
Анализ на съответствието на Българския закон за достъп до обществена информация и Директива 2003/98/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ 
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Директива 2003/98/ЕС за използването на 
информация от обществения сектор

Национален закон /Закон за достъп до 
обществена информация/

Коментар

Определения
За  целите  на  тази  директива  се  прилагат 

следните определения:

1.  ‘институция  от  обществения  сектор’ 

означава  държавата,  регионалните  и 

местните власти, институции, управлявани от 

обществения  закон  и  асоциациите, 

сформирани  от  една  или  няколко  такива 

власти  или  една  или  няколко  такива 

институции,  управлявани  от  обществения 

закон;

2.  ‘институция,  управлявана  от  обществения 

закон’ означава всяка една институция:

(a) учредена със специалната цел на отговаря 

на  нужди  от  общ  интерес,  без  да  има 

промишлена или търговска същност; и

(б) имаща законово съществуване; и

(в)  финансирана,  в  по-голямата  си  част  от 

държавата,  или  регионални  или  местни 

власти, или други институции, управлявани от 

Чл. 3. (1) Този закон се прилага за достъп до 
обществената информация, която се създава 
или се съхранява от органите на държавната 
власт или на местното самоуправление в 
Република България, наричани по- нататък 
органите. 

(2) Този закон се прилага и за достъп до 
обществена информация, която се създава и 
съхранява от:
1. публичноправни субекти, различни от тези по 
ал. 1;
2. физически и юридически лица само относно 
извършвана от тях дейност, финансирана със 
средства от консолидирания държавен бюджет;
3. средствата за масова информация и е 
свързана с прозрачността на тяхната дейност. 

Кръгът на институциите, 
посочени в директивата, 
съвпада с този, посочен в чл.3 
от ЗДОИ. Според съдебната 
практика “публичноправни 
субекти” обхваща институции, 
създадени със закон или друг 
нормативен акт, като Централна 
избирателна комисия, 
Национална 
здравноосигурителна каса, 
Българска народна банка и др. 
Налице е съответствие. С 
допълнение в Закона за 
обществените поръчки /ДВ 
бр.37 от 2006г./, § 1, т.21 ДР, бе 
въведено определение на 
“публичноправна организация”, 
която се явява вид 
публичноправен субект по 
смисъла на чл.3, ал.2,т.1 от 
ЗДОИ. 
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обществения  закон;  или  подвластни  на 

управленчески надзор от тези институции; или 

имащи  административен,  управителен  или 

надзорен съвет, като над половината от тези 

членове  са  назначени  от  държавни, 

регионални или местни власти или от  други 

институции,  управлявани  от  обществения 

закон;

3. ‘документ’ означава:

(a)  всякакво  съдържание,  независимо  от 

носителя  му  (написано  на  хартия  или 

съхранявано  в  електронен  вид  или  като 

звуков, визуален или аудиовизуален запис);

(б) всяка една част от такова съдържание;

А) § 1. По смисъла на този закон: 

1. материален носител на обществена 
информация е текст, план, карта, 
фотография, изображение, дискета, аудио- 
или видеокасета и други подобни; 

Решение  №  9720  от  10.10.2006  г.  по 
адм.д. № 5011/2006 г. на ВАС, Петчленен с-в: 

Обществена информация по смисъла на 
ЗДОИ е: 

а)  всяка  съвкупност  от  данни, 
структурирани  по  определен  критерий  и  с 
определена  цел  и  предназначение  (виж  напр. 
реш.№ 3875 от 28.04.2005 г. по адм.д.№ 592 от 
2005 г. и реш. № 7522 от 29.07.2005 г. по адм.д. 
№  3265  от  2005  г.,  двете  на  ВАС-5чл.с-в  и 
мн.др.),

б)  както  и  всяко  сведение  за  някое 
положение  или  за  някаква  дейност  на 
задължените  по  чл.  3  субекти  (изрично  така 

   В националното 
законодателство обхватът на 
понятието обществена 
информация е пределно широк 
и обхваща всяка съвкупност от 
данни, създадени или 
съхранявани от задължените по 
чл. 3 от ЗДОИ субекти, 
включително поради приетото в 
съдебната практика тълкуване. 
Националният закон, както и 
директивата, признава 
частичния достъп до 
документи и създава 
задължение за задължените 
субекти да предоставят 
такъв.  
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реш.№ 962 от 27.01.2006 г. по адм.д.№ 6515 от 
2005 г.  на  ВАС-V отд.;  така  и  реш.№ 3101 от 
23.03.2006  г.  по  адм.д.№  8452  от  2005  г.  и 
реш.№ 9097 от 21.09.2006 г. по адм.д.№ 5319 от 
2006 г., двете също на ВАС-V отд.; реш.№ 9486 
от 04.10.2006 г. по адм.д.№ 3505 от 2006 г. на 
ВАС-5чл.с-в и др.).

Б)  чл.7  (2)  Достъпът  до  обществена 
информация  може  да  бъде  пълен  или 
частичен.

4.  ‘използване’  означава  използването  от 

физически  или  юридически  лица  на 

документите,  съхранявани  от  институции  от 

обществения  сектор,  за  търговски  или 

нетърговски  цели,  различни  от 

първоначалната  цел  в  рамките  на 

обществената задача,  за която се изготвени 

документите.  Обмяна  на  документи  между 

институции  от  обществения  сектор  просто  с 

цел  осъществяване  на  техните  обществени 

задачи не представлява използване;

Няма дефиниция Използването на информация 
съгласно българското 
законодателство не се 
регулира, освен при наличие на 
ограниченията на чл.41, ал.2 от 
Конституцията, които 
съответват изцяло на 
международните стандарти, и 
при наличие на права на 
интелектуална собственост, 
където синхронизацията със 
законодателството на ЕС е 
предмет на отделна 
законодателна област

5.  ‘лични  данни’  означава  данните,  както  е 

определено  в  член  2(a)  от  Директива 

95/46/EC.

§ 1. По смисъла на този закон: 

.........................

2.  2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., бр. 103 

Понятието “лични данни” е 
адекватно дефинирано, според 
идентичното определение в 
ЗДОИ и ЗЗЛД и е съответно и 
на Директива 46/95/ЕС. Налице 
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 от  2005  г.)  "лични  данни"  са  всяка 
информация,  отнасяща  се  до  физическо 
лице, което е идентифицирано или може да 
бъде  идентифицирано  пряко  или  непряко 
чрез идентификационен номер или чрез един 
или повече специфични признаци, свързани 
с  неговата  физическа,  физиологична, 
генетична,  психическа,  психологическа, 
икономическа,  културна  или  социална 
идентичност. 

е съответствие.

Член 3

Общ принцип
Страните  членки  ще  подсигурят,  че  където 

използването  на  документи,  съхранявани  от 

институции  от  обществения  сектор,  е 

позволено, тези документи ще могат да бъдат 

използвани  с  търговски  и  нетърговски  цели 

съобразно условията, описани в глава III и IV. 

Там, където това е възможно, документите ще 

се предоставят на електронни носители.

Чл. 3. (1) Този закон се прилага за достъп до 
обществената информация, която се създава 
или се съхранява от органите на държавната 
власт или на местното самоуправление в 
Република България, наричани по- нататък 
органите. 

(2) Този закон се прилага и за достъп до 
обществена информация, която се създава и 
съхранява от:
1. публичноправни субекти, различни от тези по 
ал. 1;
2. физически и юридически лица само относно 
извършвана от тях дейност, финансирана със 
средства от консолидирания държавен бюджет;
3. средствата за масова информация и е 
свързана с прозрачността на тяхната дейност. 

Обхватът на националния закон 
е по-широк от Директивата. 
Включени са не само 
документи, “чието използване е 
позволено”, а “обществената 
информация, която се създава 
или се съхранява от органи на 
държавната власт или местното 
самоуправление, 
публичноправни субекти, 
физически  и юридически лица 
относно извършваната със 
средства от държавния бюджет 
дейност. 

Член  4
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Изисквания,  приложими  при  обработката 
на заявки за използване на информация
1.  Организациите  от  обществения  сектор, 

посредством  електронни  средства,  където 

това е възможно и подходящо, ще обработват 

заявки  за  използване  но  информация  и  ще 

предоставят  документа  за  използване  на 

кандидата  или,  ако  е  необходимо 

разрешително,  ще  финализират 

предложението  за  разрешителното  до 

кандидата  в  рамките  на  разумен  период  от 

време,  който  отговаря  на  времевите  рамки, 

изложени  при  обработката  на  заявки  за 

достъп до документи.

Заявление или устно запитване за достъп 

Чл. 24. (1) Достъп до обществена 
информация се предоставя въз основа на 
писмено заявление или устно запитване. 

(2) Заявлението се счита за писмено и в 
случаите, когато е направено по електронен 
път при условия, определени от съответния 
орган. 

(3) Когато на заявителят не е получил достъп 
до искана обществена информация въз 
основа на устно запитване или счита 
предоставената му информация за 
недостатъчна, той може да подаде писмено 
заявление. 

С чл.24, ал.2 от ЗДОИ са 
въведени заявления, отправени 
по електронен път. 
Разрешителни за използване на 
информация българското 
законодателство не предвижда, 
т.е. има по-висок стандарт от 
Директивата.

2. Там където няма времеви ограничения или 

други  правила,  регулиращи  навременното 

предоставяне  на  документите,  институциите 

от обществения сектор следва да обработят 

заявките  и  ще  предоставят  документите  за 

използване  от  кандидата  или,  ако  е 

необходимо  разрешително,  ще  финализират 

предложението  до  кандидата  в  рамките  на 

Разглеждане на заявленията за достъп 

Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на 
достъп до обществена информация се 
разглеждат във възможно най-кратьк срок, но не 
по-късно от 14 дни след датата на регистриране. 

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично 
определени от тях лица вземат решение за 
предоставяне или за отказ от предоставяне на 
достъп до исканата обществена информация и 
уведомяват писмено заявителя за своето 

Националното законодателство 
е с по-висок стандарт от 
Директивата. Предвиждат се 14 
дни в сравнение с 20 работни 
дни по Директивата. 
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период от време не повече от 20 работни дни 

след приемането. Тази времеви срок може да 

бъде удължен с още 20 работни дни за по-

обширни  и  сложни  заявки.  В  такива  случаи 

кандидатът ще бъда уведомен в рамките на 

три седмици след първоначалната заявка, че 

е необходимо повече време за обработката й.

решение. 

Допустимо удължаване на срока за 
предоставяне на достъп 

Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да 
бъде удължен, но с не повече от 10 дни, 
когато поисканата в заявлението 
информация е в голямо количество и е 
необходимо допълнително време за нейната 
подготовка. 

(2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се 
посочват причините за удължаването на 
срока, в който ще бъде предоставен достъп 
до исканата обществена информация. 

Удължаване на срока във връзка със защита 
на интересите на трети лица 

Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да 
бъде удължен, но с не повече от 14 дни, и 
когато исканата обществена информация се 
отнася до трето лице и е необходимо 
неговото съгласие за предоставянето й. 

 
3.  В  случаите  на  отрицателно  решение, 

институциите  от  обществения  сектор  ще 

съобщят на кандидата мотивите за отказа си 

въз  основа  на  съответните  разпоредби  на 

Съдържание на решението за отказ от 
предоставяне на достъп 

Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне 
на достъп до обществена информация се 

Националният закон предвижда 
отказите да се мотивират, като 
се посочва и правното, и 
фактическото основание за 
отказа. Отказът се връчва на 
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режима за достъп в тази страна членка или на 

националните разпоредби, приети въз основа 

на  тази  Директива,  и  по-специално  член 

1(2)(a),  (б)  и  (в),  или  член  3.  Когато 

отрицателното решение се основава на член 

1(2)(б),  институцията  от  обществения  сектор 

следва  да  посочи  и  препратка  към 

физическото  или  юридическо  лице,  който 

притежава  правата,  когато  това  е  известно, 

или  притежателя  на  лиценз,  от  който 

институцията  от  обществения  сектор  е 

получила съответния материал.

посочват правното и фактическото 
основание за отказ по този закон, датата на 
приемане на решението и редът за неговото 
обжалване. 

Връчване на решението за отказ на достъп 

Чл. 39. Решението за отказ за предоставяне 
на достъп до обществена информация се 
връчва на заявителя срещу подпис или се 
изпраща по пощата с обратна разписка. 

....................................

Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да 
бъде удължен, но с не повече от 14 дни, и 
когато исканата обществена информация се 
отнася до трето лице и е необходимо 
неговото съгласие за предоставянето й. 

(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е 
длъжен да поиска изричното писмено 
съгласие на третото лице в 7-дневен срок от 
регистриране на заявлението по чл. 24. 

(3) В решението си по чл. 28, ал. 2 
съответният орган е длъжен да спази точно 
условията, при които третото лице е дало 
съгласие за предоставяне на отнасящата се 
до него информация. 

заявителя, който има право да 
го обжалва. Третите лица се 
уведомяват на предварителен 
етап, когато са засегнати техни 
права и законни интереси. Има 
предвиден ред за реализиране 
на защитата на последните. 
Налице е съответствие. 

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
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4.  Всяко  отрицателно  решение  следва  да 

упоменава  какво  е  средството  за 

компенсиране в случаите,  когато кандидатът 

желае да обжалва решението.

Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне 
на достъп до обществена информация се 
посочват правното и фактическото 
основание за отказ по този закон, датата на 
приемане на решението и редът за неговото 
обжалване. 

В решението за отказ 
задължително се включва 
редът за неговото обжалване. 
Налице е съответствие.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Член  5

Налични формати
1.  Институциите  от  обществения  сектор  ще 

предоставят документите си в какъвто и да е 

предварително  съществуващ  формат  или 

език, на електронни носители, където това е 

възможно  и  подходящо.  Това  няма  да 

включва  задължение  за  институциите  от 

обществения  сектор  да  създават  или 

адаптират  документи,  за  да  се  съобразяват 

със  заявките,  нито  пък  ще  включват 

задължение  за  предоставяне  на  извадки  от 

документи,  там,  където  това  ще  изисква 

прекомерни  усилия,  които  стигат  извън 

дадена проста операция.

2. Въз основа на тази Директива, от 
институциите от обществения сектор не може 

Форми за предоставяне на достъп до 
обществена информация 

Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на 
достъп до обществена информация са: 

1. преглед на информацията - оригинал или 
копие;
2. устна справка;
3. копие на хартиен носител;
4. копие на технически носител. 

(2) За достъп до обществена информация 
могат да се използват една или повече от 
формите по ал. 1. 

(3) Когато предпочитаната форма за 
предоставяне на достъп до обществена 
информация е по ал. 1, т. 4, се определят и 
техническите параметри за запис на 
информацията. 

(4) Лица, които имат зрителни увреждания 
или увреждания на слухово- говорния 
апарат, могат да поискат достъп във форма, 
отговаряща на техните комуникативни 

Стадартът в националния закон 
е по-висок. В практиката е 
въведена и форма на достъп 
“писмена справка” /Заповед № 
10 на МФ от 2001 г., обн.ДВ бр.4 
от 2001 г./. Така се създава 
известно задължение за 
създаване на нов формат 
информация за удобство на 
заявителя. Улеснени са и 
хората с увреждания със 
задължение за предоставяне на 
информация в подходящ 
формат.

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
15.03.2007 г.   
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да се изисква да продължат да изготвят 
дадени документи с оглед на това да бъдат 
използвани тези документи от организация от 
частния или обществения сектор.

възможности. 

Член  6

Принципи, управляващи таксуването
При  налагането  на  такси,  общият  доход  от 

предоставянето  и  разрешаването  на 

използването  на  документи  няма  да 

надхвърля разходите за събиране, изготвяне, 

възпроизводство и разпространение, заедно с 

разумна  възвръщаемост  от  инвестициите. 

Таксите  следва  да  бъдат  ориентирани  към 

разходите  за  съответния  отчетен  период  и 

изчислени съобразно счетоводните принципи, 

приложими  за  засегнатите  институции  от 

обществения сектор.

 

Безплатен достъп и разходи по 
предоставянето на обществена информация 

Чл. 20. (1) Достъпът до обществена 
информация е безплатен 

(2) Разходите по предоставяне на обществена 
информация се заплащат по нормативи, 
определени от министъра на финансите, които 
не могат да превишават материалните разходи 
по предоставянето. 

(3) При поискване от страна на заявител се 
представят сведения за определянето на 
разходите по ал. 2. 

Националният закон създава 
по-висок стандарт. 
Заплащането за предоставяне 
на информация е сведено само 
до материалните разходи. 
Нормативите са определени 
със Заповед № 10 на МФ от 
2001 г., обн.ДВ бр.4 от 2001 г.  

Член  7

Прозрачност
Всички  приложими  условия  и  стандартни 

такси  за  използване  на  документите, 

съхранявани от институциите от обществения 

сектор  следва  да  бъдат  предварително 

установени  и  публикувани  на  електронни 

Чл. 20. (1) Достъпът до обществена 
информация е безплатен 

(2) Разходите по предоставяне на обществена 
информация се заплащат по нормативи, 
определени от министъра на финансите, които 
не могат да превишават материалните разходи 

Нормативите се съдържат в 
Заповед № 10 на МФ от 2001 г., 
обн.ДВ бр.4 от 2001 г., която е 
обнародвана в Държавен 
вестник. Режимът е напълно 
прозрачен. При поискване от 
заявител се предоставят 
сведения за конкретното 
приложение на нормативите в 

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
15.03.2007 г.   
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носители,  там,  където  това  е  възможно  и 

подходящо.  При  поискване,  институцията  от 

обществения  сектор  следва  да  показва 

основата  за  изчисление  за  публикуваната 

такса.  Въпросната  институция  от 

обществения  сектор  ще  показва  също  така 

кои  фактори  ще  бъдат  взети  предвид  при 

изчислението на таксите за нетипични случаи. 

Институциите  от  обществения  сектор  ще 

отговарят за това кандидатите, които искат да 

използват  документите,  да  са  информирани 

за  налични  средства  за  поправяне  на 

решения или практики, които ги засягат. 

по предоставянето. 

(3) При поискване от страна на заявител се 
представят сведения за определянето на 
разходите по ал. 2. 

неговия случай. 

Член 8

Разрешителни
1. Институциите от обществения сектор могат 

да  дават  разрешения  за  използване  на 

информация  в  документи  без  да  поставят 

условия  или могат  да налагат  условия,  там, 

където  сметнат  за  необходимо  чрез 

разрешително,  което  третира  точно  тези 

съответни  въпроси.  Тези  условия  няма  без 

Допустими ограничения на правото на 
достъп до обществена информация 

Чл. 7. (1)  (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., 
бр.  59  от  2006  г.)  Не  се  допускат 
ограничения  на  правото  на  достъп  до 
обществена информация, освен когато тя е 
класифицирана  информация  или  друга 
защитена  тайна  в  случаите,  предвидени 
със закон.

(2)  Достъпът  до  обществена 
информация  може  да  бъде  пълен  или 
частичен.

Националният закон създава 
по-висок стандарт от 
Директивата. Условия при 
предоставянето на информация 
не са предвидени. 
Единственото изключение от 
това правило е при дадено с 
условие съгласие от трето лице 
да се предостави информация, 
която засяга негови защитени 
от закон права или интереси. В 
България разрешителни за 
ползване или достъп до 
информация не съществуват. 

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
15.03.2007 г.   
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необходимост да ограничават възможностите 

за  използване  и  няма  да  се  използват  за 

ограничаване на конкуренцията.

 2.  В  страните  членки,  където  се  използват 

разрешителни, страните членки следва да се 

погрижат за това стандартните разрешителни 

за използване на документи от обществения 

сектор,  които  могат  да  бъдат  пригодени  за 

това да отговарят на определени кандидатури 

за разрешително, могат да бъдат намерени в 

дигитален  формат  и  могат  да  бъдат 

обработвани  по  електронен  път.  Страните 

членки  следва  да  окуражават  всички 

институции  от  обществения  сектор  да 

използват стандартни разрешителни.

 .........................

Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да 
бъде удължен, но с не повече от 14 дни, и 
когато исканата обществена информация се 
отнася до трето лице и е необходимо 
неговото съгласие за предоставянето й. 

...................

 (3) В решението си по чл. 28, ал. 2 
съответният орган е длъжен да спази точно 
условията, при които третото лице е дало 
съгласие за предоставяне на отнасящата се 
до него информация. 

Член  9

Практически договорености
Страните  членки  ще  се  погрижат  за  това 

практическите  договорености  да  бъдат  на 

място,  което  ще  улесни  търсенето  на 

документи, предоставени за използване, като 

списъци с активите, като за предпочитане е те 

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
15.03.2007 г.   
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да  са  достъпни  онлайн,  на  основни 

документи, както и портални сайтове, които са 

свързани  с  централизираните  списъци  на 

активите.

ГЛАВА IV

НЕДИСКРИМИНИРАНЕ  И  ЧЕСТНА 
ТЪРГОВИЯ
Член 10

Недискриминиране
1.  Всички приложими условия за използване 

на документите не следва да дискриминират 

сравнимите категории за използване.

Няма Националното законодателство 
е създало по-висок стандарт от 
Директивата. Условия при 
предоставяне на информация 
не се предвиждат, освен в 
случая на чл.31, ал.3 от ЗДОИ– 
вж. по-горе. 

2.  Ако  информацията  в  документите  се 

използва  от  институции  от  обществения 

сектор за осъществяване от тях на търговски 

дейности,  които  попадат  извън  обсега  на 

обществените  им задачи,  спрямо  тях  ще се 

прилагат  същите  такси  и  други  условия  за 

предоставяне на документи за тези дейности, 

каквито се прилагат за други потребители. 

Основни принципи 

Чл. 6. Основните принципи при 
осъществяване на правото на достъп до 
обществена информация са: 

1. откритост, достоверност и пълнота на 
информацията; 
2. осигуряване на еднакви условия за достъп 
до обществена информация; 
3. осигуряване на законност при търсенето и 
получаването на обществена информация; 
4. защита на правото на информация; 
5. защита на личната информация; 

Не съществува норма в 
националния закон, която да 
допуска привилегия за 
получаване на информация от 
институция от обществения 
сектор за търговска цел. Тук 
важи нормата на чл.6, т.2 от 
ЗДОИ. Получаването на 
информация по специален ред 
от институции е допустимо само 
на основата на нарочна 
законова норма, във връзка с 
изпълнение на обществените 
им задачи. 

Анализът е подготвен от правния екип на Програма Достъп до Информация,
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6. гарантиране на сигурността на обществото 
и държавата. 

Член  11

Забрана за изключителни договорености
1. Използването на документи следва да бъде 

оставено  на  разположение  на  всички 

потенциални участници на пазара, дори един 

или  повече  участници  на  пазара  вече  да 

използват  продукти  с  добавена  стойност, 

базирани на тези документи. Договорите или 

други  договорености  между  институциите  от 

обществения  сектор,  съхраняващи 

документите  и  трети  страни  не  могат  да 

предоставят изключителни права.

2.  Въпреки  това,  обаче,  там,  където  е 

необходимо  дадено  изключително  право  за 

предоставянето  на  услуга  в  обществен 

интерес,  валидността  на  мотивите  за 

предоставянето  на  такова  изключително 

право  ще  бъде  подчинена  на  обичаен 

преглед,  или,  във  всеки  случай,  ще  бъде 

преглеждана  на  всеки  три  години. 

 Основни принципи 

Чл. 6. Основните принципи при 
осъществяване на правото на достъп до 
обществена информация са: 

1. откритост, достоверност и пълнота на 
информацията; 
2. осигуряване на еднакви условия за достъп 
до обществена информация; 

Допустими ограничения на правото на 
достъп до обществена информация 

Чл. 7. (1) Не се допускат ограничения на 
правото на достъп до обществена 
информация, освен когато тя е 
класифицирана информация, 
представляваща държавна или служебна 
тайна в случаите, предвидени със закон. 

Националният закон създава 
по-висок стандарт от 
Директивата. Договорености за 
предоставяне на обществена 
информация са изключени от 
националния закон. Законът 
урежда достъпа като право, 
съответно – принцип на еднакви 
условия за достъп до 
обществена информация и 
ограничения на правото 
единствено на основата на 
закон. 
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Изключителните  договорености,  установени 

след  влизането  в  сила  на  тази  Директива, 

следва  да  бъдат  прозрачни  и  предоставени 

на общността.

3.  Съществуващите  изключителни 

договорености, които не попадат по смисъла 

на изключението по силата на параграф 2 ще 

бъдат прекратени в края на договора или във 

всеки случай не по-късно от 31 декември 2008 

г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 12

Изпълнение
Страните  членки  ще  въведат  в  изпълнение 

законите, разпоредбите и административните 

разпоредби,  необходими  за  спазването  на 

тази  Директива  до  1  юли  2005  г.  Те  ще 

информират  комисията  предварително  за 

това.  Когато  страните  членки  приемат  тези 

мерки,  те  ще  съдържат  препратка  към  тази 

Директива  или  ще  бъдат  придружени  от 

такава  препратка  по  повод официалната  им 

Закон за достъп до обществена информация Необходимо е да се извърши 
изрична препратка в ЗДОИ към 
Директивата. 
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публикация.  Страните  членки  ще  определят 

как ще се изготви тази препратка. 
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