
 

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация 

1.  Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация 

при условията и реда, определени във Вътрешните правила за достъп до обществена 

информация на Национална професионална гимназия по вветеринарна медицина „Иван 

Павлов“ – Стара Загора и в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг 

закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава 

информация. 

2. Чужденците и лицата без гражданство се ползват с правото по т.1. 

3. От правото по т.1 се ползват и всички юридически лица. 

4. Лицата по т. 1, 2 и 3 имат право на повторно използване на информация. 

 

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация 

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление 

или устно запитване.  

1.  Образец на писменото заявление (приложение № 1) е публикувано в сайта на училището  

в секция „Достъп до информация“, съгласно чл. 15а, ал.2 от ЗДОИ, а на хартиен носител 

може да се получи в канцеларията на училището. 

2. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на 

адреса на електронната поща на училището и е изготвено съгласно чл. 22, ал.1. В тези случаи 

не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на 

Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги. 

3.Устните запитвания за достъп до информация се приемат от завеждащия 

административната служба (ЗАС) в НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора на телефон : 

042/607 364. 

4. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на 

устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да 

подаде писмено заявление. 

 

 

 


