ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЗИ-ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
от .............................................................................................................................
(тритеВи именаилинаименованиеи седалище на юридическото лице)*
........................……………………………………………………………………….
(адрес за кореспонденция със заявителя)*
...........................……...................................................................................................
(телефоненномер, адрес на електронна пощазавръзка, по преценка на заявителя)
УВАЖАЕМИ ……………,
Желая да ми бъде предоставена обществена информация относно
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(описание на исканата информация)*
Предпочитаната форма/и, в която желая да ми бъде предоставена
информацията, е:
 преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен
общодостъпен регистър
 устна справка
 копия на материален носител
копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се
съхраняват или са публикувани данните
(Имате право да използвате една или повече от изброените форми)
ДЕКЛАРИРАМ:
Долуподписаният/а............................................................................................................................... ...........................
.............. изразявам своето съгласие Р З И – Варна да обработва, съхранява и архивира личните ми данни чрез
компютърни и други системи с цел осъществяване на законово регламентираните функции. Уведомен / а съм за целта
и средствата за обработка на данните ми и сферата на ползването им, както и с правото ми на достъп до и на поправка
на данните.

Дата: ...............................

Подпис:..............................

Забележка: Посочените със знак (*) полета са задължителни, съгласно чл.
25, ал. 1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 ОТ 29.11.2011 Г. НА МФ ОТНОСНО: ЧЛ. 115 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

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.
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

/Поради техническа невъзможност т.7 и т.8 не се изпълняват./
Посочените стойности не включват ДДС.
Сумите може да се заплатят в брой или да се преведат по банкова сметка.

