
АМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ХАСКОВО 
 
 

ЗАПОВЕД 
 

 № РД- 12-467 
 

08.12.2016 г. 
 

На основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
изменение на  Закона за достъп до обществена информация  

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

   
 1.Отменям заповед № 276/17.09.2009г. на Председателя на АдмС-
Хасково. 

2.Утвърждавам вътрешни правила за достъп до обществена информация в 
Административен съд- Хасково/ Приложение №1/. 

3. Възлагам на деловодител-регистратура в Административен съд- 
Хасково  да  приема писмени и устни заявления за предоставяне на достъп до 
обществена информация, както и искания за предоставяне на информация за 
повторно използване   и води регистър на същите. 
 4. Регистърът на заявления за предоставяне на достъп до обществена 
информация и искания за предоставяне на информацияза повторно използване 
съдържа: 
  - пореден номер на заявлението/искането; 
  - заявител / трите имена, съответно наименованието и седалището 
на заявителя/; 
  - входящ номер и дата на заявлението/искането; 
                   - кратко описание на поисканата информация; 
                     -номер, дата и съдържание на решението за предоставяне или отказ 
на достъп до исканата обществена информация / предоставен достъп- пълен, 
частичен или отказ/. 
              Отбелязванията в регистъра за обществена информация се номерират 
последователно. Ако се налага корекция, тя се прави с бележка. След завеждане 
в регистъра, заявленията/исканията се докладват за разглеждане на 
Председателя на съда  или на друго упълномощено от него лице в деня на 
постъпването им. 
              5.Устните запитвания и получените по пощата или на официалния  
електронен адрес на съда заявления за достъп до обществена информация и 
искания за предоставяне на информацияза повторно използване се регистрират 
по реда на т.3. 
             
 



   
6. Определям „Адвокатска стая”, намираща се на ет. 2 в сградата на 

Административен съд- Хасково за място за четене на предоставената 
обществена информация. 

  7.Образец на заявлението за достъп до обществена 
информация/искането за предоставяне на информация за повторно ползване  и 
ценоразписа за получаване на информация по ЗДОИ да бъдат поставени на 
информационното табло на съда. 
              Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на 
съдебния администратор на Административен съд-Хасково. 
              Настоящата заповед и вътрешните правила за достъп до обществена 
информация да се публикуват на интернет страницата на съда в секция 
„Достъп до  информация” и се сведат до знанието на всички съдии и съдебни 
служители. 
                                                        
                                     
 
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМ. СЪД- ХАСКОВО:…………/П/……................  
                                                                          / ХАЙГУХИ БОДИКЯН/ 


