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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА 2019г.
През 2019 г. в Община Белослав са постъпили 9 /девет/ заявления за достъп до
обществена информация, от които 3 /три/ писмени и 6 /шест/ по електронен път.
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление за
предоставяне на достъп до обществена информация или устно запитване, по един от трите начина
:
1. В Центъра за информация и общински услуги, на адрес:
Община Белослав
ул. "Цар Симеон Велики” №23
гр.Белослав п.к.9178
Работно време на Центъра за информация и общински услуги:
гише "Деловодство"
– всеки делничен ден от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.
Телефон за контакт: 05112/ 35-53
2. С писмо с обратна разписка.
3. На е-mail obstinabeloslav@abv.bg
Всички заявления по ДОИ се заведени в деловодната система „Акстър офис“.
Процедурата по обработването им е изпълнена в срок, съгласно ЗДОИ и Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация на Община Белослав, а заявителите са
писмено уведомени в законоустановения срок при взетото решение за достъп до обществена
информация.

№
1.

2.
3.

Наименование на дейностите по ЗДОИ
Постъпили заявления за ДОИ:
• От граждани на Република България
• От чужденци и лица без гражданство
• От журналисти
• От фирми
• От неправителствени организации

Брой
4
0
0
0
5

Заявления за ДОИ, оставени без разглеждане
0
Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през
2019г.:
3
0
• Писмени заявления
6
• Устни заявления
• Електронни заявления /е-mail/

4.

Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 3
2019г.:
6
• Официална информация
• Служебна информация

Постъпили заявления за ДОИ през 2019 г. по теми на исканата
информация:
• Упражняване на права и законови интереси
• Отчетност на институцията
• Процес на вземане на решения
• Изразходване на публични средства
• Контролна дейност на администрацията
• Предотвратяване или разкриване на корупция или
нередности
• Проекти на нормативни актове
• Други теми
6. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2019
г.:
• Предоставяне на свободен достъп
• Предоставяне на частичен достъп
• Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ
обществен интерес
• Препращане на заявлението, когато органът не разполага с
исканата информация, но знае за нейното местонахождение
• Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена
информация
• Отказ за предоставяне на ДОИ
7. Няма заявления, оставени без разглеждане
8. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ
9. Няма жалби през 2019г. за решения и откази от предоставяне на
информация.
10. Няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през
2019г.
11. Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп.
5.
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Достъпът до обществена информация е безплатен, а разходите по предоставяне на
обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите/
Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г./, които не могат да превишават материалните разходи
по предоставянето. Заплащането на дължимите разходи се извършва:
- в брой в касата на Център за информация и общински услуги в Община Белослав на
адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23
- на ПОС терминал в Центъра за информация и общински услуги
- по банков път по сметка на общината,
след получаване на решението за достъп до обществена информация.

На основания Закона за достъп до обществена информация , официалният интернет
портал на Община Белослав предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на
общината. В обособената рубрика-„Достъп до обществена информация” е посочен и списъка на
категориите информация за сферата на дейност на община Белослав, утвърден със заповед № 864
от 30 ноември 2016 г. на Кмета на община Белослав - инж. Д. Иванов.

Съгласувал: Донка Монева- Секретар на Община Белослав
Изготвил: Мария Анастасова- гл. експерт „ГРАО и СД“

