РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
ЗА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН
1. В Областна администрация-Плевен се прилагат вътрешни правила за
достъпа до обществена информация, утвърдени през м. април 2009г. и актуализирани в
последна редакция със Заповед № РД-09-27/11.03.2016г. на Областен управител на
област Плевен, във връзка с измененията в ЗДОИ, в сила от 12.01.2016г.).
2. На интернет страницата на администрацията, в раздел „Достъп до
информация” е публикувана разяснителна информация с последна частична
актуализация в края на м. декември 2019г., относно: данни за административната
структура - правомощия, функции и отговорности; нормативни актове, регулиращи
дейността на администрацията; звеното, което отговаря за приемане на заявления по
ЗДОИ; вътрешни правила за предоставяне на ДОИ; програми и стратегии; издадените
административни актове; предоставяни услуги и отчети за дейността на
административната структура. В този раздел е публикуван и формуляр на заявление за
достъп до обществена информация
3. Със Заповед № РД-09-11/19.01.2011г. за преглед на обществена информация
по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е обособено свободното работно място в Центъра за
информация и услуги на Областна администрация-Плевен.
4. В администрацията се води електронен регистър на заявленията по ЗДОИ, в
който са включени данни за всички подадени заявления по реда на ЗДОИ.
5. Приемат се и заявления, подадени по електронен път, а заплащането на
разходите става по касов път в администрацията или по банков път.
6. В Областна администрация-Плевен със заповеди са определени двама
служители за прилагане на разпоредбите на ЗДОИ, тези служители са обучени и в
длъжностните им характеристики са отразени тези задължения.
7. През 2019г. в Областна администрация-Плевен са постъпили 5 (пет)
заявления за достъп до обществена информация, от които: 3 - свързани с
упражняване на законни права и интереси, 1 – с отчетност на институцията и 1 – с
процес на вземане на решения.
8. Издадени са 3 решения за предоставяне на достъп до обществена
информация, като с всяко от тях се предоставя пълен достъп. 1 заявление е
изпратено по компетентност на Кмета на община Никопол, а в 1 случай е изпратен
отговор, че Областен управител на област Плевен не разполага с исканата
информация и с данни за нейното местонахождение.
9. Всички решения са издадени в законоустановения срок и не са обжалвани
по съдебен ред.
Изготвил отчета: ………………….
(Евгени Петков – Главен експерт в дирекция АПОФУС)
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