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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията и реда за работа на 

служителите на Министерството на енергетиката (МЕ) по изпълнение на Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

Чл. 2. С настоящите правила се урежда: 

1. постъпването на заявления за достъп до обществена информация; 

2. разглеждането на заявленията за достъп до обществена информация; 

3. изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на 

обществена информация; 

4. публикуване на обществена информация; 

5. реда за предоставяне на достъп до обществена информация; 

6. дължимите разходи и начините за заплащането им при предоставяне на 

достъп до обществена информация. 

Чл. 3. Настоящите правила не се прилагат за достъп до лични данни. 

 

РАЗДЕЛ II 

РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 4. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на 

писмено заявление или устно запитване. 

(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по 

електронен път на електронната поща e-energy@me.government.bg. В този случай, 

съответният служител от деловодството, изпраща обратно до заявителя 

регистрационния номер на заявлението. 

Чл. 5. (1) Постъпилите писмени заявления се регистрират в деловодството на 

МЕ по общия ред и се насочват към директора на дирекция „Правно-нормативна 

дейност, административно обслужване и човешки ресурси“, директора/ите на 

дирекция/и, от чиято компетентност е исканата информация и на ръководителя на 

звено „Връзки с обществеността и протокол“. Оригиналът на заявлението се предава 

на ръководителя на звено „Връзки с обществеността и протокол“. 

(3) Копие от заявлението се изпраща на съответния заместник-министър, от 

чиято ресорна дирекция е исканата информация или до главния секретар, в случай 

че исканата информация е от компетентността на общата администрация, за 

сведение. 

(4) Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат във 

възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. 
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Чл. 6. (1) Устните запитвания се приемат от служителя на „Едно гише“ след 

съставяне на протокол за приемането им по образец. 

(2) 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. 

Чл. 7. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация 

трябва да съдържат задължителните реквизити по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Ако в 

заявлението не се съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ, то се 

оставя без разглеждане. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ЗА ОТКАЗ ОТ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 8. (1) Министърът на енергетиката взема решение за предоставяне или 

за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и 

уведомява писмено заявителя за своето решение. 

(2) Министърът на енергетиката може изрично да упълномощи лица, които да 

вземат решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата 

обществена информация. 

Чл. 9. (1) Дирекцията, от чиято компетентност е искането за достъп до 

обществена информация, изготвя становище относно наличието, предоставянето или 

ограничаването на достъпа до исканата обществена информация, когато исканата 

информация е служебна. В становището се посочва длъжностно лице отговорно за 

движението на преписката в цялост и за предоставянето на исканата информация. 

(2) Становището по ал. 1 се изпраща до дирекция „Правно-нормативна 

дейност, административно обслужване и човешки ресурси“ не по-късно от 3 дни 

преди изтичане на срока за произнасяне по заявлението за достъп до обществена 

информация. 

Чл. 10. (1) В случаите, когато не е ясно точно каква информация се иска или 

когато тя е формулирана много общо, дирекцията по чл. 9, ал. 1 изготвя 

уведомително писмо до заявителя за уточняване на исканата информация. Писмото 

се подписва от министъра на енергетиката или от изрично упълномощено лице. 

Срокът по чл. 5, ал. 4 започва да тече от датата на уточняването на предмета на 

исканата обществена информация. 

Чл. 11. (1) Срокът по чл. 5, ал. 4 може да бъде удължен, но с не повече от 10 

дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е 

необходимо допълнително време за нейната подготовка.  

(2) Дирекцията по чл. 9, ал. 1 изготвя уведомително писмо до заявителя в 

което се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен 

достъп до обществена информация. Писмото се подписва от министъра на 

енергетиката или от изрично упълномощено лице. 

Чл. 12. (1) Срокът по чл. 5, ал. 4 може да бъде удължен, но с не повече от 14 

дни, когато поисканата в заявлението информация се отнася до трето лице и е 

необходимо неговото съгласие за предоставянето й. 

(2) Дирекцията по чл. 9, ал. 1 изготвя писмо до третото лице, в което се иска 

неговото изрично писмено съгласие в 7-дневен срок от регистриране на 

заявлението. Писмото се подписва от министъра на енергетиката или от изрично 

упълномощено лице. 



3 
 

(3) В решението за достъп до обществена информация задължително се 

спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на 

отнасящата се до него информация. 

(4) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1, исканата 

обществена информация се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива 

информацията, която засяга третото лице. 

Чл. 13. (1) Когато МЕ не разполага с исканата информация, но има данни за 

нейното местонахождение, в 14-дневен срок от регистрация на заявлението 

дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси“ изготвя писмо, с което препраща заявлението до съответния орган или 

юридическо лице, с копие до заявителя. 

(2) Когато МЕ не разполага с исканата информация и няма данни за нейното 

местонахождение, в 14-дневен срок от регистрация на заявлението дирекция 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“ 

изготвя уведомително писмо до заявителя. 

(3)  Писмата по ал. 1 и 2 се подписват от министъра на енергетиката или от 

изрично упълномощено лице. 

Чл. 14. (1) Решениeтo за предоставяне, съответно за отказ от предоставяне 

на достъп до обществена информация или за частичен достъп се изготвя от дирекция 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“, 

след предоставяне на становище от дирекцията по чл. 9, ал. 1, заедно с всички 

документи събрани във връзка със заявлението за достъп до обществена 

информация. 

(2) При ограничаване или отказ от предоставяне на достъп до обществена 

информация, същите следва да бъдат мотивирани от дирекцията по чл. 9, ал. 1 с 

правните и фактическите основания предвидени в ЗДОИ. 

(3) Решениeтo по ал. 1 се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща 

с придружително писмо по пощата с обратна разписка, или по електронен път, 

когато заявителят е посочил в заявлението си адрес на електронна поща. 

(4) Писмото по ал. 3 се изготвя от дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси“. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 15. (1) Достъпът до разрешената информация се предоставя на заявителя 

във формата, определена в решението за достъп до обществена информация, след 

предварителна уговорка с определеното длъжностното лице от дирекцията по чл. 9, 

ал. 1 и заплащане на разходите по предоставянето на достъп. 

(2) За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване 

се дължат разходи, определени в зависимост от формата на предоставяне на достъп 

и вида на носителя. 

Чл. 16. (1) Достъпът до разрешената информация се предоставя по един от 

следните начини: 

1. В сградата на Министерство на енергетиката на ул. „Триадица” № 8, за 

което се подписва протокол по чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ в два екземпляра; 

2. По пощата с обратна разписка - при изрично изявено от заявителя желание 

и след представяне на документ за извършено плащане на посочените в решението 

разходи. 
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(2) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде 

предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за 

получаването, решението за предоставянето на достъп се изпраща на посочения 

адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на 

който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол по ал. 1, т. 1 и не 

се заплащат разходи по предоставянето. 

Чл. 17. Заявителят заплаща разходите по предоставянето на достъп, 

определени съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на 

финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена 

информация по ЗДОИ, по банкова сметка на Министерство на енергетиката IBAN – 

BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева – BNBGBGSD 

при БНБ – ЦУ или в касата на министерството. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 18. Министърът на енергетиката информира за своята дейност чрез 

публикуване на интернет страницата на министерството или съобщаване в друга 

форма. 

 Чл. 19. (1) Ръководителят на звеното „Връзки с обществеността и протокол“ 

публикува информация която:  

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на 

гражданите или на тяхното имущество;  

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими 

обществени интереси;  

3. представлява или би представлявала обществен интерес;  

4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.  

(2) Директорите на дирекции в МЕ отговарят за периодичното публикуване на 

интернет страницата на министерството на актуална информация от компетентността 

на поверените им дирекции, съдържаща:  

1. описание на правомощията на министъра и данни за организацията, 

функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;  

2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на министъра 

и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове; 

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от 

министерството;  

4. адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на 

приемната на министерството, където се подават заявленията за предоставяне на 

достъп до информация;  

5. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги на гражданите;  

6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността;  

7. информация за бюджета и финансовите отчети на министерството, която се 

публикува съгласно Закона за публичните финанси;  

8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;  

9. проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и 

резултатите от общественото обсъждане на проекта;  
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10. уведомления за откриване на производството по издаване на общ 

административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, 

включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете 

на участие на заинтересованите лица в производството;  

11. информация за упражняването на правото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите 

такси и форматите, в които се поддържа информацията;  

12. обявления за конкурси за държавни служители;  

13. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси;  

14. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на 

класифицираната информация и актовете по прилагането му;  

15. информацията по ал. 1;  

16. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ;  

17. друга информация, определена със закон.  

(3) Ръководителят на звеното „Връзки с обществеността и протокол“ ежегодно 

обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както 

и форматите, в които е достъпна.  

(4) Информацията по ал. 2 се публикува, съответно обновява, в срок до 3 

работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната 

информация, а ако актът се обнародва – в срок до три работни дни от 

обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок. 

(5) В секция „Достъп до информация“ на интернет страницата на МЕ се 

публикува:  

1. адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на 

приемната на министерството, където се подават заявленията за предоставяне на 

достъп до информация;  

2. информация за упражняването на правото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите 

такси и форматите, в които се поддържа информацията;  

3. съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена 

информация; 

4. нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация, 

определени от министъра на финансите;  

5. размерът на таксите за повторно използване на информация от 

обществения сектор, определени с тарифа, приета от Министерския съвет;  

6. образците на формуляри, които се попълват за предоставяне на достъп до 

обществена информация;  

7. реда за достъп до публичните регистри на МЕ;  

8. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, 

включващ данни за направените откази и причините за това;  

9. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ.  

(6) Ръководителят на звеното „Връзки с обществеността и протокол“ изготвя 

годишния отчет по ал. 5, т. 8, който е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от 

Закона за администрацията. 



6 
 

 

РАЗДЕЛ VI 

АРХИВИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 20. (1) По всяко постъпило заявление за достъп до обществена 

информация в дирекцията по чл. 9, ал. 1 се съставя досие, което съдържа: 

1. водената в хода на процедурата кореспонденция; 

2. решение по чл. 14, ал. 1; 

3. платежен документ, ако е приложимо; 

4. протокол за предоставяне на достъп до обществена информация, ако е 

приложимо; 

5. копие на предоставената информация, ако е приложимо; 

6. регистрационна карта, попълнена по образец. 

(2) В срок от 15-работни дни от приключване на всяка процедура по 

конкретно заявление за достъп до обществена информация, дирекцията по чл. 9, ал. 

1 изпраща със служебна бележка съставеното досие до ръководителя на звено 

„Връзки с обществеността и протокол“. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените въпроси от тези правила се прилагат разпоредбите на 

Закона за достъп до обществена информация. 

§ 2. Контрола по изпълнение на настоящите вътрешните правила се възлага 

на главния секретар. 

§ 3. Изменения и допълнения на настоящите вътрешните правила се 

извършва по реда на тяхното утвърждаване. 

§ 4. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на 

утвърждаването им със заповед на министъра на енергетиката. 


