ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 31.12.2017 г.

През 2017 г в Община Козлодуй са постъпили общо 14 заявления за
достъп до обществена информация. От тях 6 писмени и 8 по електронен път.
Всички постъпили заявления са официално заведени в
Автоматизирана деловодна система „1 Ц е: Администрация” до 30.06.2017
г. и от 01.07.2017 г. с Акстър Офис. Заплащането на разходите за достъп до
обществената информация може да стане на място в институцията или по
банков път.
Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2017 г., са
архивирани и се съхраняват в деловодството на Община Козлодуй.
Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Община Козлодуй през 2017
г., отговорят на изискванията на 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.
Брой заявления за достъп до обществена информация:
Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

 от журналисти

7

 от граждани

3

 от фирми

0

 от неправителствени организации

4

Общо :

14

Вид на заявлението

Брой

 писмени заявления

6

 устни заявления

0

 заявления по електронен път

8

Общо :

Вид на информацията

14

Брой

 официална информация

3

 служебна информация

11

Общо :

14

Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения, както
следва:
Решения за:

Брой

 предоставяне на достъп до обществена информация

13

 препращане

1

 частичен достъп

0

 отказ (засяга интересите на трето лице и няма неговото
изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена
информация)
 исканата обществена информация е предоставена на
заявителя през последните 6 месеца

0

 неуточнена информация

0

Общо :

0

14
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Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация:
Срок

Брой

 веднага

0

 в 14 дневен срок

14

 в законоустановения срок след удължаването му

0

 след срока

0

Общо :

14

Основните теми, по които е искана обществена информация, са следните:
Теми, по които е искана обществена информация

Брой

 упражняване на права или законни интереси

3

 отчетност на институцията

3

 изразходване на публични средства

1

 контролна дейност на администрацията

1

 други теми

6

Общо :

14

Изготвил:
Величка Нейчева-Бошнякова, началник на отдел „Култура, спорт и публични прояви”
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