Изх. №32-00-4/09.01.2018г.
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в
Областна администрация - Перник за 2017г.
съгласно чл. 15, ал. 2, вр. чл. 15а от ЗДОИ
В Областна администрация - Перник са утвърдени Вътрешни правила за
организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена
информация

(ЗДОИ),

с

които

се

урежда

приемането,

регистрирането,

разпределянето, разглеждането на заявления за достъп до обществена информация,
изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация,
съгласно разпоредбите на ЗДОИ.
I. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г.
1. Общо постъпили заявления – 4 броя:
- от граждани на Република България, в т.ч. и журналисти – 2 бр.
- от чужденци и лица без гражданство - 0 бр.
- от неправителствени организации - 2 бр.
- от фирми - 0 бр.
- от държавни институции - 0 бр.
2. Заявления за ДОИ, препратени по компетентност до други
държавни органи – 1 бр.
3. Заявления за ДОИ, получени в Областна администрация
Перник от други държавни органи по компетентност – 0 бр.
4. Заявления за ДОИ с искане на информация, касаеща трети
лица – 0 бр.
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5. Заявления за ДОИ по начин на постъпване:
- писмени заявления - 1 бр.
- устни заявления - 0 бр.
- електронни заявления - 3 бр.
6. Постъпили заявления по ДОИ по теми на исканата информация:
- упражняване на права или законови интереси - 2 бр.
- отчетност на институцията - 1 бр.
- процес на вземане на решения - 0 бр.
- контролна дейност на администрацията - 1 бр.
- предотвратяване/ разкриване на корупция или нередности - 0 бр.
- проекти на нормативни актове - 0 бр.
- изразходване на публични средства – 0 бр.
7. Уточняване на заявление за достъп – 1 бр.
8. Удължаване на срок – 0 бр.
- по чл. 30, ЗДОИ (голямо количество на исканата информация) –
0 бр.
- по чл. 31 (във връзка със защитата на интересите на трети лица)–
0 бр.
9. Отговори на заявления по ДОИ – 4 бр.
- неизпълнение на условията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ (исканите
данни нямат характера на обществена информация, поради което на основание чл. 4,
ал. 1 от ЗДОИ процедурата за предоставяне на данните по реда на този закон е
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неприложима) и други – 0 бр.
- предоставен пълен достъп до обществена информация – 4 бр.
- предоставен частичен достъп до обществена информация – 0 бр.
- откази – 0 бр.


на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ (исканата информация е
класифицирана информация или друга защитена тайна) – 0 бр.;



на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (исканата информация е предоставена
на заявителя през последните 6 месеца) – 0 бр.
10. Изпратени, но неполучени отговори от заявители, поради

непознати адреси – 0 бр.
II. Издадени актове:
Всички решения по подадените заявления са издадени в законовия срок, като за нито
едно от тях не се е налагало удължаване на срока за разглеждане и произнасяне.
Не е направен нито един отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (исканата
информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца).
Относно обема на предоставяне на информацията - в двата от случаите имаме пълен
достъп до поисканата информация.
Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от
заявителя.
Няма заявления, оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по него.
Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет
базирания ежегоден доклад по чл.62 от Закона за администрацията, подаван към
Министрески съвет, отразяващ състоянието на администрацията.
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