
                           ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г.  -  31.12.2020 г. 

     През 2020 година в  Община Раковски са постъпили 18/осемнадесет/  заявления за достъп до 
обществена информация от които: 

• От физически лица – 8 бр. 

• От неправителствени организации – 9 бр. 

• От фирми -1 бр. 

       Всички заявления за ДОИ, постъпили в община Раковски през 2020 година отговарят на 
изискванията по чл.25, ал.1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето 
решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация. През платформата за 
достъп до обществена информация са постъпили 7 бр. заявления.  На 13 бр. от постъпилите 
заявления е издадено решение в 14 дневен срок, в останалите 5  бр. от постъпилите заявления 
е удължен срока за вземане на решение понеже исканата информация е в голямо количество, и 
е необходимо допълнително време за нейната подготовка. Във всички  от  случаите община 
Раковски се е произнесла с писмено решение за осигуряване на достъп. Информацията е 
предоставена на заявителите в желаната от тях форма. За посочения период има подадена 2 бр. 
жалба. Исканата информация в постъпилите заявления е относно: 

- отчетност на институцията; 

- контролна дейност на администрацията; 

- упражняване на права и законни интереси; 

-действащи административни актове; 

Процедури за разглеждане на  и решения за ДОИ 

1.Постъпили заявления за ДОИ    - 18 бр. 

2.Оставени без разглеждане  - 0 

3. По субекти на правото на ДОИ: 

- от граждани на РБ – 8 бр. 
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- от неправителствени организации – 9 бр. 

- от юридически лица – 1 бр. 

4.По вид на заявлението: 

- писмени – 11 бр. 

- платформа за достъп до обществена информация -7 бр.  

5. По вид на информацията: 

-официална информация – 4 бр. 

-служебна информация  - 14 бр. 

6. По теми: 

- отчетност на институцията – 9 бр. 

-процес на вземане на решения – 1 бр. 

- упражняване на права и законни интереси – 2 бр. 

- действащи административни актове – 2 бр. 

- други теми – 4 бр. 

7. Разглеждане на заявленията и предоставяне и предоставяне на ДОИ през 2020 

-предоставяне на свободен ДОИ – 17 бр. 

- предоставяне на частичен ДОИ – 1 бр. 

8. Срок за издаване на решението за ДОИ 

- в 14 –дневен срок – 13 бр. 

- в законоустановения срок след удължаването му -5 бр. 

9.Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2020 г 

- исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната 
подготовка; 

10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп – 1 бр. 

11.Жалби срещу решения за отказ за предоставяне на ДОИ - 1 бр. 

      Община Раковски е създала необходимата организация за предоставяне на обществена 
информация като: 



• Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден  от 8.00 
до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в "Центъра за услуги и информация" на Община 
Раковски, пл. „България” 1, тел.: 03151/2065, вътр.106,113,114,факс:03151/2361, по 

e-mail: oa@rakovski.bg или чрез официалния сайт www.rakovski.bg 

Готова бланка на заявлението може да получите в Центъра за услуги и информация, да изтеглите 
от официалния сайт на община Раковски и за попълване на онлайн формуляр. 

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация става по следните начини: 

- В Община Раковски/на каса/; 
- По банков път; 
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