ОТЧЕТ
на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област
Сливен
през 2017 г.
В Областна администрация Сливен е утвърдена процедура за организацията на
работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се
урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени
заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на
решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно
разпоредбите на ЗДОИ.
1. Постъпили заявления:
През 2017 г. са постъпили 3 броя заявления, от тях:
- 1 /един/ бр. – на хартия в деловодството;
- 2 /два/ бр. – по електронен път.
Заявленията са подадени от:
- неправителствени организации – 3 броя;
- юридически лица / учреждения – 0 броя;
- от физически лица – 0 броя.
Едно от заявленията е препратено в Областна администрация Сливен на
основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ, от орган който не разполага с исканата информация.
Поисканата информация, касае дейността на областен управител и по своя
вид във всички случаи се касае за „служебна информация”. Няма заявления касаещи
информация от типа „служебна тайна” и „държавна тайна”, според Закона за защита на
класифицираната информация.
Темите, по които е поискана информация са:
- Информация относно броя приети искания за обезщетенията по Закон за
политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица за област Сливен,
броя на приетите за основателни и неоснователни и общата сума на изплатените
обезщетения;
- Информация относно категориите информация, подлежаща на
публикуване в интернет страницата на Областна администрация Сливен и
форматите, в които е достъпна;
- Информация дали има в Областна администрация Сливен лице,
определено да издава предвидените в чл. 130, ал. 1, изречение първо от Закон за
биологичното разнообразие(ЗБР), актове за установяване на административно
нарушение. Ако има определени лица, какъв е издаденият брой актове за
установяване на нарушения по чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 125, чл. 128в от ЗБР и броя
на наказателните постановления, издадени за 2014 г., 2015 г. и 2016 г;
2. Издадени актове:
Решенията по подадените заявления са издадени в законовия срок.
Относно обема на предоставяне на информацията – предоставен е пълен достъп
до поисканата информация.
Поисканата информация е предоставена в два от случаите по електронен път и
веднъж на хартиен носител.
Няма заявления оставени без разглеждане.
Този отчет е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет
базирания ежегоден доклад по чл. 62 от Закона за администрацията, подаван към
Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

