
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-20-105/18.05.2022г. 

 

 

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до 

обществена информация 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
  I. Изменям Заповед № РД-20-39/28.03.2016 г. на областния управител на област Пловдив, в 

частта на т. II, с която са приети Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена 

информация в Областна администрация – Пловдив, ведно с приложенията към тях, неразделна част от 

същата заповед, както следва: 

  § 1. Текстът на чл. 31 от Раздел VІІ. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО 

ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ от Вътрешни правила за 

предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация – Пловдив придобива 

следната редакция: 

  „Достъпът до обществена информация е безплатен – заплащат се единствено разходите по 

предоставянето на информацията, като размера на дължимата сума се изчислява по нормативи, 

определени от министъра на финансите. Размерът на дължимата сума не може да превишава 

материалните разходи по предоставянето на исканата информация. 

  С Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по 

предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите, oбн., ДВ, бр. 22 от 

18.03.2022 г., се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена 

информация съгласно приложението. 

   

 Приложение 

  

№ Вид на носителя Количество 
Норматив 

за разход 

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв. 

2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв. 

3. 

Разход за тонер за 

едностранно отпечатване на 

лист хартия А4 

1 стр. 0,02 лв. 

4. 

Разход за тонер за 

едностранно отпечатване на 

лист хартия А3 

1 стр. 0,04 лв. 

5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв. 

6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв. 

7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв. 

8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв. 

9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв. 

10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв. 

11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв. 

 

  Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и 

представяне на платежен документ от страна на заявителя“. 
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  II. Служителят по информационно обслужване в Областна администрация – Пловдив да 

публикува настоящата заповед и актуализирания текст на чл. 31 от Вътрешни правила за предоставяне на 

достъп до обществена информация в Областна администрация – Пловдив на интернет страницата на 

Областна администрация – Пловдив, раздел „Достъп до обществена информация“, както и да осигури 

обновяване на неговото съдържание в частта по т. ХIV Дължими разходи и начини на заплащането им 

при предоставяне на достъп до обществена информация, с оглед на извършената актуализация. 

   

             Настоящата заповед да се счита за неразделна част от Заповед № РД-20-39/28.03.2016 г. на 

областния управител на област Пловдив и да се сведе до знанието на всички служители в Областна 

администрация – Пловдив, за сведение и изпълнение. 

 

             Контрола върху изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

            

            
 

  

ЙОРДАН ИВАНОВ (П)                    

Областен управител на област Пловдив 

 

http://www.pd.government.bg/

