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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Търговище 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ  

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕЗ 2012 Г. 

 

  1. Постъпили заявления от субекти на правото на достъп до обществена 

информация /ДОИ/ през 2012г.: 

Субекти  Брой постъпили 

заявления за ДОИ 

Брой постъпили 

заявления  за ДОИ 

оставени без 

разглеждане 

От граждани на Република България  0 0 

От чужденци и лица без гражданство  0 0 

От журналисти  0 0 

От фирми  0 0 

От неправителствени организации  2 0 

Общ брой  2 0 

 

 

 2. Постъпили заявления за ДОИ според начина на поискване през 2012г. : 

 

Начин на поискване на ДОИ 

 

Брой  

Писмени заявления  1 

Устни заявления  0 

Електронни заявления /e-mail) 1 

Общ брой 2 

 

 3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2012г.: 
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Вид на информацията Брой 

Официална информация  0 

Служебна информация  2 

Общ брой 2 

 

 4. Постъпили заявления за ДОИ през 2012г. по теми на исканата информация: 

 

Теми по които е искана обществена информация   Брой 

Упражняване на права или законни интереси  0 

Отчетност на институцията  1 

Процес на вземане на решения  0 

Изразходване на публични средства  1 

Контролна дейност на администрацията  0 

Предотвратяване или разкриване на корупция или 

нередности  

0 

Проекти на нормативни актове  0 

Други теми  0 

Общ брой  2 

 

 5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2012г.: 

 

Решения за:    

 

Брой    

Предоставяне на свободен ДОИ  1 

Предоставяне на частичен ДОИ  0 

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен 

интерес  

1 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с 

исканата информация, но знае за нейното местонахождение  

0 

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена 

информация  

0 

Отказ за предоставяне на ДОИ  0 

 

 6. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2012г.: 

Срок    Брой решения  

   

Веднага  0 

В 14 дневен срок  2 

В законноустановения срок след удължаването му  0 

След срока  0 

Общо:  2 

 7. Отказ на заявителя от предоставения му достъп: 

  През 2012г. няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му 

ДОИ. 
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8. Жалби през 2012г. срещу решения  и откази  за предоставяне на ДОИ:  

През 2012г. няма жалби срещу решения и откази за предоставяне на 

ДОИ. 

 9. В Областна администрация – Търговище са постъпили едно Заявление за 

достъп до обществена информация от Съюз на погребалните фирми в България, 

което е констатирано, че не е от компетентността на Областния управител за което е 

изготвено уведомление до председателя на УС на СПФБ, както и самото заявление е 

препратено по компетентност до Кметовете на общите на територията на област 

Търговище и до ТЗ ГРАО Търговище. Отделно от това, сме изпратили до МС обобщена 

информация, във връзка с подадено до МС Заявление за искане на достъп до 

обществена информация от ПП Движение България на гражданите.  

 Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп 

до обществена информация  и е част от доклада за състоянието на Областна 

администрация - Търговище, представен по реда на чл. 62, ал.1 от Закона за 

администрацията. 

 

 
МИТКО СТАЙКОВ /П/ 

Областен управител на област Търговище 

 

 

04.02.2013 г. 

 


