
РЕД И УСЛОВИЯ  

ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 

И  

ТАКСИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

 В Закон за достъп до обществена информация /Обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000г., 

изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 

23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., 

изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 

юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010г., 

изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 декември 2015г., изм. ДВ. 

бр.13 от 16 февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 

октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 

февруари 2019г./ в Глава Първа, Раздел I, чл. 2а (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) се 

указва: Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ 

за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била 

създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения 

сектор. 

(2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от 

обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции 

не е повторно използване по смисъла на този закон. 

В чл. 4 на същия Закон са указани субектите имащи право на право на достъп 

до обществена информация и повторно използване на информация от обществения 

сектор. 

В чл. 7 са регламентирани допустимите ограничения на правото на достъп до 

обществена информация и на повторно използване на информация от обществения 

сектор. 

В Глава Четвърта на Закона за достъп до обществена информация е описана 

процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор, като в 

Раздел II, конкретно се посочват редът и условията за предоставяне на информация от 

обществения сектор за повторно използване. В чл. 41е е указан редът, а в чл. 41ж – 

заплащането. 

Приложение: Закон за достъп до обществена информация 

 

 


