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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО  

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2018год. 

През 2018 година в Община Ботевград са постъпили общо 8 (осем) заявления за 

предоставяне на достъп до обществена информация (ДОИ), сред които - според начина на 

поискване: 5 (пет) писмени и 3 (три) електронни, а според субекта на правото на ДОИ – 6 

(шест), подадени от граждани, и 2 (две) – от неправителствени организации. 

Всички постъпили в Община Ботевград заявления за предоставяне на ДОИ, отговарящи 

на изискванията по чл. 25, ал.1 от ЗДОИ, са разгледани своевременно, след което е взето 

решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена 

информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.  

От общо 8 (осем) подадени през 2018год. заявления за ДОИ - 1 (едно) е оставено без 

разглеждане поради липса на изискуем по чл.25, ал.1, т.1 от ЗДОИ реквизит, за което заявителят 

е уведомен с писмо. По останалите 7 (седем) подадени заявления са издадени Решения за 

предоставяне на ДОИ в законоустановения срок. 

 През 2018год. в Община Ботевград няма издадени откази за предоставяне на достъп до 

обществена информация.  

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018г. 

 

Подадени заявления от: 

 

Брой постъпили 

заявления за ДОИ 

 

Брой постъпили 

заявления за ДОИ, 

оставени без 

разглеждане 

Граждани на Република България 6 0 

Чужденци и лица без гражданство 0 0 

Журналисти 0 0 

Фирми 0 0 

Неправителствени организации 2 1 

Общ брой:  8 1 
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2. Постъпили заявления за ДОИ по начина на поискване  

 Начин на поискване на ДОИ Брой 

Писмени заявления 5 

Устни заявления 0 

Електронни заявления (по e-mail) 3 

Общ брой:  8 

3. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ 

Решения за Брой 

Предоставяне на свободен ДОИ 7 

Предоставяне на частичен ДОИ 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 предоставяне на ДОИ 0 

Общ брой:  7 

4. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена 

информация 

Срок Брой 

Веднага 0 

В 14 дневен срок 6 

В законоустановения срок след удължаването му 1 

След срока 0 

Общ брой:  7 
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5. Форма за предоставяне на достъп до обществена информация 

Форма Брой 

Преглед на информацията - оригинал или 

копие, или чрез публичен общодостъпен 

регистър 

0 

Копия на материален носител 1 

Копия, предоставени по електронен път, 

или интернет адрес, където се съхраняват 

или са публикувани данните 

6 

Общ брой: 7 
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