УТВЪРДИЛ:
ЕЛИ ТОДОРОВА
Областен управител на област Силистра

Утвърден със Заповед №РД-20-73/29.12.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2021 г.
В Областна администрация Силистра със Заповед №РД-20-43/18.10.2018 г. са утвърдени
Вътрешни правила, с които е уреден начина на заявяване, регистриране, предоставяне и отказ
от предоставяне на обществена информация, съгласно изискванията на Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ). На интернет страницата на администрацията има разработена
разяснителна информация за граждани как да упражняват правото си на достъп до информация.
Формите, които използва Областна администрация Силистра за предоставяне на достъп до
информация са: публикуване на информация; преглед на информация – оригинал или копие;
устна справка; копия на хартиен носител; копия на технически носител. Заплащането на
разходите се извършва на място, в звеното за административно обслужване, в брой, чрез ПОС
терминално устройство или по банков път.
І. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г.:
1. От граждани на Република България – 3
2. От чужденци и лица без гражданство – 0
3. От журналисти – 0
4. От фирми – 0
5. От неправителствени организации – 2
Общ брой – 5
ІІ. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2021 г.:
1. Писмени заявления – 3
2. Устни заявления – 0
3. Електронни заявления (e-mail) – 2
Общ брой – 5
ІІІ. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2021 г.:
Официална информация – 0
Служебна информация – 5
Общ брой – 5
ІV. Предмет на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация:
Упражняване на права или законни интереси – 0
Отчетност на институцията – 1
Процес на вземане на решения – 0

Изразходване на публични средства – 0
Контролна дейност на администрацията – 0
Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности – 0
Проекти на нормативни актове – 0
Други теми – 4
V. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2021 г.:
1. Предоставяне на свободен ДОИ – 1
2. Предоставяне на частичен ДОИ – 0
3. Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес – 0
4. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но
знае за нейното местонахождение – 0
5. Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – 4
6. Отказ за предоставяне на ДОИ – 0
VІ. Издадени решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до
обществена информация:
През 2021 г. е издадено 1 бр. решение, с което е предоставен свободен достъп до
обществена информация. За 4 бр. заявления/искания не е предоставен достъп до информация,
тъй като исканата информация не е налична, създадена или съхранявана от ОА Силистра.
Всички производства по предоставяне на достъп до информация са приключили в
рамките на установените в ЗДОИ срокове. Не са били налице причини за удължаване срока за
предоставяне на достъп до информация, както и за отказ от предоставянето й.
Поисканата информация е предоставена във формата, посочена от заявителите.
Няма заявления за достъп до информация, останали без разглеждане.
Не са постъпили жалби срещу решения за предоставяне/отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация.
Настоящият годишен отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация и е част от ежегодният доклад по чл. 62, ал. 1 от Закона за
администрацията.

