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Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т за 2017 г.
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗДОИ
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация във
връзка с чл. 8 от Вътрешните правила за ДОИ представям отчет за дейността по
предоставяне на обществена информация:
За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в Областна администрация Ловеч са
постъпили 6 броя /шест/ заявления за достъп до обществена информация.
Постъпилите заявления са регистрирани в деловодната система „Акстър" и са
насочени към отговорния служител. В законоустановения срок са постановени 6
броя акта по реда на ЗДОИ, с които е предоставена исканата обществена
информация в предпочитаната форма. Всички решения са влезли в сила, без да са
оспорвани.
В Областна администрация Ловеч е постъпило и писмо с вх. № АП-138/22.11.2017 г. от Венцeслав Банчев – Кмет на с. Радювене, Община Ловеч. В
приложение към писмото е приложено заявление за достъп до обществена
информация, изпратено по компетентност на Областен управител на област Ловеч,
на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
След извършена проверка е установено, че исканата информация е служебна, а
съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация може
да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на
органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за
органа, становища и консултации). Установено е, че лицето подало заявлението е
заинтересовано лице по смисъла на чл. 34 от Административнопроцесуален кодекс.
С писмо исканата информация е предоставена.
С оглед спазване на изискването на чл. 15, ал.1, т. 4 от специалния закон
звеното за административно обслужване, което отговоря и за приемане на
заявленията за достъп до обществена информация е с непрекъснато работно време от
9.00 - 17.30 ч.
За повишаване публичността и откритостта в дейността на административния
орган, на официалния сайт на институцията в раздел „Новини", периодично се
актуализира информацията за издадените от Областен управител актове в рамките на
предоставените му правомощия по ЗМСМА и ЗА, както и други специални закони.

На основание чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ, на официалната интернет страница на
Областна администрация Ловеч - www.lovech.government.bg, в раздел „Достъп до
информация“ е публикуван списък на категориите информация, подлежаща на
публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч,
както и формат в който същата е достъпна.
Разделът предлага информация и за различни образователни, хуманитарни и
обществени инициативи на Областния управител и ръководената от него
администрация.
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