
   ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg 
Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

http://varshets.bg/ 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗДОИ  

ПРЕЗ 2018 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

Съгласно чл.15, ал.2 от ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) е изготвен 

настоящия отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в община Вършец 

през 2018 г. Годишния отчет е част от ежегодните доклади по чл.62, ал.1 от Закона за 

администрацията. 

 В община Вършец през 2018 г. са постъпили 3 /три/ заявления за достъп до обществена 

информация. На  2 /две/ от заявленията е предоставен пълен достъп до обществена информация, 

като на едно от тях в законоустановения срок, на едно след законоустановения срок и на едно от 

заявленията частичен ДОИ в законоустановения срок. Няма случаи на отказ на заявител от 

предоставен достъп до обществена информация. 

 Според начина на постъпване едно от заявленията е подадено в деловодството на община 

Вършец, а две от заявленията са подадени по електронна поща. 

 С оглед вида на исканата информация: всички заявления за достъп до служебна 

информация. 

 И трите заявления са подадени от физически лица. 

 Решенията за достъп до обществена информация не са обжалвани. Има подадена една жалба 

до Административен съд – Монтана за мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена 

информация.Образуваното административно дело е прекратено поради своевременно предоставяне 

на информацията от община Вършец на заявителя. 

 През 2018 г., няма постъпили искания за повторно използване на информация от общ. 

сектор. 
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