
ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 г. 
 

Общ брой постъпили заявления за достъп до обществена информация от: 11 

- граждани на Република България: 8 

- чужденци:  

- медии:  

- фирми: 1 

- НПО: 2 

- политически партии:  

Общ брой на решенията за ДОИ през 2021 г.: 10 

- предоставяне при надделяващ обществен интерес:  

- - предоставяне на свободен достъп:  

- - предоставяне на пълен достъп до обществена информация: 7 

- - предоставяне на частичен достъп:  

- - отказ за предоставяне на достъп: 2 

- препращане на заявлението по компетентност:  

- уведомление за липса на исканата информация:  

- заявлението остава без разглеждане поради липса на изискуемите съгл. чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДОИ данни 1 

Общ брой на решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация: 2 

- служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения 

и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации): 
 

- исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна:   

- исканата от заявителя информация представлява търговска тайна:  

- исканата от заявителя информация засяга интересите  на трето лице (физическо лице) и няма неговото изрично писмено съгласие:  

- исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или престоящи преговори:  

- исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца:  

- други основания:   

1) Поисканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, отнася се до дейността на 

трето лице и към момента не е налична в АОП.  
1 

2) Информацията не попада в обхвата на дефиницията за обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и на осн. чл. 41а, 

ал. 2 от ЗДОИ не се дължи предоставянето й, тъй като същата следва да бъде нарочно създадена с непропорционални усилия, извън 

рамките на обичайната операция 

1 

Общ брой на заявленията без решение: 1 

- оттеглено от заявителя  

- оставено без уважение  

1) АОП не разполага с изискуемата информация, посочена в заявлението, поискано е уточнение от заявителя, съгл. чл. 29 от ЗДОИ  1 
 

 

 

    


