част от
информацията, достъпът до която не е ограничен.
Важно!
Дори когато съществува основание за отказ, заявената информация трябва да се
предостави, ако е налице надделяващ обществен интерес от узнаването й.
Според ЗДОИ надделяващият обществен интерес трябва да се преценява при
следните ограничения:
 защита на интересите на трети лица, заемащи публични длъжности –
лични данни;
 защита на интересите на трети лица – търговска тайна;
 защита на оперативната подготовка на актовете – чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ;
 защита на текущи или предстоящи преговори.
Надделяващ обществен интерес е винаги налице, когато чрез исканата
информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт,
повишаване на прозрачността и отчетността на институциите и лицата,
задължени да предоставят обществена информация.
Информация от надделяващ обществен интерес може да бъде публикувана от
самите органи на местното самоуправление без поискване – например по този
начин са публикувани в интернет декларациите по Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В повечето
случаи балансът трябва да се извършва от администрацията при подадено
заявление – това са най-често случаите на обществени дебати, разкриване на
случаи на лошо управление и корупция и др.
10. Извън приложното поле на ЗДОИ остава информацията, която:
• се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и
юридическите лица;
• се съхранява в Националния архивен фонд. Достъпът до документите в
Националния архивен фонд е уреден от Закона за Националния архивен фонд,
който определя правилата за събиране, регистриране, обработване и
използване на архивни документи.
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11. Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са
определени със заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите,
обнародвана в ДВ. бр. 98/2011 г.
12. Обжалване:
Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ
за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред
Административен съд по реда на Административно - процесуалния кодекс.
Във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена
информация следва да има конкретно решение.
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