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ОТЧЕТ  

по чл. 15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация 

за постъпилите през 2021 година в РЗИ- Бургас заявления за достъп до 

обществена информация  и за повторно използване на информация от 

обществения сектор 

 

През 2022 година в РЗИ-Бургас са постъпили общо 29 заявления за достъп до 

обществена информация, в това число и препратени в РЗИ-Бургас по компетентност от 

други държавни органи.  

От тях, съобразно вида на субекта, имащ право на достъп до обществена 

информация, постъпилите заявления могат да се разграничат в следните четири групи: 

 17 броя заявления за достъп, подадени от граждани; 

 4 броя заявления за достъп, подадени от ЮЛ, търговски дружества; 

 8 броя заявления за достъп, подадени от неправителствени организации; 

Съобразно начина на постъпване в РЗИ-Бургас на заявленията за достъп до 

обществена информация през 2022 година, същите се разделят на: 

 23 броя електронни заявления /e-mail/; 

 1 брой писмено заявление; 

 5 броя чрез Платформата за достъп до обществена информация;  

 0 броя –устни заявления. 

В зависимост от вида на обществената информация, до която се отнасят 

заявленията за достъп,  същите са както следва: 

 29 броя от заявленията се отнасят до служебна обществена информация по 

смисъла на чл.11 от ЗДОИ. 

Съобразно темата, до която се отнасят заявленията за достъп до обществена 

информация,  същите се разграничават по следния начин: 

mailto:rzi@rzi-burgas.com


 12 броя от заявленията за достъп до обществена информация се отнасят до 

контролната дейност, упражнявана на РЗИ-Бургас; 

 11 броя от заявленията за достъп до обществена информация се отнасят до 

противоепидемичните мерки и информация по COVID-19; 

 1 брой заявление се отнася до отчетност на институцията; 

 5 броя на процеса на вземане на решения. 

Всички заявления са разгледани в срок. 
Оставени без разглеждане – 5 броя идентични заявления, подадени чрез 

Платформата за достъп до обществена информация, с които е поискана достъп до 

информация с текст „Регистрация система“. РЗИ-Бургас на основание чл. чл. 29, ал. 1 

ЗДОИ е изпратила чрез Платформата писма до заявителите с цел да уточнят предмета на 

обществената информация, тъй като не става ясно каква информация желаят. Не 

изпратен отговор и  петте заявления са оставени без разглеждане.  По късно е получено 

ел. писмо от администраторите  на Платформата, че тези пет заявления са  СПАМ.  

Постановени са от Директора на РЗИ-Бургас 20  решения за свободен /пълен/ 

достъп, 1 /един/ брой решения за частичен достъп, тъй като РЗИ-Бургас не разполага с 

информацията в пълен обем.  

През 2022 г. са постановени  2 /два/ броя откази на директора на РЗИ-Бургас за 

предоставяне на достъп до обществена информация със следните мотиви: 

 1 брой отказ поради обстоятелството, че исканата обществена информация 

е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца; 

 1 брой отказ поради обстоятелството, че търсената служебна  обществена 

информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите 

и няма самостоятелно значение. 

През периода е издадено едно уведомление до заявителя за липса на исканата 

обществена информация.  

При разглеждане на заявленията за достъп през 2022 г. не се е наложило   

удължаване на срока за предоставяне на достъпа до обществена информация,  

През 2022 година не е налице случай на отказ на заявител от предоставения му 

достъп до обществена информация.  

През 2022 година не са постъпвали жалби против решения за предоставяне на 

достъп до  обществена информация.  

Годишният отчет за постъпилите в РЗИ-Бургас през 2022 година заявления за 

достъп до обществена информация се съставя на основание чл. 15а, ал.2 във вр. с чл. 15, 

ал.2 ЗДОИ. 
 


