














Приложение № 1 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за достъп до обществена информация 

/трите имена или наименованието на юридическото лице и ЕИК, от името на което се подава/ 

Адрес за контакти: гр./село ___________ общ. __________ _ 

обл. ________ , п.к. ,ул./ж.к. ____________ № __ _ 

ет. ,ап. телефон e-mail 
---- --------- -------

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде 
предоставена наличната информация в Окръжен съд Стара Загора относно: 

Исканата информация желая да получа в следната форма: 

• Преглед на информация - оригинал или копие
• Устна справка
• Копия на хартиен носител
• Копия на магнитен носител

Дата _______ _ Подпис: 



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

СТЪПКА СУБЕКТ, КОЙТО Я ЗАДЪЛЖИТЕЛЕ ЕВЕНТУАЛЕН 
ИЗВЪРШВА Н ХАРАКТЕР ХАРАКТЕР НА 

НА СТЪПКАТА СТЪПКАТА 
!.Подаване на Заявител * 

заявление 
2.Реrистриране на Служител, определен * 

заявлението с нарочна Заповед на 
председателя на 
Окръжен съд Стара 
Загора 

3.Разrлеждане на Служител, определен * 

Заявлението с нарочна Заповед на 
председателя на 
Окръжен съд Стара 
Загора 

4.Удължаване на Служител, определен * 

срока за с нарочна Заповед на 
разглеждане на председателя на 
Заявлението. За Окръжен съд Стара 
този факт, както и Загора 
за причините за
него, писмено се
уведомява
заявителят
5.Препращане - ако Служител, определен * 

информацията не се с нарочна Заповед на 
намира в Окръжен председателя на 
съд Стара Загора, Окръжен съд Стара 
но има данни за Загора 
местонахождението
й или уведомяване,
че информацията не
се намира в
Окръжен съд Стара
Загора и няма
данни за
местонахождението
й.

6.Решение, с което Служител, определен *
, но само в 

се предоставя с нарочна Заповед на случай,че 
ДОСТЪП ДО председателя на съответната 
обществена Окръжен съд Стара информация се 
информация или се Загора намира в 
отказва такъв Окръжен съд 

Стара Загора 
7. Срок, в който Заявителят *

, но само в 
заявителят може да случай,че 
се запознае с ДОСТЪПЪТ е 
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обществената позволен 

информация / 

минимум 30 дни от 
датата на 

уведомяването мv/ 

8.Подписване на Заявителят и *, но само ако е 
Протокол за достъп служителят, предоставен 
до обществена определен с нарочна такъв 
информация Заповед на 

Председателя на 
Окръжен съд Стара 
Загора 

9. Копиране на Служителят, *, само, ако
информацията определен с нарочна заявителят желае и 

Заповед на то след като 
Председателя на заплати разходите. 
Окръжен съд Стара 
Загора 

ЗАБЕЛЕЖКА: * отбелязва характера на стъпката 
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