
          За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са постъпили 5 заявления за достъп до 

обществена информация. Две от заявленията са подадени от журналисти, две - от 

физическо лице и едно - от неправителствена организация. Заявленията са писмени и са 

свързани с достъп до служебна и официална информация. Темите, по които е поискана 

обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 

2 броя, „Процес на вземане на решения“ – 1 брой и „Отчетност на институцията“ – 2 

броя.  

       Със Заповед № РД-26 от 21.03.2016 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой заявление 

до заверено копие на Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация – 

Враца. 

        С писмо с изх. № 94 00 -253 / 1 / от 23.06.2016 г. на заявителя по заявление за 

достъп до обществена информация, с искане за предоставяне на информация за 

протокол на Общински съвет Хайредин е указано, че информацията е официална и се 

съдържа на електронната страница на Община Хайредин.   

       Със Заповед № РД-72 от 06.07.2016 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой заявление 

до заверено копие от протокол на Общински съвет Хайредин, съхраняван в Областна 

администрация – Враца. 

        Със Заповед № РД-78 от 05.08.2016 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до писмена справка относно автомобилите, собственост на Областна 

администрация - Враца. По отношение на въпроса, свързан с автомобилите общинска 

собственост, заявлението е препратено по компетентност на Община Враца. 

        Със Заповед № РД-105 от 26.10.2016 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до писмена справка относно продадените имоти – държавна собственост за 

2016 г. По отношение на имената на купувачите на имотите е отказан достъп на 

основание чл.2, ал. 5 от ЗДОИ във връзка с §1, т.2 от ДР от ЗДОИ. Трите имена на 

физическите лица са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и 

по отношение на тях ЗДОИ е неприложим. 

        Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация. 

 


