МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация
през 2019 г. в Областна дирекция на МВР – Търговище

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Областна
дирекция на МВР - Търговище (ОДМВР – Търговище), като основна структура на
Министерството на вътрешните работи по смисъла на чл.37, ал.1, т.2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), осъществяваща дейността си на територията
на област с административен център град Търговище, е задължен субект за достъп до
обществената информация, която се създава, съхранява или се обработва в дирекцията.
Дейността по ЗДОИ в ОДМВР - Търговище е организирана при съобразяване с
разпоредбите на специалния закон и Вътрешните правила за организацията на работа в
Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до
обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на
вътрешните работи, изменена и допълнена със заповед № 8121з-616/27.05.2019 г. На интернет
страницата на ОДМВР – Търговище, в раздел „Достъп до обществена информация“, е
публикувана разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп
до обществена информация.
1.Постъпили заявления за достъп до обществена информация
През 2019 г. в ОДМВР - Търговище са постъпили петнадесет заявления за достъп до
обществена информация, които са регистрирани в специалния регистрационен дневник на
областната дирекция по ЗДОИ. Според категорията на субектите на правото по ЗДОИ седем от
постъпилите заявления са подадени от граждани, а осем – от неправителствени организации. В
шест от случаите заявленията са адресирани до министъра на вътрешните работи и са
препратени по реда на чл.32, ал.1 от ЗДОИ в ОДМВР - Търговище, по компетентност. В
останалите случаи заявленията са адресирани до директора на ОДМВР-Търговище. Всички
подадени заявления са в писмена форма, като седем от тях са постъпили по електронен път.
Няма постъпили устни запитвания за достъп до обществена информация.
През 2019 г. няма постъпили в ОДМВР - Търговище заявления за достъп до обществена
информация, чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ.

2.Съдържание на заявленията за достъп до обществена информация
Основните теми, които касаят постъпилите през 2019 г. в ОДМВР-Търговище заявления
за достъп до обществена информация, са: упражняване на права и законни интереси – едно
заявление; отчетност на институцията – три заявления; изразходване на публични средства –
седем заявления; контролна дейност на администрацията – три заявления; предотвратяване
или разкриване на корупция или нередности – едно заявление.
3.Издадени решения за достъп или отказ от достъп до обществена информация

По постъпилите през 2019 г. в ОДМВР-Търговище са издадени четиринадесет решения,
с които е предоставен достъп до поисканата обществена информация – в единадесет от
случаите – пълен и в три от случаите частично е отказан достъп, поради това, че част от
търсената информация не може да бъде определена като обществена по смисъла на чл.2 от
ЗДОИ. В един от случаите заявителят е уведомен, че търсената от него информация не е
обществена и не следва да бъде предоставяна по реда на ЗДОИ, а е предвиден специален ред,
по който може да бъде поискана и получена.
В нито един от случаите не е удължаван срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ за предоставяне
на достъп до обществена информация по постъпилите заявления. Всички произнасяния по
постъпили в ОДМВР-Търговище заявления за предоставяне на достъп до обществена
информация са реализирани в законоустановения четиринадесетдневен срок. Заявителите са
писмено уведомени, като в дванадесет от случаите решенията са изпратени по електронен път
на посочените от заявителите адреси на електронни пощи, а в три от случаите, поради
съдържащия се в решенията отказ за предоставяне на информация по един от въпросите на
заявителя, решенията са изпратени с писма с обратна разписка на посочения от заявителя
адрес. Достъпът до търсената обществена информация е предоставен във формата, посочена в
решението, съобразена с предпочитаната такава за предоставяне, посочена от заявителя.
4.Предоставяне на достъп до обществена информация
Предпочитаната от заявителите форма за получаване на исканата информация, посочена
в заявленията, постъпили в ОДМВР-Търговище през 2019 г., е предоставяне на копие по
електронен път, на посочен от заявителя електронен адрес – такова е било желанието на
заявителите в девет от случаите. В шест от случаите е поискано търсената информация да бъде
предоставена под формата на копия на хартиен носител.
При произнасяне по заявленията във всеки един от случаите е съобразена
предпочитаната от заявителя форма на достъп до търсената от него обществена информация.
В шест от случаите заявителят не се е явил в определения му с решението 30-дневен
срок, за да получи поисканата информация, до която му е предоставен достъп.
5.Подадени жалби срещу решения по ЗДОИ
През 2019 г. са подадени три жалби срещу мълчалив отказ на директора на ОДМВР –
Търговище да се произнесе по постъпили заявления за достъп до обществена информация. По
жалбите са образувани административни дела № 183, 184 и 185 по описа на Административен
съд – Търговище за 2019 г. С оглед представените доказателства за произнасяне в
законоустановения 14-дневен срок от страна на директора на ОДМВР – Търговище по
постъпилите заявления и предвид оттеглянето на жалбите от страна на жалбоподателя, съдът е
оставил без разглеждане същите като недопустими и е прекратил производствата по трите
дела. Прекратителните определения не са обжалвани и са влезли в законна сила.
Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР-Търговище по ЗДОИ през
2019 г.

