
О Т Ч Е Т 
ЗА  РАБОТАТА НА ОБЩИНА  ГАБРОВО  ПО ЗАКОНА  ЗА  ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/   
ЗА 2020 ГОДИНА 

 
 

През 2020 година в Община Габрово са постъпили общо 38 /тридесет и осем/ 

броя Заявления за достъп до обществена информация. От тях – 9 броя  писмени 

и 31 броя електронно заявени. Всички постъпили заявления са официално 

заведени в електронния регистър за достъп до информация, който е специално 

обособен в деловодната система Archimed eProcess..  

 

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация може да стане 

по следните начини: 

 в институцията /кеш/ 

 в институцията чрез ПОС терминал 

 по банков път 

 

Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Община Габрово през 2020 г. отговорят 

на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след 

което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до 

исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в 

законоустановения срок за решението.  

 

През 2020 г. в Община Габрово няма постъпили Заявления за достъп до 

информация, които са оставени без разглеждане. 

 

Постъпилите Заявления от субекти на правото на ДОИ през 2020 г.  са както 

следва: 

 от граждани на Република България  

 от неправителствени организации  

 от журналисти 

 от фирми 

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ 

 

1. Постъпили заявления за ДОИ                                                               38 броя 

 

2. Оставени без разглеждане                                                                   няма 

 

3. По субекти на правото на ДОИ  

 от граждани на Република България                                           21 броя 

 от неправителствени организации                                              13 броя 

 от журналисти                                                                        3 броя 

 

 

9.  



 от фирми                                                                             1 брой                                                                

            

4. По вид на заявлението     

 писмени                                                                                 9 броя 

 електронни                                                                             31 броя    

 

5. По вид на информацията 

 официална информация                                                            5 броя 

 служебна информация                                                             33 броя 

 

 

6. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2020 г. 

 предоставяне на свободен ДОИ                                                   36 броя 

 предоставяне на частичен ДОИ                                                 2 броя 

 

7. Срок за издаване на решението за ДОИ 

 веднага                                                                                    няма 

 в  14 дневен срок                                                                    22 броя                                             

 в законоустановения срок 

след удължаването му                                                              15 броя 

 след срока                                                                             1 брой 

  

 

8.  Отказ на Заявителя от предоставени му достъп                                     1 брой 

 
                              

Уеб-сайт на Община Габрово предоставя актуална информация за всички сфери на 

дейност на Общината, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. 

Създадена е секция „Достъп до обществена информация”. Предоставя се възможност 

за приемане и по електронен път на Заявления за достъп до обществена  

информация на следния e-mail адрес: gabrovo@gabrovo.bg. 

 

 

 

https://www.gabrovo.bg/bg/page/187
mailto:gabrovo@gabrovo.bg

