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Приложение № 1 

 

 

 

         

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

За предоставяне на достъп до обществена информация 

 

 

от.......................................................................................................................................................................... 

 (трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя) 

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

 

адрес  за кореспонденция:  

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

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

телефон за връзка: ................................................................,  

ел. поща: ................................................................................. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

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

следната информация: 

 

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

/описание на исканата информация/ 

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

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

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

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

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

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

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

 

Желая да получа исканата информация в следната форма: 

         /подчертайте предпочитаната/предпочитаните от Вас/ 

 

1. Преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; 

2. Устна справка; 

3. Копия на материален носител; 

4. Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са 

публикувани данните, при следните техническите параметри за запис на информацията: 

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

5. Комбинация от форми:…………………………………………………....................………………   

   

 

 Дата.........................................    Подпис.................................                                                                                             
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Приложение №2 

 

ПРОТОКОЛ №........ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ / ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ  
 

Днес, ..........................., се състави настоящият протокол на основание чл. 14, ал.3 от Вътрешните 

правила за предоставяне на достъп до обществена информация на Община Исперих, във връзка с чл. 35 

ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, с който се удостоверява изпълнението на Решение 

№ ......./...........................................г. за предоставяне на достъп до обществена информация на 

......................................................................................................................... по Заявление с вх. 

№................../............................. на Община Исперих. 

След като се установи, че сумата, посочена в т. ........ от решението за предоставяне на достъп до 

обществена информация /за предоставяне на информация за повторно използване, е заплатена с 

платежен документ ...........................................................................................................................................,  

на заявителя ...................................................................................................................................................... 
/трите имена, съотв. наименованието и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител/ 

 

с адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................  

беше предоставен/а ...........................................................................................................................................  

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

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

.........................................................................................................................................................................  
/посочва се информацията и формата за предоставянето й/ 

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – един за Община Исперих и 

един за заявителя. 

 

 

 
 

 

Предал :..................................................................... 

(подпис) 

 

Име и длъжност на служителя: 

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

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

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

 

 

 

 

 

Получател:................................................  

(име, фамилия и подпис) 

Заявител: ………………………………………………. 

……………………………………………………….....…. 

(Име, презиме и фамилия) 

 

/Пълномощник: .............................................................. 

........................................................................................., 

пълномощно № ................... от ……....................., 

издадено от нотариус ............................... 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………, /с район на действие РС - 

………………………………………………………… 

вписан под № ............ в регистъра на Нотариалната 

камара/. 

 

 
По Заявление с вх.№..................../.......................... на Община Исперих 

 
Забележка: Протоколът се подписва в два екземпляра (един за  Община Исперих и един за заявител). Предназначеният за 

Общината, заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп, се съхраняват при длъжностното лице и се 

вписват в специално създаден за това регистър. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде 

предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването - протокол не се съставя и не се 

заплащат разходи по предоставянето. 

 

Разработил измененията: 

Любица Бочева 

Ст.юрисконсулт 


