III.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И
НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО
ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл. 26 (1) Община Мездра предоставя информация от обществения сектор за

повторно използване във формат и на език, на който тя е събрана, съответно
създадена или в друг формат по нейна преценка и в отворен машинночетим
формат, заедно със съответните метаданни.
(2) Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се

осъществява в съответствие с целите по чл. 15 б от ЗДОИ и официалните
отворени стандарти.
(3) Община Мездра осигурява условия за улеснено търсене на информация от

обществения сектор, като поддържа и публикува списъци с основни документи и
съответните метаданни чрез механизми за онлайн достъп и в машинночетим
формат или по друг подходящ начин.
Чл. 27 (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно
използване след отправяне на писмено искане. /Приложение 3/ Искането се
счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на
електронната поща по чл. 12, ал. 1, т. 4 на тези правила или на платформата по
чл. 15в от ЗДОИ.
(2) Когато искането е подадено по електронен път, организациите от

обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този
случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.
(3) Община Мездра предоставя или отказва достъп до информация от

обществения сектор като съблюдава условията в чл.41а и 416 от ЗДОИ.
Чл. 28 (1) В 14-дневен срок от постъпването на искането по чл. 27 (1) Кметът на

община Мездра взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на
информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.
(2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период

от време, Община Мездра я предоставя в разумен срок, в който информацията не
е загубила своето актуално значение.
(2) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от
обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за
предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този
случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за
предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

(3) Община Мездра предоставя информация от обществения сектор за повторно
използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля

материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето и.
(4) Размерът на таксата по предходната алинея се определя в съответствие с
мл. 41ж. (5), т.З или чл. 41ж. (9) от ЗДОИ.

