
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

ул."Студентска" № 2, гр. Русе, община Русе, област Русе 

Предоставяне на достъп до служебна обществена информация 

I. Правно основание: 
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 

II. Правоимащи лица: 

Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко физическо или юридическо лице. 

ВАЖНО: Достъп до обществена информация се предоставя за информация, която е 

създадена или се съхранява в СУ „Възраждане" - град Русе. Достъп не може да бъде 

предоставен, в случай че СУ „Възраждане" - град Русе не разполага с исканата информация. 

III. Съдържание на заявлението за достъп до обществена информация: 

Заявлението за извършване на административната услуга - достъп до обществена 

информация трябва да съдържа най-малко: 

S трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 

•S описание на исканата информация; 

S предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 

•S адреса за кореспонденция със заявителя. 

ВАЖНО: Ако заявлението не съдържа данни за: • трите имена, съответно 

наименованието и седалището на заявителя; • описание на исканата информация и • адреса 

за кореспонденция със заявителя, заявлението се оставя без разглеждане. 

IV. Форма за предоставяне на обществената информация: 

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от 

следните форми: 

О преглед на информацията - оригинал или копие; 

3 устна справка; 

3 копие на хартиен носител; 

3 копие на технически носител. 

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, 

могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. 



V. Необходими документи: 

За предоставянето на административната услуга - достъп до обществена информация 

не са необходими други документи освен, заявлението по т. III от настоящето описание. 

VI. Процедура по предоставяне на административната услуга: 

1. Заявлението за извършване на услугата се подава писмено или устно. Устните 

заявления се приемат от заместник-директора по административно-стопанска дейност, който 

съставя протокол по утвърден от директора на СУ „Възраждане" - град Русе образец. 

Писменото заявление може да бъде изпратено и с електронна поща на адрес: 

souvazrajdane@abv.bg 

2. Заявлението/Протокола за устно заявление се регистрират в деловодството на СУ 

„Възраждане" - град Русе с входящ номер. 

3. Директорът на СУ „Възраждане" - град Русе взима решение за 

предоставянето/отказа на достъп до обществена информация. 

3.1. Решението за отказ на достъп до обществена информация съдържа 

правното и фактическото основание за отказа, датата на приемане на решението и редът за 

неговото обжалване 

3.2. Решението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: 

3.2.1. степента на осигурсния достъп до исканата обществена 

информация; 

3.2.2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена 

информация; 

3.2.3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата 

обществена информация; 

3.2.4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата 

обществена информация; 

3.2.5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена 

информация. 

4. Копие от решението по т. 3 се изпраща на заявителя на административната услуга. 

5. Когато директорът на СУ „Възраждане" - град Русе е взел решение за предоставяне 

на достъп до обществена информация, той определя служител/служители на СУ 

„Възраждане" - град Русе, които да намерят исканата информация и я подготвят в исканата 

от заявителя форма. 

6. Подготвената в исканата от заявителя форма обществена информация се предоставя 

на заявителя на административната услуга по избрания от него начин. 

mailto:souvazrajdane@abv.bg


ВАЖНО: Когато СУ „Възраждане" - град Русе не разполага с исканата обществена 

информация заявителя на административната услуга е информиран за това с писмо. В 

случай, че СУ „Възраждане" - град Русе има информация къде се съхранява исканата 

информация, препраща заявлението по компетентност и информира за това заявителя на 

административната услуга. 

VII. Заплащане на разходите: 

Стойността на административната услуга се определя с решението на директора на 

СУ „Възраждане" - град Русе съгласно действаща към момента на издаване на решението 

заповед на министъра на финансите (заповедта е публикувана в сайта на СУ „Възраждане" -

град Русе, в рубрика „Достъп до обществена информация). 

Стойността на административната услуга се заплаща по банков път по банковата 

сметка на СУ „Възраждане" - град Русе: 

Инвестбанк АД, клон Русе 
1BAN: BG72IOR Т73 793100033800 
BIC: IORTBGSF 

ВАЖНО: Когато директорът на СУ „Възраждане" - град Русе е определил стойността 

на административната услуга, достъпа до обществената информация се предоставя след 

заплащане на стойността на услугата. 

VIII. Изготвената обществена информация се получава: 

От заявилия административната услуга лично като в този случай се съставя 

протокол; 

Чрез изпращане на електронна поща на електронния адрес на заявителя 

От упълномощено от заявителя на административната услуга лице срещу полагане 

на подпис, изписване на имената на получателя. Пълномощното трябва да е в писмена форма 

и нотариално заверено. В случай, че упълномощеното лице е съпруг, деца или родители на 

заявителя с документ, удостоверяващ гражданското състояние; 

По пощата чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка -

при изрично изразено желание на заявителя за получаване на документите по пощата и 

заплащане на пощенските разходи за негова сметка, отразено в заявлението. Заплащането на 

пощенските разходи се извършва при получаване на документите; 

По пощата с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне -

при изрично изразено желание на заявителя за получаване на документите с международна 

препоръчана пощенска пратка и предплащане на цената за пощенската услуга, отразено в 

заявлението; 



По пощата с международна куриерска услуга - при изрично изразено желание на 

лицето за получаване на документите с международна куриерска услуга и предплащане на 

цената за куриерската услуга, отразено в заявлението. 

ВАЖНО: Предплащането на цената за международна пощенска или международна 

куриерска услуга (съгласно заявеното желание на заявителя) се извършва съгласно техните 

ценоразписи. Предплащането на цената на пощенската услуга може да се извърши по банков 

път по посочената по горе банковата сметка на СУ „Възраждане" - град Русе. 

Заявителят представя документа за платена цена на международната 

пощенска/куриерска услуга, като в основанието за плащане се изписва текст както следва: 

а) при международна препоръчана пощенска пратка: „Предплащане на цена за 

пощенска услуга с международна препоръчана пощенска пратка". При заявено желание за 

получаване на документи с международна препоръчана пощенска пратка/международна 

куриерска услуга е необходимо адресът на получателя, който се посочва в заявлението, да се 

изпише с латински букви и арабски цифри. 

б) при международна куриерска услуга: „Предплащане на цена за международна 

куриерска услуга" 

И в двата случая се изписват имената на получателя на документите и имената на 

титуляра на документите. 

IX. Срок за извършване на услугата: 

Z> по заявлението за достъп до обществена информация - в 14 дневен срок от 

подаване на заявлението; 

3 при предоставянето на достъпа до обществена информация - в 30 дневен срок от 

взимане на решението за предоставяне на достъпа. 

ВАЖНО: Сроковете могат да бъдат удължавани в предвидените от ЗДОИ случаи и 

срокове. 

X. Други: 

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не 

плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до 

обществена информация 


