
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

от Мария Нанева – мл. специалист АПИО, назначена със Заповед № 99 от 

10.04.2008 г. за работата по прилагане на Закона за достъп до обществена 

информация  /ЗДОИ/  за периода  от 01.01.2011 г. до 30.12.2011 г. 
 

 

          За периода от 01.01.2011 г. до 30.12.2011г. в Общинска администрация Завет са 

постъпили 6 (шест) заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ. Същите са 

разгледани в законоустановения срок, както следва: 

  1. Заявление с вх. № 55-01-1/08.02.2011 г. с искане да бъде предоставен на 

хартиен носител:  

 1. Отчет за бюджета на Община Завет за 2010 г.  

 2. Проекто-бюджета на Община Завет за 2011 г.  

На посоченото заявление е изпратено Решение № 1/15.02.2011 г., заявителят е получил 

пълен достъп до исканата информация, след подписване на протокол и заплащане на 

услугата.  

 2. Заявление с вх. № 15-41-1/09.03.2011 г. с искане да бъдат предоставени по 

електронна поща Вътрешните правила за достъп до обществена информация в 

общинска администрация Завет. На посоченото заявление е изпратено Решение № 

2/10.03.2011 г., заявителят е получил достъп до исканата информация във електронен 

вид, след получаване на обратна информация и заплащане на услугата. 

 3. Заявление с вх. № 94Ю-05-2/07.04.2011 г. с искане да бъде предоставен акт за 

общинска собственост на хартиен носител.  На посоченото заявление е изпратено 

Решение № 3/13.04.2011 г., заявителят е получил пълен достъп до исканата 

информация, след подписване на протокол и заплащане на услугата. 

 4. Заявление с вх. № 15-37-1/21.07.2011 г. с искане да бъде предоставена на 

хартиен носител информация за издадени разрешения за допускане за изработка на 

ПУП, както и актове одобрени или влезли в сила за периода 01.07.2010 – 30.06.2011 г.  

На посоченото заявление е изпратено Решение № 4/25.07.2011 г., на  заявителя е 

отговорено с писмо с изх. № 15-37-1/25.07.2011 г. 

 5. Заявление с вх. № 70-467-1/22.08.2011 г. с искане да бъдат предоставени  на 

хартиен и цифров носител информация за издадени разрешения за изработка на ПУП, 

както и актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ на 

територията на Община Завет. На посоченото заявление е изпратено Решение № 

5/23.08.2011 г., на заявителя е отговорено с писмо с изх. № 70-467-1/22.08.2011 г. 

 6. Заявление с вх. № 37-02-1/22.08.2011 г. с искане да бъде предоставена на 

хартиен и електронен носител информация за предоставени средства от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет в периода 2005 - 2009 г за възстановяване на молитвени домове на територията на 

Община Завет. На посоченото заявление е изпратено Решение № 6/26.08.2011 г., 

заявителят не е заплатил разходите по чл. 35, ал. 1 от ЗДОИ, което съгласно чл. 36 от 

ЗДОИ се счита за отказ на заявителя от предоставения му достъп до информация.  

 


