Отчет по изпълнение на ЗДОИ за 2019 година на
Агенция „Митници“
Постъпили заявления за достъп до
информация от :
- От граждани на Република България
- От чужденци и лица без гражданство
- Журналисти
- Търговски дружества
- Неправителствени организации
Общ брой

обществена

Брой
25
1
4
10
11
51

Начин на поискване на достъп до обществена
информация:
- Писмени заявления
- Устни заявления
- Електронни заявления (по електронна поща)
- Платформа за достъп до обществена информация

Брой

Заявления, оставени без разглеждане
- Поради неуточняване на реквизити на подадено
заявление
- Поради неуточняване на исканата обществена
информация

Брой
0

Решения по заявленията за достъп до обществената
информация
- Предоставяне при надделяващ обществен интерес
- Предоставяне на пълен достъп
- Предоставяне на частичен достъп
- Пълен отказ за предоставяне на достъп
- Уведомление за липса на исканата обществена
информация
- Препращане на заявлението, когато органът не
разполага с исканата информация, но знае нейното
местоположение

Брой

Отказ на заявителя от предоставяне на информация

18
0
32
1

0

3
31
16
4
2
2

1

Причини за отказ за предоставяне на обществена
информация
- Исканата информация е класифицирана информация
или друга защитена тайна в случаите, предвидени със
закон
- Исканата информация е класифицирана информация,
представляваща държавна тайна
- Исканата информация представлява търговска тайна и
нейното предоставяне или разпространение би довело
до нелоялна конкуренция между търговци
- Исканата информация засяга интересите на трето
лице (фирма) и няма неговото изрично писмено
съгласие
- Исканата информация засяга интересите на трето
лице (физическо лице) и няма неговото изрично
писмено съгласие
- Исканата информация е предоставена на заявителя
през предходните шест месеца
- Служебната обществена информация е свързана с
оперативната подготовка на актовете на органите и
няма самостоятелно значение (мнения и препоръки,
изготвени от или за органа, становища или
консултации)
- Служебната обществена информация съдържа мнения
и позиции във връзка с настоящи или предстоящи
преговори, водени от органа или от негово име, както
и сведения, свързани с тях и е подготвена от
администрациите на съответните органи
- Други основания

Брой

Жалби срещу решения за достъп или отказ за достъп до
обществена информация
- Срещу решения за достъп
- Срещу решения за отказ на достъп

Брой

18

3

1

*Забележка:
1. ЗДОИ позволява с едно заявление за достъп до обществена информация, да могат
да бъдат направени повече от едно искания.
2. ЗДОИ позволява броят на диспозитивите в едно решение по заявление за достъп до
обществена информация, да бъде различен от броя на постъпилите със заявлението
искания.
3. ЗДОИ позволява броят на основанията за отказ от предоставяне на достъп до
обществена информация по едно заявление да е различен, както от броя на
постъпилите със заявлението искания, така и от броя на диспозитивите в решението
по заявлението.

