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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА  

 
УТВЪРЖДАВАМ:  

 
 СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ  

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА 

ДИРЕКТОР РЗИ – МОНТАНА  

 

 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ – МОНТАНА 

 
РЗИ – Монтана като териториален орган на държавна власт е задължен субект за 

осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до 

обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или 

учреждение, 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, той 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 на този закон, 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 

дава авторитет на институцията, която го представя, 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 от ЗДОИ. 

 

2. Заявление за достъп: 

 

2.1. На видно за гражданите място на Гише за административно обслужване /ГАО/ на РЗИ 

– Монтана е поставен образец на заявлението; 

2.2. Подаването и регистрирането на заявление за достъп се извършва в ГАО на РЗИ – 

Монтана. 

2.3. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл. 25, ал. 1 от 

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. 
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Подаденото и регистрирано в ГАО заявление се предоставя чрез главния секретар на РЗИ - 

Монтана, за изпълнение на съответния директор на дирекция, в чийто ресор попада исканата 

информация. В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без 

разглеждане /чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ/.  В тези случаи, РЗИ –уведомява писмено заявителя. 

 

3. Разглеждане на заявленията:   

 

Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 

дни след датата на регистриране  /чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ/. 

 

4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп: 

 

Срокът може да бъде удължен и при следните хипотези: 

 

4.1. При условията на чл. 29 от 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 от 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 от 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 от 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. Главният секретар на РЗИ - Монтана, в деня на получаването й 

проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя 

съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното 

съгласие по чл. 31 от ЗДОИ. 

 

5. Препращане на заявлението: 

 

Когато РЗИ - Монтана не разполага с исканата информация, но съществуват данни за 

нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, главният секретар: 

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. 

 

6. Липса на исканата информация: 

 

Когато след след направен анализ се установи, че инспекцията не разполага с исканата 

информация и няма данни за нейното местонахождение, РЗИ-Монтана уведомява за това 

заявителя в 14-дневен срок от регистриране на заявлението. 

 

7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:  

 

РЗИ – Монтана предоставя достъп до обществена информация в следните форми: 

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. 
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Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл. 27 от 

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 Административнопроцесуалния кодекс.  

За дейностите по събиране на информацията, уведомяване на заявителя и предоставяне на 

информацията е отговорен главен секретар на РЗИ – Монтана. 

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: 

 

 степен на осигурения достъп до обществена информация; 

 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 РЗИ – Монтана с подписването на протокол по чл. 35, ал. 2 

от ЗДОИ; 

 срок, в който се обжалва решението – 14-дневен от момента на получаването му; 

 орган, пред който се обжалва решението – Административен съд, гр. Монтана; 

 предупреждение за разпоредбата на чл. 36 от 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, РЗИ – Монтана 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 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 от 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 от ЗДОИ, 

включително и при частичен достъп до информация, най-късно в петдневен срок от постъпване 

на конкретното заявление, то се препраща придружено със становище в дирекция АПФСО за 

становище от юристконсулта на РЗИ - Монтана.  

 

8.3. При предоставяне на частичен достъп до информация: 

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: 
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  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 от ЗДОИ в случаите, в  

които предмет на писменото заявление или устното запитване по чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ е 

класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна, когато това е 

предвидено в закон.  Разпоредбата на чл. 7 от 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. 

В случаите по т. 9 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, 

достъпът до която не е ограничен. 

 

10. Извън приложното поле на ЗДОИ остава информацията, която: 

 се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и 

юридическите лица; 

 се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България. 

 

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: 

Във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация 

следва да има конкретно решение. Решенията за предоставяне на достъп до обществена 

информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред 

Административен съд – град Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Разработил: 

Даниела Накова 

Главен секретар 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на здравеопазването 
 

Регионална здравна инспекция – Монтана  
 

 

Вх. № .......................... 

........................... 20..... г.     
 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РЗИ - Монтана 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за достъп до обществена информация 

от 

................................................................................................................................ 
/ трите Ви имена или наименованието на ЮЛ, от името на което се подава заявлението / 

 

адрес за контакти: гр. /село .............................общ./област ............................... 

 

п.к........... улица/ж.к...................., № / блок, вх. .................., ет. ........, ап. ........ 

................................................................................................................................ 
/ телефонен номер или електронен адрес за връзка – по желание / 

Уважаеми господин Директор, 

 

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля, да ми бъде предоставена 

наличната в РЗИ-Монтана информация относно 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Исканата информация желая да получа в следната форма: 

 Преглед на информацията – оригинал или копие; 

 Устна справка; 

 Копия на материален носител /книжен, CD, DVD, видеокасета, аудиокасета, дискета/; 

 Копия предоставени по електронен път или интернет адрес. 

 

 

 

 

Дата: .............................       Подпис:  

 

 
        

 

 
 

Предоставените от Вас лични данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и 

нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването 

на установените със закон функции на РЗИ - Монтана. 

 
3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3 

тел: 096 / 39 17 11,   факс: 096 / 300 541,   e-mail: rzi-montana@net-surf.net,   www.rzi-montana.org 

 

mailto:rzi-montana@net-surf.net
http://www.rzi-montana.org/
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                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация   

                                                             

             МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-МОНТАНА 

гр. Монтана, 3400, пл. Жеравица № 3, тел.: 096 39 17 11,  факс: 096 300 541 

rzi-montana@net-surf.net; www.rzi-montana.org 

 

  

РЕШЕНИЕ 

за предоставяне / отказ на достъп 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

на длъжност :  

 

…............................................................................................................................ 

 

по заявление по ЗДОИ с вх. ……………………………………………………………….. 

 

Исканата обществена информация: 

o може да бъде предоставена; 

o е класифицирана, представлява държавна тайна; 

o е класифицирана, представлява служебна тайна; 

o засяга граждани или юридически лица и те не са съгласни тя да бъде 

предоставена; 

o е поискана преди по-малко от 6 месеца и тя е била предоставена; 

o е свързана с оперативна подготовка на актове на органите и няма 

самостоятелно значение (мнения, препоръки, становища, консултации) – 

чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. 

 

1. До каква част от исканата информация се предоставя достъп: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

………………………………………………………………………………………………... 

 

2. В какъв период от време се предоставя достъп до информацията – срокът, за който се 

предоставя достъп не може да бъде по-кратък от 30 дни: ………………………………… 

 

3. Къде се предоставя достъп до информацията: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Формата, в която се предоставя достъп: 

……………………………………………………… 

 

5. Каква сума трябва да се заплати и банкова сметка, по която трябва да постъпи сумата: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Срок, в който се обжалва решението: 

………………………………………………………… 

 

7. Орган, пред който се обжалва решението  …………………………………………… 

 

8. Фактически и правни основания, поради които се отказва предоставянето на достъп: 

 

На основание 

……………………………………………………………………………………….. 

mailto:rzi-montana@net-surf.net
http://www.rzi-montana.org/
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/коя точно разпоредба от кой закон дава основание да се вземе решение за отказ/ 

  

 

Дата: . . . . . . . . . . . .         Подпис: . . . . . . . . . .  

 

Решението е връчено на ………………… 

 

от ……………………………………………….. 

(име на служителя на РЗИ - Монтана) 

 

 

Дата:.........................                                        

  

 

 Лично 

 

 По пощата с обратна разписка 

 

 На електронен адрес:.......................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 на Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация 

                                  

                            ПРИМЕРНА ЖАЛБА 
 

/срещу отказ от предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената 

информация/ 

 

ЧРЕЗ 

/ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНА, КОЙТО ВИ 

Е ОТКАЗАЛ ИНФОРМАЦИЯ/ 

 

ДО 

/СЪОТВЕТНИЯ СЪД, ДО КОЙТО ОТПРАВЯТЕ 

ЖАЛБАТА/ 

 

Ж А Л Б А 

 

От 

............................................................... 

/трите Ви имена,          ЕГН,          адрес/ 

 

СРЕЩУ:  
отказ за предоставяне на информация от страна на 

...................../пълното наименование на органа, който Ви 

е отказал информация/ 

 

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до 

обществена информация/ 

 

 

Уважаеми Господа/Госпожи Съдии, 

 

 На основание чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация обжалвам пред 

Вас в срок решение за отказ на .......................................... /пълното наименование на органа, който 

Ви е отказал информация/ да ми предостави достъп до поискана от мен информация. 

 /Следва да изложите кратко и ясно фактите, свързани с подаването на вашето заявление. 

Трябва да посочите: 

 1. На /дата/ подадох до /наименование на органа/ заявление за достъп до информация с 

входящ номер ............................ 

 2. С него поисках информация за ............................................................................. /кратко 

описание на поисканата информация/ във формата на /посочете поисканата от Вас в заявлението 

форма на достъп – например: копия на хартиен носител/. 

 3. Ответникът притежава поисканата информация. 

 4. На /дата/ получих от ответника писмо /или решение/ № ........... /изходящ номер на 

писмото/, с което ми бе отказан поисканият достъп. 

 5. Според него /посочвате накратко мотивите на отказа – можете да цитирате от писмото 

или решението/. Ако отказът е бил мълчалив, посочете дата на която е изтекъл срокът за отговор 

и уточнете, че не сте получили отговор. 

 6. Отказът на ответникът е незаконосъобразен. 

 7. Въз основа на гореизложеното, моля, уважаемият Съд  да отмени отказа на 

...................................................................................... /наименование на органа, който Ви е отказал 

достъп до информация/ и да реши делото по същество, да признае правото ми на достъп до 

поисканата информация и да осъди ответника да ми я предостави в поисканата форма на достъп. 
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Приложения: /прилагат се към жалбата/ 

 

 1. 2 /два/ броя копия по подаденото заявление. 

 2. 2 /два/ броя копия от писмо № ....../номер/ , с което е отказан достъп. 

 3. препис от жалбата за ответника. 

 4. копие от квитанция за внесена държавна такса. 

 

 

 

 

 

 

............... 

/място на подаване на жалбата/ 

 

............... 

/дата/ 

 

 

 

С уважение: 

/подпис на жалбоподателя/ 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4  на Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация                                                                                                                                                                                

                                      

                                                                                                                                                 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-МОНТАНА 

гр. Монтана, 3400, пл. Жеравица № 3, тел.: 096 39 17 11,  факс: 096 300 541 

rzi-montana@net-surf.net; www.rzi-montana.org 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за предоставяне на достъп до обществена информация 

 

 

Днес…………………., в сградата на РЗИ-Монтана, стая №………………..в  изпълнение на  

 

Решение №………………………. от ……………………........ г. за предоставяне на достъп до  

 

обществена информация,  

 

пред………………………………………………………………..……….. 
                                                                                            (Трите имена и длъжността на длъжностното лице, предоставящо достъп) 

……………………………………………………………………………………………………… 

се яви………………………………………………………………………………………………. 
                                (Трите имена, за представителите на ЮЛ се указва в какво качество представляват ЮЛ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

На заявителят беше предоставена информация 

относно:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Информацията е предоставена под формата на………………………………………….................... 
(хартиен носител-оригинал копие, магнитен носител, устна справка) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Информацията е актуална към дата……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

На заявителя бяха предоставени следните 

документи……………………………………………….………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

ЗАЯВИТЕЛ:……………………..           
                                   

 
   (подпис) 
 

ПРЕДОСТАВИЛ:………………. 
                                                                                                                       

  (подпис)          

mailto:rzi-montana@net-surf.net
http://www.rzi-montana.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА 

 

АНКЕТНА КАРТА 

 
Моля, отбележете желания отговор!  

         

1. Досега използвали ли сте услугите на РЗИ-Монтана? 

Да  

Не  
2. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които 

предлага РЗИ-Монтана? 

Да, веднага  

Да, но първо трябваше да попитам  

Не, отне ми доста време 

Не, оказа се по-трудно отколкото очаквах 
3. Успяхте ли да получите необходимата информация? 

Да  

Не 
4. Имахте ли нужда от допълнителна информация, за да подготвите 

запитването си? 

Да 

Не 
5. Информацията на таблото във фоайето на РЗИ-Монтана е: 

5.1. Достъпна 

Да 

Не 

Не мога да преценя 
5.2. Изчерпателна 

Да 

Не 

Не мога да преценя 
5.3. Разбираема 

Да 

Не 

Не мога да преценя 
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6.  Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на 

таблото? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

7. Информацията, която получихте от служителите в Гишето за 

административно обслужване на  РЗИ - Монтана е: 

7.1. Ясна / лесно разбираема  

Да 

Не 

Не мога да преценя 
7.2. Изчерпателна  

Да 

Не 

Не мога да преценя 
7.3. Точна 

Да 

Не 

Не мога да преценя 

 

 8. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите на Гишето 

за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт 

от РЗИ – Монтана или компетентната институция? 

Да 

Не 

 

9. За колко време бяхте обслужен/а/? 

5 минути 

15 минути 

30 минути 

повече 
10. Успяхте ли да получите необходимата услуга? 

Да 

Не 
11. Спазват ли се законните срокове за извършване на административната 

услуга? 

Да 

Не 

Не мога да преценя  
12. Колко пъти Ви се наложи да идвате, за да свършите работата си? 

Само веднъж 

2-3 пъти 

Няколко пъти 
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Все още не съм приключил/а  
 

13. Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи или данни, 

за да бъде решен Вашият въпрос? 

Да 

Не  

Все още не зная 
14. Как оценявате качеството на обслужване от служителите в Гишето за 

административно обслужване?  

Отлично 

Добро 

Лошо 

Не мога да преценя 
15. Удобно ли е за Вас работното време за прием на граждани? 

Да 

Не 

Не мога да преценя 
 

16. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от 

подобрение? /моля, отбележете само един отговoр/ 

Достъпът до информация 

Количеството на предоставяната информация 

Качеството на предоставяната информация 

Отношението на служителите към Вас 

Обстановката, в която се предоставят услугите 

Друго. Моля, посочете. 
.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

17. Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на 

административната процедура? 

Да 

Не 

Не мога да преценя 

 

18. Потърсихте ли предварително извънслужебна връзка със служител, 

който да Ви помогне за по-бързото решаване на Вашия въпрос? 

Да 

Не 

19. Смятате ли, че служителите в администрацията на РЗИ-Монтана 

са достатъчно добре подготвени специалисти? 

Да 
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Не 

Не мога да преценя 

 

 

 
 

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА 

 

Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и 

изключително от служителите на РЗИ-Монтана с цел подобряване на 

административното обслужване на физическите и юридическите лица. 

 

 

Благодарим Ви, че попълнихте анкетната карта! 
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          Министерство на финансите   София 

Държавен вестник, брой: 98, от дата 13.12.2011 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.115 
 

 

 

Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. 
 

  

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. 

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до 
обществена информация нареждам: 

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за 
достъп до обществена информация според вида на носителя: 

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.; 
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.; 
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.; 
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.; 
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.; 

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв. 
II. Стойностите по т. I не включват ДДС. 
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.). 
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г. 

Министър: С. Дянков 

13003 
 

  

 


