
Достъп до информация  
Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до 

наличната информация съхранявана в Административен съд – Ловеч. 

Редът за достъп до информация в Административен съд – Ловеч е подробно уреден в 

утвърдени от Председателя Вътрешни правила за достъп до обществена информация в 

Административен съд – Ловеч, като за неуредените с тях въпроси се прилагат 

съответните разпоредби на ЗДОИ. 

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като 

посочите: 

 Трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от 

чието име се подава заявлението; 

 Точен и пълен адрес за кореспонденция – град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, 

подномер, вход, етаж, апартамент; 

 Описание на исканата информация или документи; 

 В каква форма желаете да получите информацията: 

o Преглед на оригинал или копие; 

o Устна справка; 

o Копие на материален носител (посочва се вида на носителя); 

o Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се 

съхраняват или са публикувани данните. 

Искането за предоставяне на достъп може да бъде устно (чрез лично изявление на 

лицето, което желае достъп) или чрез писмено изявление. Постъпилото устно запитване за 

достъп до обществена информация се удостоверява с протокол. Писмените заявления се 

подават в регистратурата на съда, по пощата или факс, или на официалната електронна 

поща на съда. 

При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-

говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните 

комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности на 

Административен съд – Ловеч. 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават: 

 Служба „РЕГИСТРАТУРА“ на Административен съд – Ловеч на адрес: 

5500, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 40,  

Работно време от 08.30 до 17.00 ч. 

 Чрез куриерска услуга (писмо) на адрес: 

5500, гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 40, 

 С писмо по електронна поща на адрес:  as_lovech@abv.bg, 

 Факс: (068) 601 220. 

Заплащане на информацията: 

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат: 

 По банков път по сметка на Административен съд – Ловеч – 

 IBAN BG36 CECB 9790 31D5 9072 00, BIC: CECBBGSF, 

Банка ЦКБ АД – клон Ловеч; 

 Чрез картови плащания, посредством намиращото в служба „Деловодство“  

на Административен съд – Ловеч ПОС терминално устройство. 

Ценоразпис за получаване на информация по закона за достъп до обществена 

информация можете да намерите тук 

mailto:%20as_lovech@abv.bg
https://lovech-adms.justice.bg/upload/38240/zdoi_cenorazpis.pdf

