
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

            В КЗД е утвърдена процедура за организация на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена 

информация /ЗДОИ/, с която се урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и 

устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на 

обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. Разработена е разяснителна информация за гражданите 

относно упражняването на правото на достъп до информация. 

          І. Постъпили заявления: 

          През 2018 година са постъпили 27 бр. заявления, от тях: 

 17 бр. на хартия в деловодството на КЗД; 

 10 бр. по електронен път /електронна поща/ 

Заявленията са подадени от: 

 неправителствени организации –  3 бр. 

 журналисти –  4 бр. 

 физически лица – 20 бр. 

 

Поисканата информация касае дейността на КЗД, като в три от случаите се касае за „официална информация“,  в двадесет 

и четири от тях за „служебна информация“.   

Няма заявления касаещи информация от тип „служебна тайна“ и/или „държавна тайна“, съгласно Закона за защита на 

класифицираната информация. 

          Темите, по които е поискана информация са: 

 информация за приключили производства и влезли в сила решения по тях; 

 информация, свързана със служебни жилища, автомобили,гориво, граждански договори, възнаграждения,карти 

за градски транспорт, служебни телефони, служебно облекло ; 

 информация, свързана с бланка, ползвани в КЗД във връзка със защита на лични данни; 

 информация във връзка с кампания „Достъпна България“ 

 информация, относно структурата, организацията  и дейността на КЗД; 

 информация относно заети лица с увреждания в КЗД 

 информация за реализираните от КЗД проекти; 

 информация за именуването на заседателна зала на КЗД и стойност на изготвена табела. 

 

ІІ. Издадени актове: 

КЗД е изготвила 30 броя отговори – писма и  решения по ЗДОИ за 2018 г. От тях:  

В 8 случая , като 7 от тях са по заявления от един и същ подател са изпратени писма за уточняване на исканата 

информация. Лицата са уведомени, че КЗД може да предостави само информация изготвяна в рамките на нейните 

задължения по закон, както и че не може да предостави, такава, каквато не е налична.; 

В един случай е постановено решение по заявление за достъп до обществена информация, подадено през 2017 г., 

след като съда отменя мълчалив отказ на КЗД и връща преписката за произнасяне на Председателя на КЗД, съобразно 

указанията и мотивите на съда. 

В един случай е налице мълчалив отказ, който е обжалван и заявлението е върнато на КЗД за произнасяне. 

В един случай заявителят е обжалвал писмо на КЗД, с което му е върнат инициативен документ. Съдът е 

постановил, че по същество характера на искането е по ЗДОИ и го е върнал на КЗД за произнасяне.   

 В един  случай е постановено решение за отказ с мотив, че КЗД не разполага с исканата информация, тъй като 

целта на ЗДОИ е да даде възможност  за осъществяване правото на достъп до обществена информация, която вече е 

създадена, обработена и се съхранява  в КЗД, а не такава която трябва да създават, която законът не изисква от тях да 

събират, обработват и съхраняват. 



В два случая е постановен частичен отказ. 

В някои от случаите  исканата  информация касае лични данни на  трети лица. От тях е поискано писмено съгласие, 

на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, с оглед защита на интересите им на трето за 

предоставянето или непредоставянето й, както и условията при които да бъде предоставена информацията. Третите лица 

са изразили писмено несъгласие за предоставяне на информацията. В други случаи мотива е , че исканата информация 

не е налична в КЗД. 

В останалите случаи е предоставен достъп до обществена информация в срок. 

Два пъти е удължаван срока за произнасяне, в случаи, в които исканата информация е била с голямо количество и 

е било необходимо допълнително време за подготовката й във връзка защита интересите на трети лица.   

          Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.   

          Този отчет е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден Доклад по чл. 

62 от Закона за администрацията, подаван към Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията. 

 

 


