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ОТЧЕТ 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 

 

Условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, по смисъла 

на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), от Общинска администрация 

Неделино са регламентирани във Вътрешните правила за работа по Закона за достъп до 

обществена информация. 

През 2022 г. в община Неделино са постъпили общо 9 (девет) Заявления за достъп до 

обществена информация. Всички постъпили заявления са официално заведени в 

регистъра за достъп до обществена информация. 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2022г. са архивирани и се 

съхраняват при Секретаря на община Неделино. 

Всички Заявления за достъп до обществена информация, постъпили в община 

Неделино през 2022 г., отговарят на изискванията на чл.25, ал.1 от ЗДОИ. Те са 

разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне на достъп до 

исканата обществена информация. Заявителите са уведомени за решението в 

законоустановения срок. 

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ 

 

1. Постъпили заявления за ДОИ                                                           9 броя 

 

2. Оставени без разглеждане                                                                  няма 

 

3. По субекти на правото на ДОИ: 

• от граждани на Република България                                           5 броя 

• от фирми                                                                                         няма 

• от неправителствени организации                                               4 броя 

 

4. По вид на заявлението: 

• писмени                                                                                      няма 

• електронни                                                                                 7 броя 

• чрез Платформата за достъп до информация                         2 броя 

 

5. По вид на информацията: 

• официална информация                                                             няма 

• служебна информация                                                                9 броя 
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6. По теми: 

• упражняване на права или законни интереси                               0 броя 

• отчетност на институцията                                                             8 броя 

• процес на вземане на решения                                                       0 броя 

• изразходване на публични средства                                              0 броя 

• контролна дейност на администрацията                                       0 броя 

• проекти на нормативни актове                                                       0 броя 

• нормативни актове                                                                           0 броя 

• други теми                                                                                        1 брой 

 

7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2022г.: 

• предоставяне на свободен ДОИ                                                     9 броя 

• предоставяне на частичен ДОИ                                                     няма 

• препращане на заявлението, когато органът не разполага с 

исканата информация, но знае нейното местонахождение         няма 

• исканата информация не се предоставя по реда на ЗДОИ          няма 

 

8. Срок за издаване на решението за ДОИ: 

• веднага                                                                                              няма 

• в 14 дневен срок                                                                               9 броя 

• в законоустановения срок след удължаването му                         няма 

 

9. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2022г.: 

• Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо 

неговото съгласие за предоставянето й                                            няма 

• Исканата информация е в голямо количество и е необходимо 

допълнително време за нейната подготовка                                    няма 

 

10.  Отказ на Заявителя от предоставения му достъп                                        няма 

 

11. Жалби срещу решения за отказ за предоставяне на ДОИ                           няма 

 

Интернет страницата на община Неделино, предоставя актуална информация 

за всички сфери на дейност на общината, както и информация, съгласно 

изискванията на ЗДОИ. Създадената секция „Достъп до информация“ е 

актуализирана. Предоставя се възможност за приемане и по електронен път 

на Заявления за достъп до обществена информация на следния  

e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 


