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ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ институцията изготвя годишен отчет за
постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и
данни за направените откази и причините за това.
В община Бойчиновци са разработени вътрешни правила по Закона за
достъп до обществена информация. Последната актуализация на правилата е
направена със заповед № 83 от 21.02.2012 година. Формите, които
администрацията използва за предоставяне на достъп са публикуване на
информацията, преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен
носител и копия на технически носител.
На страницата на общината е публикувана следната информация:
- данни за административната структура;
- правомощия, функции и отговорности на административната
структура;
- нормативни актове регулиращи дейността на администрацията;
- проекти на нормативни актове регулиращи дейността на
администрацията;
- индивидуални административни актове, издадени от кмета в
изпълнение на неговите правомощия;
- списък на категориите информации, категоризирани като служебна
тайна;
- телефон и работно време на ЦУИГ;
- вътрешни правила, относно предоставяне на ДОИ, форми на
предоставяне на обществена информация, дължими разходи и начини
на заплащане;
- решения на Общинския съвет;
- планове, програми и стратегии;
- описание на услугите, които извършва администрацията;
- отчет за дейността на административната структура.
В администрацията има определено помещение за преглед на информация
чрез разглеждане на оригинали и копия. Създадена е възможност и заявления се

приемат по електронен път. Разходите за предоставяне на информация се
заплащат в брой в институцията или по банков път. Когато информацията е
предоставена по електронен път, разходи не се дължат.
През 2015 година в община Бойчиновци са постъпили 6 заявления за
предоставяне на ДОИ. По начин на поискване в електронен вид (на e-mail) са
постъпили 3 броя и в писмен вид 3 броя. Устни запитвания няма. Заявената
информация е разгледана в срок съгл. ЗДОИ и кмета на общината се е
произнесъл с писмено решение за осигуряване на достъп по всяко заявление. На
едно от заявленията е удължен срока, но е отговорено в законоустановения срок
след удължаването му. В община Бойчиновци заявленията се разглеждат
оперативно и информацията се предоставя своевременно. На всичките
регистрирани заявления е отговора е изпратен в желаната от заявителя форма.
Няма регистриран отказ за предоставяне на ДОИ. През 2015 година няма
постъпили жалби за отмяна на решения и откази. Няма установени нарушения
на длъжностни лица по ЗДОИ.
Оригиналите на регистрираните преписки по ЗДОИ са архивирани и се
съхраняват в отдел „АПИО и ЧР” - ЦУИГ.

