
Определяне на нормативи за заплащане на разходите по 

предоставяне на обществена информация 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
В ДВ, бр. 22/18.03.2022 г. е обнародвана Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. 
за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена 
информация, която влиза в сила от 22 март 2022 г. В същия брой на ДВ е публикувана и Заповед 
№ ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. на министъра на финансите за отмяна на Заповед № ЗМФ-1472 от 
29.11.2011 г. за нормативите за разходите при предоставяне на информация. 

Наредбата въвежда следните нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на 
обществена информация: 

Вид на носителя Количество 
Норматив за 

разход 

Хартия А4 1 лист 0,01 лв. 

Хартия А3 1 лист 0,02 лв. 

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист 

хартия А4 
1 стр. 0,02 лв. 

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист 

хартия А3 
1 стр. 0,04 лв. 

CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв. 

DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв. 

DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв. 

USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв. 

USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв. 

USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв. 

USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв. 

  

За прилагане на Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на 
разходите по предоставяне на обществена информация, следва да се съобрази, че съгласно 
ЗДОИ: 

• чл. 15а, ал. 2 – общините обявяват на интернет страниците си /секция "Достъп до 
информация"/ нормативите за разходи за предоставяне на достъп до информация; 

• чл. 20, ал. 3 – при поискване от страна на заявител, общините представят сведения за 
определянето на разходите; 

• чл. 21 – общините обявяват на мястото, където се подават заявленията за достъп, 
възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите 
разходи и начините за заплащането им. 

https://dulovo.bg/taxonomy/term/177


• органът – издател на решение по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ, с което се предоставя достъп до 
обществена информация посочва в решението си разходите по предоставянето на 
достъпа. 

• достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените 
разходи и представяне на платежен документ, освен когато заявителят е поискал 
достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес 
на електронна поща за получаването. 

 


