ОТЧЕТ
на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация към Oбластен управител на област
Сливен
през 2016 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 2016 г. са постъпили 6 бр. заявления, от тях:
- 3 /три/ бр. – на хартия в деловодството;
- 3 /три/ бр. – по електронен път.
Заявленията са подадени от:
- неправителствени организации – 1 брой;
- юридически лица / учреждения – 1 брой;
- от физически лица – 4 броя.
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. Информацията по едно от исканията не се съхранява в
Областна администрация Сливен и същото на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ е
препратено.
Темите, по които е поискана информация са:
- Информация относно акта, който урежда организацията и движението на
документооборота в Областна администрация Сливен;
- Информация относно длъжностния списък с реално получаваните
трудови възнаграждения в Областна администрация Сливен към момента на
получаване на заявлението за достъп;
- Информация за закрити маршрутни разписания по републиканската
транспортна схема с направление Сливен - Ямбол;
- Информация относно дейности осъществявани от ВиК Сливен;
- Информация относно факта назначен ли е в Областна администрация
Сливен Петър Митев и на каква длъжност;
- Информация относно последното обследване на техническото и
експлоатационно състояние на язовир Жребчево.

2. Издадени актове:
Решенията по подадените заявления са издадени в законовия срок.
Има един случай на оставяне на заявление без разглеждане на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т.4 от ЗДОИ.
Едно от заявленията е изпратено на ВиК Сливен на основание чл. 32, ал. 2 от
ЗДОИ.
Относно обема на предоставяне на информацията – във всички, в които е
предоставена информация, имаме пълен достъп до поисканата информация.
Поисканата информация е предоставена в един от случаите по електронен път,
три пъти на хартиен носител и в един от случаите е препратено самото заявление на
хартиен носител до компетентия да го разгледа орган.
Има едно заявление оставено без разглеждане, тъй като в него не е посочен
адрес за кореспонденция.
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.

