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ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
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ПРЕЗ 2018 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. За предоставяне на достъп
администрацията използва следните форми:
- публикуване на информацията;
- преглед на информацията;
- устна справка;
- копия на хартиен носител;
- копия на технически носител;
През 2018 година е актуализиран Регистър на заявленията за достъп
до обществена информация в община Бойчиновци. Регистърът е
публикуван на интернет страницата на общината - www.boychinovtsi.bg
Общинска администрация Бойчиновци се стреми да публикува в
определените срокове изискващата се информация, планове, програми и
стратегии.
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 2018 година в община Бойчиновци са постъпили 5 заявления за
предоставяне на достъп до обществена информация в електронен вид (на email).Устни запитвания няма.
Заявената информация е разгледана в срок съгласно ЗДОИ и кмета на
общината се е произнесъл с писмено решение за осигуряване на пълен
достъп по всяко заявление. В община Бойчиновци заявленията се
разглеждат оперативно и информацията се предоставя своевременно.

На всичките регистрирани заявления отговора е изпратен в желаната
от заявителя форма. Срока за предоставяне на обществена информация не
е бил удължаван. Няма регистриран отказ за предоставяне на ДОИ.
Заявления за ДОИ оставени без разглеждане няма. През 2018 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.
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