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ОТЧЕТ  

по чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация 

за постъпилите през 2018 година в РЗИ- Бургас заявления за достъп до 

обществена информация  и за повторно използване на информация от обществения 

сектор 

През 2018 година в РЗИ-Бургас са постъпили общо 9 заявления за достъп до 

обществена информация.  

От тях, съобразно вида на субекта, имащ право на достъп до обществена информация, 

постъпилите заявления могат да се разграничат в следните три групи: 

 3 броя заявления за достъп, подадени от граждани; 

 1 брой заявление за достъп, подадено от журналист; 

 2 броя заявления за достъп, подадени от ЮЛ-търговски дружества; 

 3 броя заявления за достъп, подадени от неправителствени организации; 

Съобразно начина на постъпване в РЗИ-Бургас на заявленията за достъп до 

обществена информация през 2018 година, същите се разделят на: 

 6 броя електронни заявления /e-mail/; 

 3 броя писмeни заявления; 

 0 броя –устни заявления. 

В зависимост от вида на обществената информация, до която се отнасят заявленията 

за достъп,  са както следва: 

 9 броя от заявленията се отнасят до служебна обществена информация по смисъла 

на чл.11 от ЗДОИ. 

Съобразно темата, до която се отнасят заявленията за достъп до обществена 

информация,  се разграничават по следния начин: 

 8 броя от заявленията за достъп до обществена информация се отнасят до 

контролната дейност, упражнявана на РЗИ-Бургас; 

 1 брой – относно отчетност на институцията; 

Всички заявления са разгледани в срок. Няма заявления останали без разглеждане. 

Постановени са от Директора на РЗИ-Бургас 6 /шест/ решения за свободен /пълен/ 

достъп, 2 /два/ броя решения за частичен достъп, тъй като РЗИ-Бургас не разполага с 

информацията в пълен обем, 1 /едно/ решение за отказ за предоставяне на достъп до 

обществена информация.  

При разглеждане на заявленията за достъп през 2018 г., не се е наложило удължаване 

на срока за предоставяне на достъпа до обществена информация. 

През 2018 година е налице 1 /един/ случай на отказ на заявителя от предоставения му 

достъп- заявителят е оттеглил заявлението си, непосредствено след неговото входиране.  

През 2018 година не са постъпвали жалби против решения за предоставяне на достъп 

до  обществена информация.  

Годишният отчет за постъпилите в РЗИ-Бургас през 2018 година заявления за достъп 

до обществена информация се съставя на основание чл. 15а, ал.2 във вр. с чл. 15, ал.2 ЗДОИ. 
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