РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Л А С Т Е Н У П Р А В И Т Е Л НА О Б Л А С Т С О Ф И Я
ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ДИАНА ТОНОВА
Чрез
Г-жа Павлина Стаменова - Началник на отдел
“Правно

обслужване

и

управление

собствеността”

ДОКЛАД
От Венета Димова- юрисконсулт в отдел “ПОУС” Дирекция „АПОФУС“
ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ЗДОИ през 2016 г.

Инициатор

Брой постъпили
заявления за ЗДОИ

от български граждани
от чужденци или лица
без гражданство
От юридически лица на
бюджетна издръжка
от юридически лица
от неправителствени
организации
Общ брой:

8
-

Брой заявления за
ЗДОИ, оставени без
разглеждане

Общ брой на
заявления за ЗДОИ

-

12

2

1
3
12
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на

2. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2016 г.
Начин на поискване на ЗДОИ:------ ---------------

Брой
10

Писмени заявления
Устни заявления
По електронен път
Общ брой

-

2
12

3. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ЗДОИ през 2016 г.
Решения за:
Предоставяне на свободен ДОИ
Предоставяне на частичен ДОИ
Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен
интерес
Препращане на заявлението, когато органът не разполага с
исканата информация, но знае за нейното местонахождение
Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена
информация

Брой
5
2
_

Препращане на Областния управител от административен орган за
предоставяне на ДОИ по компетентност
Повторно предоставяне на ДОИ - частичен/пълен
Отказ за предоставяне на ДОИ- изричен/мълчалив
Общият брой на подадените заявление остава

2

L_ _
1
'

-5
3
12

4. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ
Предоставяне на ДОИ:
Веднага
В 14-дневен срок
В законоустановения срок след удължаването му
След срока
Отказ от предоставяне ( в случаите, в които исканата информация не
представлява обществена инф. или е предвиден друг ред за нейното
предоставяне)
Общ брой:

-

5
-

3

4
12
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5. Жалби през 2016 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ
Жалби:
Срещу решения за предоставяне на ДОИ-----------------------------------Срещу откази за предоставяне на ДОИ
Общ брой:

6. Случаи през 2016 г., по които е взето съдебно решение
Съдът е постановил:
Изцяло отменя отказа за предоставяне на ДОИ
Частично отменя решението/ отказът за предоставяне на ДОИ
Изменя обжалваното решение
Потвърждава отказа/решението за предоставяне на ДОИ
Общ брой:

Брой
------------------------- ^ ------------------------

-

0

Брой
-

-

0

Поисканата и предоставена информация от граждани и юридически лица, касае
дейността на Областна администрация на област София и най-вече по отношение на
имотите държавна собственост, както и преписи от актове за държавна собственост и
документи, послужили за тяхното издаване. По своя вид с четири от подадените заявления
е поискана „служебна информация“, три заявления за предоставяне на „официална
информация”, четири заявления за предоставяне на „официална информация“, която не е
била служебно известна на областния управител. За две от постъпилите заявление,
административния орган не е разполагал с поисканата информация, а поисканите
документи не се съхраняват в Областна администрация на област София. На две от
подадените заявление е налице мълчалив отказ. В единия случай лицето е поискало
информация за образувани дела относно имот, държавна собственост, по които е било
страна - ищец, а ответници са били Столична община и МРРБ, но не и областният
управител. Информация не е предоставена поради това, че заявителят е участник във
всички, образувани по негова инициатива дела, както и по съображение, че не е било ясно
дали в архивите на Областна администрация на област София се съдържа цялата
информация относно всички образувани дела спрямо държавния имот. Във вторият случай
е поискано копие на акт за изключителна държавна собственост, което не следва да бъде
уважено, поради това, че поискания документ не следва да бъде предоставен, както по
реда на ЗДОИ, така и по реда на приложимия за случая ЗДС.
По-голямата част от подадените заявления за достъп до обществена информация,
представляват искания за предоставяне на копия на актове за държавна собственост и
документи, касаещи издаването на актове за държавна собственост. По смисъла на чл. 11
от ЗДОИ тази информация не е обществена, а служебна и копие от такива книжа не следва
да бъдат предоставяни по този ред. Такъв е предвиден със Закона за държавната
собственост (ЗДС) и Правилникът за неговото приложение (ППЗДС), като съгласно чл. 77
от ЗДС всеки гражданин, физическо или юридическо лице с и без стопанска цел или
организация могат да се запознаят с Актовите книги за имотите - държавна собственост,
предоставена наличната в Областна администрация информация.
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Няма заявления касаещи информация от типа „служебна тайна” и/или „държавна
тайна”, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Постъпили жалби за календарната 2016г. по заявления за предоставяне на достъп
до обществена информация не са предявявани. На девет от подадените заявления,
административният орган е предоставил информацията в писмена форма и на едно от тях,
по искане на заявителя по електронен път.

С уважение:

Изготвил:

Съгласувал:
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