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Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация в Община Каспичан през 2021 г. 

 

Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 

в Община Каспичан през 2021 г. е изготвен в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Закона за 

достъп до обществена информация и чл. 22, ал. 1 от Вътрешните правила за достъп до 

обществена информация в Общинска администрация Каспичан. 

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г. 

Инициатор Брой постъпили 

Заявления за ДОИ 

От граждани на Република България 8 

От чужденци и лица без гражданство 1 

От журналисти 0 

От фирми 0 

От неправителствени организации 10 

Общ брой 19 

 

2. Заявления за ДОИ през 2021 г., оставени без разглеждане. 

През 2021 г. в Община Kаспичан няма оставени без разглеждане  подадени 

заявления за достъп до обществена информация.  

3. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация през 2021 г., по 

начин на поискване: 

Начин на поискване на ДОИ Брой 

Писмени заявления 3 

Устни заявления 0 

Електронни заявления (e-mail) 13 

Платформа за достъп до обществена информация 3 

Общ брой : 19 
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4. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация по вид на 

информацията през 2021 г. 

Вид на информацията Брой 

Официална информация 0 

Служебна информация 19 

Общ брой   19 

 

5. Постъпили заявления за Достъп до обществена информация през 2021 г. по 

теми на исканата информация: 

Теми по които е искана обществена 

информация 

Брой 

Упражняване на права или законни интереси 15 

Отчетност на институцията 0 

Процес на вземане на решения 0 

Изразходване на публични средства 4 

Контролна дейност на администрацията 0 

Предотвратяване или разкриване на корупция или 

нередности 

0 

Проекти на нормативни актове 0 

Други теми 0 

Общ брой 19 

 

6. Разглеждане на заявленията и предоставяне на Достъп до обществена 

информация през 2021 г. 

Решения за:   Брой 

Предоставяне на свободен ДОИ 16 

Предоставяне на частичен ДОИ 2 

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ 

обществен интерес 

0 
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Препращане на заявлението, когато органът 

не разполага с исканата информация, но знае за 

нейното местонахождение 

0 

Уведомление на заявителя за липса на 

исканата обществена информация 

0 

Отказ за предоставяне на ДОИ 1 

Общ брой: 19 

 

7. Причини за удължаване на срока за предоставяне на Достъп до обществена 

информация през 2021 г.  

През 2021 г. Община Каспичан е удължила срока за предоставяне на достъп до 

обществена информация на едно заявление, като причината е, че исканата информация е 

в голям обем и е необходимо допълнително време за осъществяване на по – прецизен 

преглед на изисканата информация и за произнасяне с решение. 

8. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2021 г.  

През 2021 г. в Община Каспичан  е отказан достъп до обществена информация по 

едно подадено заявление на основание, че исканият документ с подаденото заявление се 

издава, съгласно чл. 88а от Закона за гражданската регистрация и не попада в обхвата на 

Закона за достъп до обществена информация и не може да се разглежда като обществена 

информация. 

9. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на Достъп до 

обществена информация през 2021 г. 

Срок: Брой 

Веднага 0 

В 14 дневен срок 18 

В законоустановения срок след удължаването му 1 

След срока 0 

Общ брой: 19 
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10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп. 

През 2021 г. в Община Каспичан няма случаи на отказ на заявителя от 

предоставения му достъп до обществена информация. 

11. Жалби през 2021 г. срещу решения и откази за предоставяне на Достъп до 

обществена информация. 

През 2021 г. в Община Каспичан няма жалби срещу решения и откази за 

предоставяне на достъп до обществена информация. 

12. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица от общинска 

администрация Каспичан по Закона за достъп до обществена информация. 

През 2021 г. в Община Каспичан няма. установени нарушения на длъжностни 

лица по Закона за  достъп до обществена информация. 

 

Забележка: Отчетът е структуриран по изискванията на Интегрираната 

информационна система на държавната администрация. 

 

Изготвил: 

Радостина Механджийска 

Юрисконсулт 

 

Съгласувал: 

Христина Йорданова  

Секретар на Община Каспичан 
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