
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 

 

През 2017 година в Областна администрация Добрич са постъпили 12 бр. 

заявления за достъп до обществена информация.  

По субекти, постъпилите заявления се разпределят така:  

-Заявления от граждани на Република България – 10 бр.  

-Заявления от фирми – 1 бр.  

-Заявления от неправителствени организации – 1 бр.  

По начин на постъпване се разпределят така:  

-Писмени заявления - 6 бр.  

- По електронен път - 6 бр.  

По вид на исканата информация се разпределят както следва:  

-За официална информация – 2бр.  

-За служебна информация -10 бр.  

Теми на исканата информация е както следва:  

-Упражняване на права или законни интереси – 4 бр.  

-Отчетност на институцията – 2 бр.  

-Изразходване на публични средства – 0 бр. 

-Изискване на препис от АДС – 4 бр.   

-Контролна дейност на администрацията – 2 бр.  

 

  Съгласно законовите норми и вътрешните правила за предоставяне на достъп до 

обществена информация, разработени в Областна администрация Добрич, 12 бр. 

заявления са разгледани в 14 - дневен срок, за 1 бр. заявление е удължен срока за 

предоставяне на исканата информация, защото тя се отнася до третото лице и е 

необходимо неговото съгласие предоставянето й. За 5 бр. заявления е предоставен 

свободен достъп, на 2 бр. заявления е предоставен частичен достъп, 1 бр. заявления са 

препратени, поради това, че Областна администрация Добрич не разполага с исканата 

информация, но й е известен органа за нейното местонахождение и на 4 бр. заявления е 

изпратено уведомление за отказ за предоставяне на информация. Отказите за 

предоставяне на обществена информация са по повод  заявления, с които се изискват 

преписи от актове за държавна собственост. Причините за откази в тази връзка са 

следните. Съгласно разпоредбата на чл. 77 от ЗДС,  актовете книги за имотите - държавна 

собственост са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред 

определени с правилника за прилагане на закона. Тоест информация за това един имот 

частна или публична държавна собственост ли е, представлява административна услуга 

по реда на ЗДС и ППЗДС, по аргумент на чл. 77 от ЗДС и чл. 106, ал. 1, т. 2 от ППЗДС.  

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ, всеки гражданин на Република 

България има право на достъп до обществена информация при условията и реда, 

определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, 

получаване и разпространяване на такава информация. В чл. 8 от ЗДОИ, ясно са 

регламентирани всички хипотезите, за които ЗДОИ е неприложим. В чл. 8, т. 1 от ЗДОИ  

е посочено, че закона не се прилага във връзка с административното обслужване на 

гражданите и юридическите лица. Получаването на устна или писмена справка от 



регистрите и актовете книги за имотите - държавна собственост, по своя характер е вид 

административна услуга, която се осъществява от съответната Областна администрация. 

Поради това, производства по закона за достъп до обществена информация за 

получаване на информация под формата на преписи от актове за държавна собственост 

са неприложими, налице е специален ред за търсене и получаване на тази информация, 

по аргумент на чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ във връзка с чл. 77 от ЗДС във връзка с чл. 106 

ППЗДС. Това е причината за направените откази по повод постъпилите заявления, с 

които се изискват преписи от актове за държавна собственост.  

През 2017 г. не са постъпвали жалби срещу откази от предоставяне на достъп до 

обществена информация. За този период няма установени и нарушения от длъжностни 

лица от Областна администрация Добрич по прилагане на разпоредбите на ЗДОИ. 

 


