М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СМОЛЯН
Рег.№ 345р-1555. екз. №2
08.02.2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ОТНОСНО:

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно
използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за
направените откази и причините за това по реда на Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) в ОДМВР Смолян през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАРШИ КОМИСАР,
Като основна структура на Министерството на вътрешните работи ОД на МВР Смолян е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1от ЗДОИ, относно информацията, която се
създава, съхранява или се обработва от дирекцията.
В изпълнение на чл. 15а, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация, годишния отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена
информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и
данни за направените откази и причините за това, следва да се публикува на интернет
страницата на дирекцията в секция „Достъп до информация“.
Годишният отчет е част от доклада за състоянието на администрацията през 2017 г.
Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г.
Брой постъпили заявления за
ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставени
без разглеждане

2

1

-

-

От журналисти

3

-

От фирми

-

-

От неправителствени
организации

4

-

Общ брой

9

1

Заявители
От граждани на
Република България
От чужденци и лица без
гражданство

Заявления за ДОИ през 2017 г., оставени без да се разглеждат

Брой

Допълнително описание на
причините

Три имена/наименование

1

Седалище на заявителя

1

Гр.Мадан,ул. „Обединение“ №14

Точно
описание
на
исканата информация

1

Информация, която се предоставя
по чл. 115 от ЗУТ

Адрес за кореспонденция

1

Гр.Мадан,ул. „Обединение“ №14

Други данни :

1

Информацията е предоставена
чрез ДУССД-МВР, по реда на
ЗУТ

Общ брой

1

Постъпили заявления за ДОИ през 2017 г. по теми на исканата информация:
Теми по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Отчетност на институцията

2

Процес на вземане на решения

-

Изразходване на публични средства

-

Контролна дейност на администрацията

4

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности
Проекти на нормативни актове

1
-

Други теми

-

Общ брой

9

Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2017 г.
Вид информация

Брой

Официална информация

-

Служебна информация

9

Общ брой

9

Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2017 г.
Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

3

Устни заявления

-

Електронни заявления (e-mail)

6

Общ брой
Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2017 г.

9

Решения за

Брой

1. Предоставяне на свободен ДОИ

5

2. Предоставяне на частичен ДОИ

3

3. Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен
интерес
4. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с
исканата информация, но знае за нейното местонахождение
5. Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена
информация

1

6. Отказ за предоставяне на ДОИ

-

-

-

Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2017 г.:
Уточняване предмета на исканата информация.
Основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2017 г.
Няма направени откази за предоставяне на ДОИ
Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2017 г.
Срок

Брой решения

Веднага

-

В 14 дневен срок

7

В законоустановения срок след удължаването му

1

След срока

-

Общо

8

Отказ на заявителя от предоставения му достъп.
Няма направени откази на заявители от предоставеният им достъп.
Жалби през 2017 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ
Няма жалби през 2017 г. за решения и откази.

