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ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

Представям на Вашето внимание  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СОЗОПОЛ 

 ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 Г. 

 

През 2017 г. в общинска администрация Созопол са постъпили 12 заявления за 

достъп до обществена информация /ДОИ/. Постъпилите заявления са заведени в 

автоматизираната информационна система /АИС/ Акстър на община Созопол. 

Оригиналите на преписките са архивирани и се съхраняват в деловодството, в 

Центъра за административно и информационно обслужване /ЦАИО/и при Секретаря на 

общината. Същите са отразени в Регистъра за ДОИ. 

Заявленията, постъпили през 2017 г. отговорят на изискванията на чл. 25 ал. 1 от 

ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение, съгласно 

определенията по закона. 

 

ОТЧЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: 

 

1. Постъпилите заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г. са 12 

/дванадесет/ броя; 

2. По субекти на правото на ДОИ заявленията са както следва: 

- от граждани на Република България - 10 /десет /броя; 

- от чужди граждани-0 нула; 

- от юридически лица- 2 /два/ броя. 

3. По вид и начин на заявяване  на заявленията биват: 

- писмени -12 /дванадесет/ броя, в това число: 

- постъпили в Центъра за админитративно и информационно обслужване – 

7/седем/ броя; 

- постъпили по електронна поща - 5 // броя; 

- постъпили по пощата - 0 /нула/ броя. 

4. По вид на информацията: 

- официална информация – 2 /два/ броя 

- служебна информация - 10 /десет/ броя 

5. По теми: 

- упражняване на права или законни интереси на гражданите -9 /девет/ броя; 

- по проекти на нормативни актове-1 /един/ брой; 

- по изразходване на публични средства-1 /един/ брой; 
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- други теми – 1 /един/ брой; 

6. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2017 г.: 

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация -  9/девет/ броя; 

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация -  1 /един/ броя; 

- отказ за предоставяне на информация– 2 /два/ бр. при следните мотиви:  

      -  1 /един/ брой при получен изричен отказ от трето лице за предоставяне на 

информацията; 

     - 1 /един/ брой – исканата информация не попада в хипотезите на ЗДОИ; 

     - Неприключени заявления за ДОИ- 0 /нула/ бр. 

 7. Срок за издаване на решението за ДОИ: 

- веднага – 0 /нула/ броя; 

- в 14 дневен срок – 12 /дванадесет/ бр.. 

През 2017 г. няма регистрирани жалби срещу решения по ЗДОИ. 
 

 

 

 

 

Изготвил: 

Веселина Спасова 

Секретар на община Созопол 
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