ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ В
ПГЖПТ “Н.Й.ВАПЦАРОВ“ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
IV. Дължими разходи и начини за заплащане при предоставяне на достъп
до обществена информация и информация за повторно ползване.
1. Достъпът до обществена информация е безплатен.
2. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплаща по
нормативи. Определени от Министъра на финансите.
3. Обществена информация се предоставя след представяне на платежен документ
за заплащане на разходите съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022г за определяне на
нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация,
издадена от министъра на финансите, обн. ДВ, бр. 22/2022 г., а именно:
№

Вид на носителя

Количество

Норматив за
разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно
отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно
отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10. USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11. USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

4. При поискване от страна на заявителя се предоставя сведения за определяне на
разходите.
5. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на
предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и
това е поискано мотивирано от заявителя.
6. Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след
заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи.
7. Заплащането на дължимите разходи се извършва на място в касата на
гимназията или по банков път по сметка на ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров“
IBAN - BG16STSA93003111009410
BIC - STSABGSF
Име на банката: Банка ДСК ЕАД ,
Клон; Горна Оряховица
ЕИК 000127019
8. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват
по бюджета на гимназията

