
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” 
с. Баните, община Баните, област Смолян, 

тел.: 03025/22-72 Директор; ЗАСК; e-mail: soou_banite@abv.bg 

Бланка на училището 

 

РЕШЕНИЕ 

№ ………………………../… ........... 20…. г. 

 
На основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация и постъпило искане с вх. № ……………… от ............................ , 

адрес: гр. ……………….., ул. ……………..№ …………… 
 

Предоставям достъп до исканата обществена информация, съхранявана в 

училището, както следва: 

1. Писмена справка за работещите по трудов договор пенсионери през 2019 г. 

/текстът е примерен/ 

2. 

 
Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация – 

неограничен 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата обществена информация – 30 

дни от датата на получаване на настоящото решение. 

Мястото, където се предоставя достъп до исканата обществена информация 

– училище……., гр. ……………. бул. ……………… 

Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗДОИ за предоставяне на информацията се съставя 

протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител. 

Формата, под която се предоставя достъп до исканата обществена 

информация - копие на материален носител. 

Разходите за предоставянето на достъп до исканата обществена информация 

– съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите 

при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена 

информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г.). 

Във връзка с гореизложеното, след заплащане на такса в размер на       лв. 

(…….лева и ………….. стотинки) за          стр. писмена справка/копие/диск (А4) и 

/избира се едно от трите/ 

представяне на платежен документ в СУ „Христо Ботев“ с. Баните, информацията ще бъде 

предоставена на заявителя. 

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му. 

Решението да се изпрати по пощата с обратна разписка на посочения в заявлението адрес за 

кореспонденция. 

……………………………..                    Директор на СУ „Христо Ботев“ с. Баните 

mailto:soou_banite@abv.bg

