
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

  

 Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за 

предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в 

Изпълнителна агенция “Морска администрация”. Искането за предоставяне на информация 

може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.  

Устното запитване трябва да е отправено в фронт офиса и деловодството на агенцията 

– ул. „Дякон Игнатий” № 9. За запитването се попълва протокол по образец.  

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна 

регистрация в деловодството на  Изпълнителна агенция “Морска администрация”, всеки 

работен ден от 9:00 до 17:30 часа. 

Писмените заявления могат да се подават: 

1. в деловодството на агенцията; 

2. по пощата; 

3. по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес ebma@marad.bg 

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следните реквизити: 

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;   

2. описание на исканата информация; 

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 

4. адреса за кореспонденция със заявителя. 

5. Заявления, които не съдържат един от горните реквизити не се разглеждат. 

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от 

следните форми: преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копие на 

хартиен носител, копие на технически носител.          

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, 

могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.  

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителя заплаща единствено 

разходите по предоставяне на обществена информация, в зависимост от формата за 

предоставяне и съгласно нормативи, определени със Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на 

министъра на финансите. 

Заплащането на разходите се извършва по безкасов път по следната банкова сметка 

на агенцията: 

 

Обслужващата банка: СИБАНК АД 

BIC: BUIBBGSF 

 

IBAN в лева: BG52-BUIB-9888-3119-8335-01 

IBAN в евро: BG04-BUIB-9888-3419-8335-40 

 

Лице за контакти относно достъп до обществена информация и достъп до публичните 

регистри (http://www.marad.bg/sitemap.php): юрисконсулти в Дирекция „Административно-

правно и финансово-счетоводно обслужване” 

 

Телефон за контакт: 02/930 09 52, 02/930 09 10 

Факс:     02/930 09 20  

 

mailto:ebma@marad.bg

