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З А П О В Е Д 

 
№ РД-15-202/05.04.2022г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 244 от Закона за обществените поръчки и чл.15а, ал.2 от Закон за достъп до 

обществена информация и Наредба Н-1 от 07.03.2022г. за определяне нормативи за заплащане 

на разходите при предоставяне на обществена информация 

ИЗМЕНЯМ: 

I. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община 

Първомай от 2019г., утвърдени със Заповед № РД 15-222/17.04.2019 г., а именно: 

1. В Глава пета - Предоставяне на достъп до обществена информация, се изменя чл.22, 

ал.1, както следва: 
 ал.1 „За предоставяне на обществена информация се заплаща сума съгласно Заповед № 

ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите /обн. в ДВ, бр. 98/13.12.2011 г.; в 

сила от 01.01.2012 г./ за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена 

информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва: 

1.  Дискета - 0,50 лв. (за един брой) 

2. CD - 0,50 лв. (за един брой)  

3. DVD - 0,60 лв. (за един брой) 

4. Разпечатване на една страница (А4) - 0,12 лв. 

5. Ксерокопие за една страница (А4) - 0,09 лв. 

6. Факс за една страница (А4) - 0,60 лв. 

7. Видеокасета за един брой - 3,25лв. 

8. Аудиокасета за един брой -1,15лв. 

9. Писмена справка за една страница (А4) - 1,59 лв.” 

Да се чете: 

ал.1 „За предоставяне на обществена информация се заплаща сума, съгласно Заповед 

№ ЗМФ-156 от 11 март 2022г. на Министъра на финансите /обн. в ДВ, бр. 22/18.03.2022г.; в 

сила от 22.03.2022 г./ за определяне нормативи за заплащане на разходите при 

предоставяне на обществена информация.”. 

 

II. В останалата си част, Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена 

информация в община Първомай от 2019г., остават непроменени.  

III. Допълнените вътрешни правила, заедно със заповедта за изменение и Заповед № ЗМФ-

156 от 11 март 2022 г. на Министъра на финансите да се публикуват на официалния сайт на 

общината. 

 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник кмет на община Първомай  

и изпълняваща функциите на кмет 

съгласно Заповед № РД-15-195/01.04.2022г. 

на Кмета на община Първомай 
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