Общинска администрация – Пирдоп- 2019 г.
Раздел ІХ Достъп до обществена информация (ДОИ)

ІХ.А: Организация на достъпа и публикуване на обществена информация
ІХ.А.1: Има ли разработени във Вашата администрация вътрешни правила за работа по Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ)?
Вътрешни правила за работа по ЗДОИ

Не
Да. Посочете месец и година на утвърждаване; месец и година на
последна актуализация:

м. декември, 2015 г.

ІХ.А.2: Има ли разработена във Вашата администрация разяснителна информация за
граждани, как да упражняват правото си на ДОИ?
Разяснителна информация за граждани

Не
Да. Посочете месец и година на утвърждаване; месец и година на
последна актуализация:

м. декември, 2015 г.

ІХ.А.3: Форми, които използва Вашата администрация за предоставяне на ДОИ
Публикуване на информацията
Преглед на информацията - оригинал или копие
Устна справка
Копия на хартиен носител
Копия на технически носител
Форма, отговаряща на комуникативните възможности на хора със
зрителни увреждания
Форма, отговаряща на комуникативните възможности на хора с
увреждания на слухово-говорния апарат

ІХ.А.4: Посочете кои от следните видове информация е публикувана на Вашата или чужда
интeрнeт страница и срока за нейната актуализация

Данни за административната структура
Правомощия, функции и отговорности на административната структура

месец
месец

Нормативни актове, регулиращи дейността на администрацията

месец

Проекти на нормативни актове, регулиращи дейността на администрацията
Индивидуални административни актове, издадени от ръководителя в изпълнение на неговите
правомощия

месец

Описание на информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията
Редът за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури

месец

Списък на категориите информация, категоризирани като служебна тайна
Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното, което отгoваря за приемане на
заявления за предоставяне на ДОИ
Вътрешни правила относно предоставяне на ДОИ
Възможните форми за предоставяне на обществена информация
Дължимите разходи по предоставяне на ДОИ и начините за заплащане
Годишен отчет за работата по ЗДОИ
Решения на общинския съвет
Формуляр на заявление по ЗДОИ

седмица
месец
месец
месец
месец
седмица
седмица

Договори
Програми и стратегии

седмица

Описание на услугите, които предоставя администрацията
Отчет на дейността на административната структура

седмица

Списък с разсекретени документи

ІX.А.5: Има ли във Вашата администрация определено помещение за преглед на информация
чрез разглеждане на оригинали и копия?
Помещения за преглед на информация

Да
Не

ІХ.А.6: Има ли Вашата администрация електронен регистър на заявленията за ДОИ?

Да
Не

ІХ.А.7: Приемат ли се заявления за ДОИ по електронен път?

Да
Не

ІХ.А.8: Как е организирано заплащането на разходите по предоставяне на обществена
информация?

Заплащане на разходите по предоставяне на обществена
информация
В институцията (в брой)
По банков път
Друг начин. Посочете начина:

ІХ.Б: Административен капацитет за осигуряване на ДОИ
ІХ.Б.1: Има ли във Вашата администрация служител/служители или звено, което отговаря за
ДОИ?
Ако отговорът на този въпрос е "Няма", въпроси ІХ.Б.2 и ІХ.Б.3 са неактивни.

Няма
Има служител, който отговаря за ДОИ
Има служители, които отговарят за ДОИ
Има звено, което отговаря за ДОИ

ІХ.Б.2: Посочете звеното, в което е структурирана дейността за ДОИ
Ако отговорът на въпрос ІХ.Б.1 е "Няма", този въпрос е неактивен.
Звено, в което е структурирана дейността по ДОИ:

Приемна за граждани
Звено за връзки с обществеността
Деловодство
Звено, отговарящо за правните дейности
Друго звено. Посочете:

Секретар на Община Пирдо
и
Мл.експ. "ЧР и К"

ІХ.Б.3: Включени ли са задълженията на служителите по ЗДОИ в длъжностните им
характеристики?
Ако отговорът на въпрос ІХ.Б.1 е "Няма", този въпрос е неактивен.

Да
Не

ІХ.Б.4: Обучени ли са Вашите служители по ЗДОИ, за стандартите в тази област,
съотношението на ЗДОИ със ЗЗКИ?

Не. Посочетe причината:

Да. Посочете броят на служителите обучени по ЗДОИ:

4

ІХ.В: Процедури за разглеждане и решения за ДОИ
ІХ.В.1: Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019 г.
ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой постъпили заявления за ДОИ" от въпрос
ІХ.В.1 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.3 = сумата в полето "Общ
брой/Брой" от въпрос ІХ.В.5 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.6

Брой постъпили заявления за
ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставени
без разглеждане

Сумирането
по редове
няма да се
зачита

0

5
От граждани на
Република
България

5

0

0
От чужденци и
лица без
гражданство

0

0
От журналисти

0

0
От фирми

0

0

4
От
неправителствени
организации

Общ брой

4

9

0

ІХ.В.2: Заявления за ДОИ през 2019 г., оставени без да се разглеждат
Ако срещу немаркираното поле "Други данни - посочете:", въведете число различно от
нула, то в това поле трябва да въведете какви други данни не съдържа заявлението.

9

ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой" от този въпрос = сумата в полето "Общ
брой/Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане" от въпрос ІХ.В.1

Посочете причините, поради които има заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

Не се съдържат данни за:

Брой

Трите имена/наименование

0

Седалището на заявителя

0

Точно описание на исканата

0

Адрес за кореспонденция

0

Други данни - посочете:

0

Общ брой

0

ІХ.В.3: Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2019 г.
ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой постъпили заявления за ДОИ" от въпрос
ІХ.В.1 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.3 = сумата в полето "Общ
брой/Брой" от въпрос ІХ.В.5 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.6

Не са постъпили заявления за ДОИ

Начин на поискване на ДОИ

Брой

6
Писмени заявления

0
Устни заявления

3
Електронни заявления (e-mail)

Общ брой

5

ІХ.В.4: Начин на отчитане на устните запитвания
За всеки отделен начин, използвайте бутона "Вмъкни нов ред"

Няма устни запитвания

1

ІХ.В.5: Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2019 г.
ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой постъпили заявления за ДОИ" от въпрос
ІХ.В.1 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.3 = сумата в полето "Общ
брой/Брой" от въпрос ІХ.В.5 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.6

Не са постъпили заявления за ДОИ

Вид на информацията

Брой

8
Официална информация

1
Служебна информация

Общ брой

9

ІХ.В.6: Постъпили заявления за ДОИ през 2019 г. по теми на исканата информация
ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой постъпили заявления за ДОИ" от въпрос
ІХ.В.1 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.3 = сумата в полето "Общ
брой/Брой" от въпрос ІХ.В.5 = сумата в полето "Общ брой/Брой" от въпрос ІХ.В.6

Теми по които е искана обществена
информация

Брой

0
Упражняване на права или законни интереси

0
Отчетност на институцията

0
Процес на вземане на решения

0
Изразходване на публични стредства

1
Контролна дейност на администрацията

0
Предотвратяване или разкриване на корупция
или нередности

1
Проекти на нормативни актове

7
Други теми

Общ брой
Ако в горната форма сте посочили срещу полето "Други теми"
число различно от нула, моля посочете другите теми по които
сте получавали искания за достъп до обществена информация,
като за всяка тема ползвате бутона "Вмъкни нов ред"
Няма други теми

1

ІХ.В.7: Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2019 г.

Решения за:

Брой

9
1. Предоставяне на свободен
ДОИ

0
2. Предоставяне на частичен
ДОИ

0
3. Предоставяне на ДОИ при
наличие на надделяващ
обществен интерес

4. Препращане на заявлението,
когато органът не разполага с
исканата информация, но знае
за нейното местонахождение

0

0
5. Уведомление на заявителя за
липса на исканата обществена
информация

0
6. Отказ за предоставяне на
ДОИ

ІХ.В.8: Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2019 г.

Няма причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ
Удължаване на срока за
предоставяне на ДОИ поради:

Уточняване предмета на
исканата информация

Исканата информация е в
голямо количество и е
необходимо допълнително
време за нейната подготовка

Брой

Исканата информация се отнася
до трето лице и е необходимо
неговото съгласие за
предоставянето й

Други причини

ІХ.В.9: Основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2019 г.
ПРОВЕРКА: Сумата в полето "Общ брой/Брой" от този въпрос = стойността по т.6 „Брой"
от въпрос ІХ.В.7
Основания за отказ за предоставяне на ДОИ

Брой

0
1. Исканата информация е класифицирана информация,
представляваща служебна тайна

0
2. Исканата информация е класифицирана информация,
представляваща държавна тайна

0
3. Исканата информация представлява търговска тайна, и
нейното предоставяне или разпространение би довело до
нелоялна конкуренция между търговци

0
4. Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и
няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на
исканата обществена информация

0
5. Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо
лице) и няма негово изрично писмено съгласие за
предоставяне на исканата обществена информация

0
6. Исканата обществена информация е предоставена на
заявителя през предходните 6 месеца

7. Служебната обществена информация е свързана с
оперативната подготовка на актовете на органите и няма
самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от
или за органа, становища и консултации)

8. Служебната обществена информация съдържа мнения и
позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори,
водени от органа или от негово име, както и сведения,
свързани с тях, и е подготвена от администрациите на
съответните органи

0

0

0
9. Други основания

Общ брой

0

ІХ.В.10: Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2019 г.
Срок за издаване на решенията за предоставяне/отказ

Срок

Брой решения

Веднага

9
В 14 дневен срок

0
В законноустановения срок
след удължаването му

0
След срока

Общо:

14

ІХ.В.11: Отказ на заявителя от предоставения му достъп

Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп

Отказ на заявителя

Заявителят не се е явил в
определения срок (до 30дни)

Заявителят не е платил
определените разходи

Брой

1
Отказ на заявителя от
предоставения му достъп

Общ брой

ІХ.В.12: Жалби през 2019 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ

Няма жалби през 2018 г. за решения и откази

Жалби

Брой

Срещу решения за
предоставяне на обществена
информация

Срещу отказ за предоставяне
на обществена информация

ІХ.В.13: Случаи през 2019 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

Брой

0
Изцяло отменя решението

0
Частично отменя решението

0
Изменя обжалваното решение

0
При обжалване на отказ – иска
необходимите доказателства за
това

ІХ.В.14: Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ
Нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ

Няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през 2019 г.

Брой нарушения/наказания
1. Издадени наказателни
постановления на длъжностни
лица, които не са се
произнесли в срок по заявление
за ДОИ

2. Наложени наказания на
длъжностни лица, които не са
се произнесли в срок по
заявление за ДОИ

3. Издадени наказателни
постановления на длъжностни
лица, които не са изпълнили
предписание на съда за
предоставяне на ДОИ

4. Наложени наказания на
длъжностни лица, които не са
изпълнили предписание на съда
за предоставяне на ДОИ

5. Издадени наказателни
постановления на длъжностни
лица, неизпълнили
задълженията по чл. 31, ал. 3
от ЗДОИ
6. Наложени наказания на
длъжностни лица, неизпълнили
задълженията по чл. 31, ал. 3
от ЗДОИ

