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Ha ОснОвание Закона за дcэгrr>п no общecтвetіa itнфоpмaция И c oглe,~
измененията в съи[ия no ЗИД на Закона за дастЪп дст абществена информация
/crбн. в Дв бр.104 ,•`0.5.12.2008 U

НАРЕЖДАМ :
1. Утвърждавам IIPABИJ[п за гтредстс'гавяне на достЪгт да общественя
инфИрмация и предасгавине на инфОрытат[ия от осзщеетвения сектор за пОвтОрно
използване, веднО C ОС)[}азт[И на заявленин: за достЪ[[, П(}ОТОКОЛ за приемане на
устно запитнане и пратокол за предоставяне нa дастъп. (:)бl
эазиите да бъдат
размножени на хартиен носитвл .
2. Определям Милка Кlзъетева Колева, заемаща длъжността „I ехническті
I''ьртовище за служител. кайто да извърг_ияа
еътрудник/офис/" в I_jCMII
дейностга no приемане и регистриранс на заявЛенията ii усгктгге запнтвания за
дОг[ъп до инфармация .
3. Възлагам на адвакат абсЛужващ юрист на ЦСМГI -'Гъргонище да
изгОТвя СтаЕтовища в пПсмен виn OTнOcнO дОПVС"тимОСГга на заявленттята за
длстьп или устните Запнттвания, кdкт(1 и проектите на ре[ц[;ниЯта зa осигуряване
или Отказ на достьпа дО Обществена [[нфОрмация.
Препис от кастоящата заповед да се доведе no знаниего на лицата на
каито е възложенО изпълнението H.
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I jFHTЪIз ЗА СПЕ1I tI-IA мLДИЦИI-ICKA. ПpмUЩ -ТЪРС'
С)ВИЩЕ
7700 гр. Търговище,ул."Гleтлeшкв~fVº27,reл.фa кc:O
б01/б39-71,т.Oбp1{бЗ8-10
е-maii:csmptarg@еlnics.com

ПPABИЛA
ЗА ПРЕДн}СТАВЯНЕ HA ДОСТЪП ДО ПЬЩЕСТВЕНА HНФоРNIАЦИЯ

H

ПРЕД4СТАВЯНЕ HA ИНФ()РМАЦИЯ ()'I OЬ[ЦEC"I`BEN ЙЯ CFKT(lP'3A
ГI
ОВТОРНО ИЗП0,ТЗВАНЕ

1.аснавни положЕния:
1. /1/.С тези ттрахигна cc вгзреде_зят реда и наЧИна з& предветавяне нa достъп до

общественя информация в ЦСМП - TЪPГOBИ II.jfi и прелвставяне на информация от
обществения сектор за повгорнв изпвлзване no силатя на рызпвредбите на Зыквна ia двстьп дв
обшественя имформыция (ЗДОИ).
/2/.Прывилята урсждат цилята организация no приемяне. регттстриране, разпределягте и
рызглеждыне на зыявления и устни запитвания за достъп до обществена ииформация. както и
изгвтвянето на решениаты за втказ или предвставяне нa достьп.
2. Обще:ствены информация в ЦСМГi - ТЪРГ'оВИЩЕ no смисълы на тези прявила е всяка
информация, свързаны с обществения живот на Република БъJігырия и давыща възможност на
грыждыиите ды Cu състывят свбствено мнение относнв нейнага дейнвст.
3. Ииформяцията, която cc събиры, създава и съврамява в ЦСМГI - ТЪРГОI3ИЩЕ. във
връзка е дейнвстгы на еъщыты. предстывлявы обществены инфapN+aция и e вбщoдocrъпнa_
4. Инфврмяция or общественин сектор е всика информацин. обективирана върху
хяртиен. елекгронен или друг носител, ик.гтючително съхранетта като звукозяттие или
видеозыпис, и събрыны или създыдена от ЦC;v1TI - ТЪР1 ОВИЩб.

5.Повтарно използване на информация от обществения сектор е изпвлзвынетв й за
тьргавски или нетьрговеки цели, ряззтични or ггървонячялныта цел, за която е била създыдена в
ра.мките на прявомошияты или функциите на ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ.
6. Првдоставянегв на информяиия от обществения сектор на вргынизяция от
обществения сектор във връзкя C осъществяванс на нейните правомлщия или функции не е
позторно използвыне no смисъла на ЗД(}ti и настоящите правила.
7. Исъществявынето на прывотв на достъп до обществены информация и на повторно
използвыне на информация от обществения секгвр нe мвжеда бъде насоченв срещу прывыты и
дoбpoтo име на други лицы. кактв и срещу няционалната сиеурноет, вбществения ред, здрывето
на грыжднаните и мврыла.
S. ПрСцоставянета на достьгк да абщесгвени информацня св осыгнветвява пpн спззванс нд

следните основни принцкпи:
- откритост,достоверност и пълнота на ттнформацията;
- вситуряване на еднакви условия за дсктьп;
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/2/.Дост•ытьт до служебна информация можв да
бъде аграничен в еледните случаи: al
когато е евързана C оперативната подгоговка на
актовете на ЦСМП
Търговище , няма
самосгоятелно значение и не са изгекли две годигги от
сьздаването и 6/ ког'ато съдържа мнегтия
и позиции на админисграция'га във връзка C преговори
, както и сведения свързани C тях и не са
изтекли'две години от сЪздаването и .
/3!.Достъпът до служебна общесгвена информация t1e може
да бьде ограничен при
наличие на нaд,1eлявaщ общсс'гвен интерес.

H ЛРЕДOСТАВЯНЕ HA ДоСТЪП ДО t)БЩЕ+L'ТВЕНА ЕiНФОРМАЦИЯ
12. Достьп до обществена иггформация в ЦСМП - ТЪРГГ)ВИ1I Щ се
предоставя, въг
основа на устна запитване или подаванс на здявленис no образеи , което с•ьдържа:
- тритг имена, съответно наииениванисто и седаlмщето на заявителя;
- олисание на исканата информация;
- адреса за коресп0нценция със заявителя на територията на Република Iдългария;
- предпочитаната форма за гlредосlавянс на достъп до исканата иттформация /устна
справка, преглед на ииформацията на мяс•то, копие на докумсит на картиен или на магнитен
носител/.
13. 3аяиление за цостьп до обществена информация, нe съдържагцо задължи•гелните
реквизити no предкодната точка cc оставя без разгленсдане.
14. Заявлението за достьп до абществена информация cc подава no пощата, no
електронвн път или лично в установеното за ЦCMIi - ТЪРГС)ВИЩЕ работно време от 8.00 ч, no
12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч., в деловодств0то - гр. ТЪРГИВИЩЕ. ул. "Пвтлешков" №27.
Усгните 3апитваниЯ cc огГПравЯТ сЪЩо в Делово,'7,ствоТо на П(К:Ичения 110 — rope адрес.
15. /I/.Постъпилсгго заявлегтие за достъп no обтцествена инф0рмация cc завежда в
деловодния регистър, C което cc образува служебllа преписка и cc постьпва 110 общите правила.
за документообарота в ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ.
/2/.ЕЗоди cc регистър и за устните запитвания , в който cc отразява : трите имена на
заявителя, каква информация е поискана, формага в която е предоставегт достъгт или
скнованието за отказ. 1"1ри устно запитване ce изготвя и ггротокол за приемане rra устноro
запитване no обра.зец.
I6. Еешениета за предоставяюе, cъoтвeтиo атказ да cc ггредоатави достьп до обществена
информация се взема в I 4-днсвен ср0к от регистриране нa заявлението / устното запитване/, в
елучай че са епазени всички реквизити на заянлението /устното запитване/ и исканата
обшвствена информация cc иамира в ЦСМП - ТЪРГС)ЕЗИЩЕ.
17. Срокът no предходната точка може да бъде удължен no 10 дни, в случай чe исканата
информация е в голямо ко.гичество и e неабкодимо допълниУелно време за нейната подготовка
и до 14 дни, когатп исканата иттформацня cc отнася до трети лица и е необходимо тяхнот0
cъrлacиe.
18. Преценка на допустимо~тга и оенователlтостга на постъпилото заявление се прави
юрист /адгзокат/ с писмено етановищв.
обслужващия
от
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19. Еазглежданетв на заявление'го no същество и
ггредпркелгането на невбхвдимите
действия, съобразнв етановището no предхвднятя точка се
извърг►гва от обслужвящия юрист
/адвокат/ със съдействието на елужиг•ел/служигели на административното
звено, в което cc
намиря исканата нггформация.
20. К)ристът изгвтвя ripoeкт na рецгенне за предоставяне на дос'тъп,
съответнв за откяз
на такъв до исканата инфврмация и се представя на директора rra ЦСМП
- ГЪРГОВИЩЕ за
подпис.
21. Ако от .зяявлението He e яcrio, каква тачно икформацня cc иска или иекането е
фврму.лиряно мнаго общо, се rruдroтвя проект на писмо no заявителя. C KOCTO последнияг cc
уведвмява за не©бходимостта от у~твчняване предиета на иеканата инфорлзяция.
22. B слцчай, че заявителят не уточни предмета на исканата общесгвена информяг.ния гЮ
30 дни от датата. на получаване на уведомителното ггисмо, заявлениего cc сктавя без
разглеждане.
23. Когато исканата сх5ществена информация се отнася до тре•то лице и е необходимо
неговото съгласие, cc подгвтвят проекти на писма до третото пице и no заявителя. C писмо'го до
третото лице се изисквя изрично пислгеното му еъгласие за предоставяне на информацията, a c
пиемотв до зяявителя същия cc уведлмява, че ерлкът за разг.
леждане на заявлението за
предвстявяне на двстъп до обществена и.нформацин ще бъде удължен с 14 nun.
24. Акв трето'гв лице в 14 :нневен ерок нe nane пиеменсгто сгг съгласие или направи
изричен отказ, исканата инфармация ce оформя no иачии, C който да не cc разкрива
инфврмациятя, втнасяща cc до nero.
25. 1'егцвниетв за предвставяне на до4гьп задължигелко следва да указва:
- до каква час'г от исканата информаиия cc предостявя н.Хостьп;
- B KSK'ьв Период от Врвме се Предг?стявЯ достыг no информацИята - сроКЪт, за КойТо ce

предсктавя достьп не може дя бъде по-кратък or 30 nun;
- къде се предоставя двстыг no информация'га;
- формята, в квято ee предоетявя дсктьп;
- каква цена трябва да cc заплати и начина на плащане;
"жалва рег.иението.
- срока и оргаиа, пред квйто ce во
26. 4'еигението за отказ задължителгю следва да съдържя:
- съсю
"ражения, поради каито се отказва предоставянето на достъп;
- коя точнв разпоредба от кой зяквн дава осиввакие да cc: вземе решение за отказ.
27. отказ за предостявяне на дастьп до обществена информяция cc прави:
- когято исканата общестиена информация е класифициряна. представляваща държавна
или служегтна тайна:

i
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- клгатº иск8н8т8 вбществена информация з8сяга
граж,цдни или юридттчески лица и те не
са еъгласни тя да бъде предлставена;

ф

- кагатл същата ин ормация е плискана преди пв-м8лкл
01 6 месеца и тя е билд

првдº
ставена;

- клгатсз инфлрмацията е свързана с оператикната подготлвка
на актлвеге на ЦСtiц1 I'ЪРГо$ИЩI; и няма с8мистоя•геггнл значение.
28. Решениетл за гтредлстаняне. cъmвerfo за отказ за ттредлставяне на двсгьп
дв
вбществена информация cc извежда и деллвл,:ниия регист-г;р, с•ьвГразил вби.нитс правилз
за
двкументолбºрвта в ЦСМI] - 'ГЪРГОВИЩЕ.
29. F'ешението ее връчва:
- лиино на заявителя срещи плдпис върхи екземгтляра, клйто остана в деллво,.iствотл;
- no плщата с вбратна разпискя.
30. За да поличи длсгьп дл искан8та вбществеиа инфврлfация. зяявителят следва да ce
яви на иказанатв в рещегтиетв мистл и в ттреднидения срвк. Срºкът за предлставяне на
инфºрмацията не млх.е да бъде пв-кратък от 30 дни, счигангэ от датата на плличаване на
решениетл.
3 I. При явяване за предгтставяне на двстьп 38ЯвитСЛят е длъжеи предварителнл да

заплати разхлдите, плсвчени в решениетл и впределенн сълбризнл впределения норматив за
разхлдите при предлставнне на обществетта информация според ви;.на на нскителя.

32.Дº
етъпът дв иеканата вбтцествена информация cc прсдвставя от специнлист в
админиетративнлтв звенл, в клΡeтлΡ ce съхраняна нсканата информация. За предвставения дветьп
cc съставя првтлкстл , който ce плдписва от згтявигели и сьлтветния слижите.п . Копне от
пвдписания првтлклл и платежния докимент cc пвдреждат в спеииален архив в деллводствагл
на ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ.
33. B сличай че заявитеlтят не cc яви в срвка за ггредлет8вяне на длетътт, плслчен в
рещениетл, или не плaти впределените разхвди, тлй гиби гтравл да поличи длстьп дл исканата
лбщественя информация.
34. Еешенията за предлст8вяне на достъп, сълтветгиэ за лтказ за предскгавяне на дос•гьп
дл вбществена информация, плдлежат на лбжа✓зв8не прсд АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.ТЪРГОВИЩЕ no реда на Административния прлцесиален квдекс в I 4-дневен срлк лт датата
на връчванетв им.

III. ПРЕД4СТАВЯНЕ HA IIНФоРМАцИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПИЛЗВАНЕ:
35. Иифлрмаиия за пºвтºрнст изпо.пзв8не cc гтредлставя в•ьв фврмат и на език, на квитв тя
е събран8, съвтветно създ8дена.
36. He cc првдветавя итгфврмация за ттовтврил изпвлзване, квгатв твва изисква нейнлто
създипяив, събиране или гфеработваые и:ги когато е евързано с прелсх тавяне на части вт
докимснти или други ма•i сриили, квето изисква исилия, излизащи извън рамкггг•е на лбичайната
лперация.

37. B ЦСIИII - TЪPCUBИI.ЦE не cc извършват действия no създавнне или събиране на
опредепеи вид информация самв и единствено за нуждите на; пввтврнºтв й изпºлзв8не.
,
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38. Ho искане на заявителя и при възмвжнвст искынаты
ипформация cc предоставн no

електронен път на посочен елвктронем пощенскгi ыдрес или no
други пвддадящи начини в
електронна форма.

39. I-k cc предсэставя за повторно използване информация от
вбщестнения сектор:
- чието съдържание е свързамо с дсйна:•г, гигпадаща извън правомощията
и функциитс
на ЦСМП - ТЪРГОВЙЩЕ;
- която е обект на прзво на интелектиајггта сосктвеност на трето лигнс;
- която е събрана или създадсна от обществени ра:.нио- и телевизионни вперат'ори или
техни регионазгни центрове;
- която е сьбрана или K:ъз,.tal,tc:Fia 01 УЧИЛища. вЙ4ИгИ уЧИЛИща, науини H изс.недовагелски
орг'анизации, Държывнин архивен фонд, библивтеки, м)-зеи, оркестри, впери, балети,театри и
други научми и културки оргамизыг.щи.
40. Информация от обществения сектор, гоискаиа за гговторнв използване от
организация от вбщес'гвения свктор, иъв връзка с осъществяване на дейности, квито са извън
нейните правомощия или фумкг.нии, cc пpилaгaг съи[ите условия и загиащаме.
41. ЦСМП - TЪPГt)RИЩf асигурява условия за улвснено тьрсене на иггформация ит
обществения еектор чрез различни механизми за онлайн доетъп или no друг подходящ начин.
42. 3абранява cc сключването на двговари за изключптелнв предоставяне на
информация от обществения сектор.
43. Сключване на дaгaвpp no предхвдныта т•вчка е допуггимо единетвено в случаитв.
ри no друг начин.
квгато предоставянето на услуга от обтцествен интерес не мвже да ee осигl
Ныличието на вснование за еключване на такъв договор ce преразглежда на всеки три гадини.
44. Йнфврмыция от ЦCNll7 - 'ГЪРГОВИЩЕ се предоставя за повторно използванс след

постытилв писмено искане.
45. Квгато искането е подыдено no елсктронен nbT. се' втroваря също no електронен път.
B тoзи случай потвърждаване на получаванетв на втговвра ве ce изисква.

46.Йнформация от оби.нествемия сектор се предосгавя за повторно използваке след
заплащане на материалниге разходи no предсктывянетв й, определени с тарифа, приета от
Минмстерския съвег.
47. Заплвщаието ft тряfтва да превишава разходите no предоставянето на информацията.
48. Прм отправенв искане предостывя дзннгг за начина на определяие на разходиге.
49. Сумите от заплатените разходи no предоставине на двстъп до обществена
информация и предоставятте на инфврмация за повторно използване псктъпват no сюджета на
ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ.
50. Заявлекиятд за предоставятге на информация за повторно изпол зване се разглеждат в
ерок до 14 дни от тяхното постъпване, срок в който се отговаря и fa заявителя.
~...~.._.~,~

. ЦСМП - Търго8ииi,е ~
~ Вярно с ориги .' . u ~
;~

51. F3 случаите, копзто ггоискзната информация и~за
зггаченис за огзределсн периоц от
време, трябва да се ггрс;достави в разимегг срок, в
който тя нe e загиби:
га своето актуално
значение.
52. Кагато за првдоставянето на информагдггя .за повторно изпол.
зване, гюради ггейггата
сложност cc изисква no дълго време, срокът може да бъ:де удължен до 14
дни. B този случаЁг в
срока no т. 50 на заявителя cc изпраша съобщенгзе за иеобходимого време
за предоставине на
информацията.
53. Предсктавяне на информация от с>бществения сектир за павторно използване cc
отказва в сличаите когато:
- закон забраня.вя предоставянето на гтоисканята инфоlзмгагния;
- не бъдат заплатени разкодите no предоставянето й.
54. Отказът cc мотивиря и трятгва да съдържа: фактичеч.кота и ггравното основание за
отказ, датата на вземане гга решението и редя ta неговото огзжалване. B случай на отказ поради
наличие на права на интелектуална собствеггост, притгадлежацни на трето лице, в решението за
отказ cc посачва и негсзвото име.
55. Наличието мa личгзи дзнни в паисканата информация за повторно използване, не C
основание за отказ в сличаите, когато тази информация съставлява или е част от пу•бличио
дас гьпем регистьр.
56. Сгтказите ta предос'гавяне на иггформация от гтбцдествения сектор ta повторно
използване подлсжат на обжалване пред Административен съд - гр. ТЪРгОВBЩЕ no реда на
Административния процесиален кодвкс в 14 дкевен срок от датата на тякното връчване.
57. 3а кеиредените въпросгз ito разгле-.к дането на заявленията, вземането на решения за
предаставяне или за отказ 'ta предоставяне на информация за повторно изпалзване, се лритгагат
процеду•рните правила за предоставине на достьп до обгцествена информация.

ТУ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ i'АЗнТоIУЕДБИ
58. Настоящите правила са разработени в съотве гт~ t вие еъс Закона за достьп до
обществена информация. Същмте подлежат на гтромяна при промяна на нармативната иредба
в страната.
54. 3а неиредени в настгзящите правила въпрвси ce upunara 3акона за дистъп до
обществема информация.
60. Неразделна част от настояпдите правила са примерни образци на заявление за дocтт,п
, протознол за приемане на истна запгггване H проттэкол за ггрегдост•авяне на достъп.
61. При гтре;.доставяне на обшествена информация ;гдължимите разходи се определят
според вида на носителя без дПДС , както следва :
-дискета един брой -- 1,20 лв.;
-CD един брой 5,00 лв.;
-електронна поща — I MB — 0,30 лв.. като се заплаща всеки загточнат мегабаг•iт и се
използва за информация,съгцествиваша в електронен вид;

~
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разпечатване

-

..ксерокопие 1
-

-факс

-

1 страница ! А4!

-

страиица / А4/

0.09 лв.:

1 страница / А4/

-

-

0,12

Об0 лв.

-видокасета един ёрой гілюе стойността на загіиса' изчислен a минуга запис
на минута;
-

+ 0.25 лв

-

4.90 лв.

.

-аудиокасета един брой плюс стойноста на записа, изчислен ѕ минута запис
+ 0.25 лв . на минута:
-

-

1'б() лв'

-устна сгіравка за 15 минути 1.50 лева и
-

-лисмена справка I страница / А4/

-

1 59 лв.

62. Настоящите правила влизат в сила от 09.Об.2015г., ка'го са
утвърдени със заповед на Директора на ЦСМII Ns РД-О6-53/09.О6.201 5г

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП д() ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ HA УСТН 0 ЗА.ЯВЈІЕНИЕ ЗА
ДОСТЪH ДО ОЬЩБСТВЫиА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА H РЕДОСТАВЯНЕ HA ДОСТЪГIДО
ОБI I IECTB EHA ИНфОРМАЦИЯ

I jFHTЪP ЗА Cl7FШHА MEдиЦИHсKA

7700 гр. Търгввище,ул."ПетлецзковNв27,тел.

ПЮМС)Щ _ ТЪРГС)ВШ.ЦЕ
факс:0601/639-71,т.0601/638-

10е- mail:csmptarg@е(пгсв .свт

ЗАЯЕ3ЛЕИИЕ

34 Дf}СТЪП ДС) OЬЩFC"TBEгfA ИНФОРМлЦЕiЯ

вт
/трите имена или наименвваниетв и седалигцета ка заявигеля/
АДРЕС ЗА К(.}РЕСПОНДЕЕ-IЦИЯ
Телефвн за връ:зка
ел.пвша
УВАЖАЕМА ГОСII4ЖО ДИРЕКТОР ,
Ha всквваиие Заквна за достыз дв вбществека инфврмация . мвля да ми бъдг
предветвеиа еледната инфвтзмаг.ния :

!вписание на исканага инфврмация/.
Желая да пвлуча искаиата инфврмация вс;iедната фврма :
/ мвля,пвдчертайте предпвчитапата вт Вас фврма`

ПРЕI ЛЕД HA ИI-iФGYMAI.jHЯ—ОPИГИIIAЛ ИЛИ KOTIИL;
УСТНА СПРАВКА;

КС}ПИЕ HA XAPTHEH НОСИТ'EJI;
коПИЕ HA ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ. / дискега,СД, видевкасета,аудивкасета,
факс,електрвкиа пвща/
КОМБИНАЦИЯ 4Т Фн)РМИ

ДАТА

Подпис
~..г.~ ... ~

I

~>~_,.:;~~~ нид€~

.

C ~'~~г.I~txt~~na• ►

I ІFНТЪР ЗА СГІЕШНА МЕДИЦиНскА

Г1Омощ

-

I ЬРІГОВИЩЕ

7700 гр. ТъРговищежул."ПетЈІешковNо 27 телфаксО5 І/6397
ј
l
е-mаіі:сѕmрtагg@еіпісѕсоm

060ј/638

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАI-IЕ
BA УСТЇІО ЗАЯВЈІНIИЕ
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦиЯ

ДНЕС
дОЛУТ1ОД[ГИСАНИЯТ
B КАЧЕСТВОТО МИ HA СЛУЖИТЕЛ B ЦСМIІ—ТЪРгоВИЩЕ. ЗАЕМАЩ ДЈЊЖI-ЮСТТА
ІРИЕХ UT
/Јрите имена или наи'4еновавил'о и седалищета на заявителя/

C АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Телефон за връзка

ел.воща

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОЕЩЕС'ТВЕHЛ ИНФОРМАЦИЯ ГІОдФОРМЛТА HA YCTHQ
:ЗАГІИТВАНЕ
no Закона за достъп до общ'ствена информация
ОПИСАНИЕ HA uCKAHATA ИНФОПРМАЦНЯ :

їописанис гіа исканата информацияt
изразено е желание за получаване ыа исканата инфор 4ация вследнаіа форма :
/ моля подчертайте предпочитаната от Вас форма/

HРЕГЛЕд HA ИНФОРМАЦИЯ. . ОРHГI ЇНАЛ ИЛИ КОГІИЕ;
УСТНА СПРАВКА;
КОГІИЕ HA ХАРТИЕН НОСИТЕЛ.
КОПИЕ HA ТЕХНИЧЕСКИ HOCHTEЈ[ / дискета'СD, пидеокасеіа, а'диокасета, факс.
електр0нна поща/
І(оМЕИНАі.Џ- Я ОТ ФОРМИ
Заявител
Служител

цсм
г

ИИФИРNIАЦИЯ

ЗА ПРИЛАГАНЕТСг HA 3AiC4HA ЗA Д4СТЪП Д() ОБЩЕСТВЕИА
ИНФИРМАЦИЯ
Центърът за спешна медицинска помвщ катв юридическв лице на бюджетна
издръжка към
министерството на здравеопа`;ванхто е задължен да осигурява дocтьп до обществена
информаг.ния.
съгласно Закона за дост-п до обществена информация;`ЗД()Иf.
1.Заквнъг урежда вбществените отношения.свързани с правото на двстъл до обществена
информация / ОИ /,която no смисъха на твзи закви,е всяка
информация.
свързана с
.обществения живот в I'епублика България и даващщ възможттвет на гражданите да Cu съставя г
свбствено мнение втносно дейностга на задъ:гжените no закана суfтекти. I'врепвсочената
информация е обществена независимо от вида на иейния маггериален нвситеп.
Информация от общесгвевгня сектор е всяка информация, вбективгтратта върху
хартиен,електронен или друг носител.включителнв съхрзнена като звукозапис или видеозапнс,и
събрана или еъздадена от организация от вбгцеетвени:я сектор.
Павторна използване на информация or вбществения сектор е използианетв й за
търговски или нетьргввски цели, различни от лървиначалната це г, за която е о
"ила създадегга.
Предвставянето на информация от вбществсния сектор 'на организаиия от обществения
ceinop във връзка с осъгцествяване на нейните правлмогция или функции не е повтврнп
използване no смисъпа на заквиа.
2.Осъщеетвяванета на правотв на достъп до обществена информация и на пввторио
използване на информация 01' вбществения сектор ие маже да бъде насочено epeiny правата и
диброто име на другн лица, какг.о и ерещу
националната сигурност, пбщеетвенин
ред,здравето на граждяните и морала.
З.Пряво на дac-i-ьп до обществена информация имат:
• Всеки гражда.нин на Репиблика България при услввията и no реца, определени в гози
ако в друт закон е пргдвиден спегниа.- тен pen за търсене, получаване и
всвен
закон,
разпространяване на такава информация
. B Република България чужденците и лидата без гражданегвв.
.Всички. юридически лица. >
в Горreпвсочените лица имат правв на павторно изпотізване на. информация 01
вбществения сектор.
4.Допустими стграяичениа нa правото Ea лосгьп no обществена инфармация и нa
повторно използване на информация от вбществеиия сектор.
Възмвжии са единственв в случаыте, когатв информацкята е класифицирана или дpyгa
защите.на тайна в случаите. предвидени със заквн.
Доетъпът до абгцествена информация мвже да бътне пълен или чаетичен
S.Тозн закон нe cc npunara:
а/ за доетьпа до лични даннгт
6/ за информация. каято се: -ттредвставя във връ..ка е длминистративнс>то лсгстгужаяЧе ==_а
граннданите 'и юридинеските лица

-съхранява в наг.ниона.-тния аркивен флнд на Реиублика

Бъ.лгария

б.Видове обществена информация
общеетвената информация. създаваггз и съкранявана от
лрганите и текните
администрации, е официална и служебна.
B сjiучаите, предвидени със за~лн,впределена вфицттална или служен"
эна информация млже
да бъде вбнвена за класифицирана информация, представляватца държавна или
елужебяа тайна
. 4фициа.лка вбщеггвена информация
4фициална е информацинта, квято ee еъдържа в актввете на дърэкавните органи и на
лрганите на меетнотл самвуправление пртт осъществяватте на текfтите тзравлмвшия.
•
Слуикебна обществена ниформация
Служебна е информацията.клятв се сьбира,създава и съх;уаттява във иръзка с лфициалната
информация,какгл и to плвод дейнлстта на гэрганите и на технитг админттстрацин.
.
7.Доеггьп. до обще+етвена информация
7.1.досгьп до официална обществеиа информация/ооИ/
Двеіъпът до СЮИ, коятв се еъдържа в нврмзтивни актове, cc осигурява чрез обнароднанепэ
им.
Досзъпът до друга официална информаг.хия B случаите, когагв твва е предвиденв със заквтг
или no решенив на вргана,кайто я е създал, се всигурява чрез обнародване.
Достьпът до вфициа.лна информация извън горепосочените случаи е свободен и ce
осъщеетвява no pena на тази закон.
При ттскане тта дac•гьп до официална информация, квятл е обнародвана, сълтветният орган е
дтгъжен да пОСочи издщlиетв, a Което тя. е обиарвдванд, брви и дат1ilFi на издаваНе.
7.2.Достьп no служебна обшествена инфоl
змация
.
Длстъпът no служебна лбшествена информация е свлблдея.
7.З.Достьп до друга обществена информация, свързянц с дсйносчта на други зацължени
за предос•гавяието й субекти
.
Длстьпът до ОИ, създавана, получаватта или съкранявана във връзка с дейнлстта на
'ядължените субекти no чл.З вт ЗДОИ, е свобвден.
.
Горепосвчената инфврмация, която ттредставзтява тьрговска •гайн.а и чисто
прс.доставяне или разпространение би довело до нелвялна клнкуреицеття межцу гьргввци, не
пвддежи на предлставяне освен в стryчаите на тталлеляващ обществен интерес.
Задължените субекти no чл.З вт ЗДОИ, квгатв втказват достьп до ОИ на оснввантзе
.
чл.l7, ал.2 от ЗД(?И, са длъжни да плсочат лбстоятелетвата, квито ввдят до нелоялна квнкуренция
:

между търглвците.

8.Задължениа за пуедоставяие ни абществена информнция:
& н3рганите инфврмират за своята дейнвст чрез публцгкуватте или съобщаване в друга
форма.
6/ оргаитите са длъжни да сълбщават информация,събрана или станапа им известна при.
лсъществяване на тякнaтa дейност,клгатл тази информация:
. Може да предотврати заплаха за живо•га,вдравето и безлпаснвстта на тражданите или
,
на тяхнотв имуществсз;
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. Опровергава разпролранена неДоСтоверна информация.засягщца

интереси;

значими обліествени

.

. П.редетавлява или би представлявала обществев иіперёс:
. Следва да бъде изготвена или предоставсыа іто силата а закон

9.Услоиииі и ред за опреДсляNе на раподите за нрелОставвНе rra OH
.
Досгьпът до OH e безплатен
.
Разходите no преДоставяне на ОИ се заплащат no нормагпви. онределени от
миниспэра на финаясите;ЗАПОВЕД № 10 на МФ от 10.01.2001 гёд.
10. Отказ јa предоставяне на іоетьп / чл.37 or 3дОИ I.
Основание за отказ е налице, когато:
. Исканата информация е класифипирана йли друга защитёла тайна в случаитс, предввлсиа с
закок,както и в случаите no чл.13, ал.2 от ЗДПИ.
.

11.Досгьлът до служебна информация може да бъде огранйчсн. когато тя:
11.1 .е свьрзана с оперативната лодготовка иа актовете на органите и. няма саNIосТоЯТСЈІН
значение
(мнения и препоръки, изготвени ОТ или за органа, сгановиіца и коНсуггации );
11.2. съдьржа мнения и п0з.иции във връзка с настояши или предстоящи преговори. водени u
оргаиа или от негово име, както и сведения. СВЪРЗИИ с тях. и с подготвсна от администрацията H
съответните органи.
11.3. Ограничението no чл.l.3, ал.2 от ЗДОИ не можс да cc npunara след изтичане на 2 гoдињ
от създавансто на такава ивформация.
11 .4.досгьлът до служебна обтцествена информация He МОЖС да cc ограничава нри наличис H
надделяващ обществен интерес.
11.5.Досіъпът засяга интересите .на трсго хгице H няма нсгово'іо изрично писмено съгласие
тгредоставяне на исканата о6 еегвена информация, о'вен в случаиіс на надцеливащ обес'псі
интерес;
it ‚6.Искащпа обществена инфоріация е гіредоставена на заявитсля лрез предходните 6 месеца
11 .7.8 горелосоч.еніпе случаи се предоетавя частичен іостьп само до онwзи част 0
информацията, достьггьт до която не с ограничен.
.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ HA дОСТЪП дО ОБHIЕСТВЕІIА ИНФОРМАЦИЯ
12.Искане за предосТавяне на ‚остьгІ / чл.24 or ЗДОН I.
Достьл се предоставя в'ьз осыева на пиемело заявление или устио .запитвве
12.1 .Лисмеио заявление за nредоставяве на достъп ! по образец!се подава и регисгрвфа
при технически секретар на ЦСМП Пазарджик /Цснтъра /,Заsњлението задължително еъдържа
реквизитите, изброени в чл.25 ал. [ от ЗдОИ.
а/трите имена.наименоВаниего и ссдалищеТо на
б/описание на исканата информация;
в/предпочитаі.іата форма за предоставянс на досгьп до исканата информация
.
г!2Дреа за сореспоидеыия със заявителя
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I 2.2.Нодаденото и регистрирано при технигчг;ски секретар заявление
се предоставя чрез
директора на Центьра за изпълкение от длъжностко лице,
при което се намира
информацията.Длъжностното лице предсктавя на директора невбходимата
информация в 5дневен срок от пºлyчaвaнe на peгиcтpиpaнoтo зaявлeниe,npидpyжeнa cъe cтaнoвищe,
за да се
изготви еъответното решение. Ако в заявлениёто не се съдържат посочените
данни,то се оставя
бе.з разглеждане.В теви случаи директора на Ценгьра уведомява хтисмено подателя.
12.З.Устко запитване се гнрави към директора на Ценгьра,тел.44-45-64 /код 034 /.
I 2.4.Когато заявителят не е получил достъгг до исканата обществена информация въз
основа на угстна.запитване или счита предос:
гавената My информация за недостатъчна,той може да
подяде писМена заявление.
13.Разглеждане Eтa заввленнята / =и.28,а.п.1 от ЗДOИ /.
Постьпиаготв заявление се разглежда във въ зможнв най-кратьк срок.но не по-късно от 14
дни след датата нa peгиcтpaциятa.B посоченн.я срок директора на Центьра взима решвние за
предоставяне или за гзтказ от предвставяне на достьп до исканата обгпествека инфврмаиия и
уведомява писмено заявителя за своета решение.
14.Удължаване на срока за предоггавяна на досгъп
14.1.При необходимвст от уточняване гтредмета на искавата оГществена
нифомацня/чл.29 от ЗДUI<I/
14.2.Когато не е яснв твчно каква информация се иска или квгато тя е формулирана мхог<
общо, заявителят cc уведомява за тава и има право да уточг#и предмета на искдната обществен<
информация. B този случай от момента na рточняването започва да тече нов 14-дневен срок,в койтс
,.
информацията следва да бъде предоставена.
14.3.Ако заявителят не утвчни ггредмета на исканата гэбшествена информация до 30 дни,
зяявлението се остава без разглеждане.
14.4.Когатв поисканата в заявлението ннфоригацвня е в готямо количеггвл и е
неабходнмо допълннтелнв време за неыната пидготовка / чл.30 от ЗДQИ /.
14.5.Срокът no чл.28,ал.1 от ЗДИИ може да сгъде удължен€,но с не повече от 10 дни.
14.6.Когатв цскяната обществеиа икформяцня cc отнаея до трето nuue и e необхадима
негавото еъгпа+сие au предоставяаето й / чл.31 от ЗД(:3И /.
Срокът no чл.28,ал.1 от ЗДоИ може да бъде удъгжен.нв с не повече от 14 дни.
B този елучай в 7-дневгн срок от регистриране на заявленисто no чл.24 от ЗДОИ..
директорът е дл'ьжен да пвиска изричнатв пиcмeнa съгласие на третото лице.
a/ B решението Cu no чл:28.а.~з.2 от ЗДОИ, Центьрът е длъжеи да спази твчно условията,при
кокто третото лице е дало съгласие за"предостааяне na атнасящата cc до него информация.
6/ При неполучаване на съгласие от третото лице в опре✓деления срок или при изричен откав
да ce даце съгласие,Центьрът предосгавя исканата обществена. информация в обем и начии.който да
нe разкрива информацията,която ce отнася до третото лиие.
в/ He e невбходима съгласието на третото лиrie в случ.аите, квгатв тo e задължен суГзект и
отнясящата cc до него информация е общесгвена информация no смисъла на този закон, какго и
когато е напице надделяващ вбществен интерес or разкриванетq и.
14.7.Във веички сзгучаи заявителят се уведомява йисмено от директора на Цен•гьра з
удт,лжаването на срока и за причините,каито на-гагат това.
15.Препращане нa заявлението зa длетьп / чл.32 от ЗДОИ /.
4
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ДЕКЛАI' АЦИЯ

ЗA IiHФQPMИPAHO СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ HA TPAHCflOPT HA СПЕШЕН
ПАЦИЕНТ

Долупадписакиятнпациент или родственикг

Живущ

ЕГН
Декларирам,че съм съгла.сен/а да бъда'е транспортиран със санитарен ав гомобил от
ФСМП
до
Уведомен съм за всички рискове no врвэме на гранспсзрта и поемам изияло
отгавариостта за това.
Гl
олучи копие от настоящагга декларация за информирано съгласие.

Декларатор•

Дата

Падпис•

цДОС'ТОВЕРЕНИЕ

Настоящето удостоверение cc дава на

'

EГH
вдреС

в увврвние на твва,че еъщятfта е транепортдбиленгна и зиоже да бъде транспортирана/а
без риск до

Диагноза

ДaTa:

Изгграцнаиг лскар

Име
Tloдriиc
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л
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Дoпyrraдпиcaният/п~
uиe~r ц,r;r~ ~ЮдСТвеНик
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HA cbC'MП
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Дeклapиpaм, че ~,~ уве ~ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
намен
за
диагностичните и лечебни ~~
....................'
здравословното ми- сьстаяние
Роцецуl~и,коита е
за
в
ми преглед,
ида
и обема на
~
неабха има Т
'~
"~а'
ц
зi
Ce
пРи-'~ожат
при
Изразявам да/не
нacтoяздия
съгласие за извЬрцхване
на предложенато
ми лечение.
Декпаратар..... . . , ............
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ата...........

.
, Х~ S r?1

'~ _

г ~~•

~~..........

1

,... • • f.
~ ,. ~

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ИНФОI'МИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА йЗВЪРШВАНЕ HA TPAHCflOPT HA СПЕШЕIi
ПAЦЙ EI i.T

Дaлyr2aдпиcлният/пauиeнт или pcздcтвeникf
Живущ

ЕГН
Деклари:рам, че съм съглисен/а да бъда/е транспортиран със санитарен автомсзпил aт
ФCMП
до
Уведомен съм за всички рисконс no време на транспсзрта и поема»%І изияло
лтговорностга за това.
Потгучи копие от настаягцата декларат.lия за информирагго съгласие.

ДекларатоЕ.

Дата

Ilодпис

УДоСТО I3 ЕРЕНИЕ

Нкстоящето удоетаверение се дава на

ЕГН
адуес

'

да бъде транспортирана/а
B уверение на това,че cъцzият/та C траидспортабилен/иа и може
без риск до

Диагноза.

Дата

Изпрашащ лекар ;
Иыне
ТIоДПиС

ище ;

