ОТЧЕТ
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ЗА 2015 ГОДИНА
През 2015 година в Община Кричим са постъпили общо 3 /три/ Заявления за достъп до
обществена информация, от които едното в писмена, а другите две в електронна форма. Трите
постъпили заявления са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация,
който е специално обособен в деловодната система ДЕЛО.
Заплащането на разходите за достъп до обществена информация може да стане по следните
начини:


в Община Кричим /на каса/;



по банков път.

Освен електронният регистър се води и регистър на хартиен носител. Всички оригинали на
преписките по ЗДОИ, постъпили през 2015 г. са архивирани и се съхранят при ст. специалист
„Информационно – аналитични политики”, стая № 25, ІІ ри етаж в сградата на общината.
Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Община Кричим през 2015 г. отговорят на
изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето
решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са
писмено уведомени в законоустановения срок за решението. Постъпилите Заявления от субекти
на правото на ДОИ през 2015г. са от юридически лица и неправителствени организации.
Исканата информация в постъпилите Заявления е относно:
 отчетност на институцията;
 действащи административни актове;
Процедури за разглеждане и решения за ДОИ
1. Постъпили заявления за ДОИ

3 броя

2. Оставени без разглеждане

няма

3. По субекти на правото на ДОИ:
от граждани на Република България

няма

от институции

няма

от неправителствени организации

2 броя

от юридически лица

1 брой

4. По вид на заявлението:
Писмени

1 брой

Електронни

2 броя

5. По вид на информацията:
официална информация

1 брой

служебна информация

2 броя
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6. По теми:
 отчетност на институцията

2 броя

 действащи административни актове

1 брой

7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2015 г.
 предоставяне на свободен ДОИ

3 броя

 предоставяне на частичен ДОИ

няма

 уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

няма

 исканата информация не се предоставя по реда на ЗДОИ

няма

8. Срок за издаване на решението за ДОИ
Веднага

2 броя

9. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2015г.:
Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо
неговото съгласие за предоставянето й

1 бр.

10. Отказ на Заявителя от предоставени му достъп

няма

11. Жалби срещу решения за отказ за предоставяне на ДОИ

няма

Уебсайт на Община Кричим предоставя актуална информация за всички сфери на дейност
на Общината, както и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ.
Създадена е секция „Достъп до информация”. Предоставя се възможност за приемане и по
електронен път на Заявления за достъп до обществена информация на следния email адрес:
kmet_krichim@abv.bg
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