
ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Баните–п.к.4940, област Смолян,  улица “ Стефан Стамболов ”-№  3, 
БУЛСТАТ:000614952 

централа:  тел.:    ( 03025 )  22 20;   
e-mail: obbanite@abv.bg; Информационен  сайт: www.banite.egov.bg 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1.Постъпили заявления от субекти на правото  на достъп до обществена 

информация през  2019г. 

 

 

Постъпили заявления от  Брой 

От граждани на Република 

България 

2 

От чуждестранни граждани 0 

От журналисти 1 

От  неправителствени 

организации 

5 

Общ брой  8 

 

2.Начин на поискване на достъпа до обществена информация.  

 

Начин на поискване на 

ДОИ 

Брой 

Писмени заявления 2 

Устни заявления 0 

Електронни заявления 6 

Общ брой  8 

 

3. Постъпили заявления за ДОИ  по теми на исканата информация. 

  

Теми, по които е искана 

обществена информация 

Брой 

Упражняване на права или 

законни интереси 

2 

Отчетност на институцията 2 

Контрол на администрацията 0 

Изразходване на публични 

средства 

0 

Предотвратяване или 

разкриване на корупция и 

0 
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нередности 

Други теми 4 

Общ брой  8 

 

4. Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена 

информация. 

 

Решения за: Брой 

Предоставяне на свободен достъп. 8 

Предоставяне на частичен достъп. 0 

Предоставяне на достъп до 

обществена информация при наличие 

на надделяващ обществен  интерес.  

0 

Препращане на заявлението, когато 

органът не разполага с исканата 

информация.  

0 

Уведомление на заявителя за липса на 

информация. 

0 

Отказ за предоставяне на ДОИ. 0 

Общо 8 

 

5. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказа на достъп до обществена 

информация. 

 

Срок Брой 

Веднага. 0 

В 14 - дневен срок. 6 

В законоустановения срок след 

удължаването му. 

0 

След срока 2 

Общо 8 

 

6.Отказ на заявителя при предоставения му достъп. 

 

Отказ на заявителя Брой 

Заявителят не се е явил в определения 

му срок до 30 дни.  

0 

Заявителят не е платил определените 

разходи 

0 

Отказ на заявителя от предоставения 

му достъп 

0 

Общо брой  0 

 

 

7.Жалби срещу решения и откази за предоставяне на достъп до обществена 

информация. 

 

Жалби Брой 

Срещу решения за предоставяне на 0 



обществена информация 

Срещу отказ за предоставяне на 

обществена информация 

0 

 

8.При установена незаконсъборазност. 

   

Съдът Брой 

Изцяло отменя решението. 0 

Частично отменя решението 0 

Изменя обжалваното решение 0 

   

 

 

 

МИЛЕН БЕЛЧЕВ 

Кмет на община Баните, област Смолян 

 

СД 


