
Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по 

Закона за достъп до обществена информация в Община 

Любимец през 2020 г. 

 

1. Има ли разработени вътрешни правила за работа по Закона за 

достъп до обществена информация в Община Любимец? 

Да, в Община Любимец са утвърдени вътрешни правила за изпълнение 

на Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със Заповед № 

РД-09-22/12.01.2012 г. на Кмета на община Любимец. 

 

2. Има ли разработена в Община Любимец разяснителна 

информация за граждани, как да упражняват правото си на Достъп до 

обществена информация? 

Да, в интернет страницата на Община Любимец, раздел „Достъп до 

обществена информация“ се съдържа разяснителна информация за 

граждани, как да упражнят правото си на достъп до обществена 

информация.  

Информация, може да получите на следния адрес: 

http://lyubimets.org/index.php/2018-02-15-13-39-37 

 

3. Форми, които използва Община Любимец за предоставяне на 

Достъп до обществена информация. 

 Публикуване на информацията. 

 Преглед на информацията – оригинал или копие. 

 Копия на материален носител. 

 Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където 

се съхраняват или са публикувани данните. 

 

4. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2020 г. 

Инициатор Брой 

постъпили 

Заявления 

за ДОИ 

Брой заявления 

за ДОИ, 

оставане без 

разглеждане 

От граждани на Република 

България 

7 0 

От чужденци и лица без 

гражданство 

0 0 

От журналисти 0 0 

От фирми 0 0 

От неправителствени 

организации  

12 0 

Общ брой 19 0 

http://lyubimets.org/index.php/2018-02-15-13-39-37


 

5. Заявления за ДОИ през 2020 г., оставени без разглеждане. 

В Община Любимец няма заявления, които да са постъпили през 2020 г. 

и да са оставени без разглеждане. Всички заявления са били разгледани, 

одобрени и имат изпратен отговор до заявителя. 

 

6. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация през 

2020 г., по начин на поискване: 

Начин на поискване на 

ДОИ 

Брой 

Писмени заявления 0 

Устни заявления 0 

Електронни заявления (e-

mail) 

19 

Общ брой : 19 

7. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация по 

вид на информацията през 2020 г. 

Вид на информацията Брой 

Официална информация     0 

Служебна информация 19 

Общ брой   19 

 

8. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация през 

2020 г. по теми на исканата информация: 

Теми по които е искана обществена 

информация 

Брой 

Упражняване на права или законни 

интереси 

2 

Отчетност на институцията 4 

Процес на вземане на решения 0 

Изразходване на публични средства 0 

Контролна дейност на администрацията 2 

Предотвратяване или разкриване на 

корупция или нередности 

0 

Проекти на нормативни актове 0 

Други теми : Информация, относно размера 

на данъци и ставки, информация, относно 

размера на туристическия данък, 

информация за извършено строителство. 

11 

Общ брой   19 



 

9. Разглеждане на заявленията и предоставяне на Достъп до 

обществена информация през 2020 г. 

Решения за:   Брой 

Предоставяне на свободен ДОИ 19 

Предоставяне на частичен ДОИ 0 

Предоставяне на ДОИ при наличие на 

надделяващ обществен интерес 

0 

Препращане на заявлението, когато органът 

не разполага с исканата информация, но 

знае за нейното местонахождение 

0 

Уведомление на заявителя за липса на 

исканата обществена информация 

0 

Отказ за предоставяне на ДОИ 0 

Общ брой: 19 

  

 

10. Причини за удължаване на срока за предоставяне на Достъп до 

обществена информация през 2020 г.  

През 2020 г. Община Любимец не е удължила срока за предоставяне на 

достъп до обществена информация на нито едно заявление. 

 

11. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация 

през 2020 г.  

През 2020 г. в Община Любимец не е отказан достъп до обществена 

информация. 

Основания за отказ от предоставяне на 

достъп 

Брой 

Исканата информация е класифицирана 

информация, представляваща служебна 

тайна 

0 

Исканата информация е класифицирана 

информация, представляваща държавна 

тайна 

0 

Исканата информация представлява 

търговска тайна, и нейното предоставяне 

или разпространение би довело до нелоялна 

конкуренция между търговци 

0 

Достъпът засяга интересите на трето лице 

(фирма) и няма негово изрично писмено 

съгласие за предоставяне на исканата 

обществена информация 

0 

Достъпът засяга интересите на трето лице 0 



(физическо лице) и няма негово изрично 

писмено съгласие за предоставяне на 

исканата обществена информация 

Исканата обществена информация е 

предоставена на заявителя през 

предходните 6 месеца 

0 

Служебната обществена информация е 

свързана с оперативната подготовка на 

актовете на органите и няма самостоятелно 

значение (мнения и препоръки, изготвени 

от или за органа, становища и консултации) 

0 

Служебната обществена информация 

съдържа мнения и позиции във връзка с 

настоящи или предстоящи преговори, 

водени от органа или от негово име, както и 

сведения, свързани с тях, и е подготвена от 

администрациите на съответните органи 

0 

Други основания: Мълчалив отказ 0 

Общ брой:   0 

 

12. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на Достъп 

до обществена информация през 2020 г. 

Срок: Брой 

Веднага 0 

В 14 дневен срок 19 

В законоустановения срок след 

удължаването му 

0 

След срока 0 

Общ брой: 19 

 

 

13. Отказ на заявителя от предоставения му достъп. 
През 2020 г. в Община Любимец няма случаи на отказ на заявителя от 

предоставения му достъп до обществена информация. 

 

14. Жалби през 2020 г. срещу решения и откази за предоставяне на 

Достъп до обществена информация. 

През 2020 г. в Община Любимец няма жалби срещу решения или откази 

за предоставяне на достъп до обществена информация. 

 
15. Случаи през 2020 г., при които  е установена 

незаконосъобразност от Съд. 



През 2020 г. в Община Любимец няма случаи, при които съдът да е 

установил незаконосъобразност и да е отменил решение за достъп до 

обществена информация. 

 

16. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица 

от общинска администрация Любимец по Закона за достъп до 

обществена информация. 

През 2020 г. в Община Любимец установени нарушения на длъжностни 

лица по Закона за  достъп до обществена информация – няма. 

 

Забележка: Отчетът е структуриран по изискванията на Интегрираната 

информационна система на държавната администрация. 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Христо Христозов 

Секретар 

 

Красимира Манева 

Началник отдел „Административно обслужване“ 

 

Изготвил: 

Христиана Иванова 

Главен специалист Общински съвет  
 


