
УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 

Кмет на община Търговище 

 

Дата:20.01.2021 година 

 

Годишен отчет за 2020 година  

Постъпили заявления за достъп до обществена информация Брой 

От граждани 139 

От журналисти 3 

От фирми 1 

От неправителствени организации 11 

ОБЩО 154 

Вид на заявлението  

Писмени заявления 132 

Устни заявления 0 

Заявления по електронен път 22 

ОБЩО 154 

Вид на информацията  

Официална информация 34 

Служебна информация 120 

ОБЩО 154 

Взети решения за:  

Предоставяне на пълен достъп до обществена информация 143 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с 

исканата информация, но знае за нейното местонахождение 

0 

Частичен достъп 1 

Отказ (засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично 

съгласие за предоставяне на исканата обществена информация) 

3 

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя 

през последните 6 месеца 

0 

Неуточнена информация -Община Търговище не разполага с 

исканата информация 

2 

ОБЩО 149 

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена 

информация 
 

Веднага 0 

В 14 дневен срок 147 

В законоустановения срок  след удължаването му 2 

След срока 0 

ОБЩО 149 

Теми, по които е искана обществена информация  

Упражняване на права или законни интереси 0 

Отчетност на институцията 1 

Процес на вземане на решения 20 

Изразходване на публични стредства 54 

Контролна дейност на администрацията 9 

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности 0 

Проекти на нормативни актове 3 

Други теми 67 

ОБЩО 154 

 



Постъпили са  5 заявления за достъп до обществена информация от 30.12.2020 г. и 

техният срок отговор изтича през месец януари 2021 година. 

 

Мотиви за отказ от предоставяне на обществена информация 

 

1.Постъпило е  заявление за достъп до обществена информация от К.Д.Р с 

вх.номер: ДОИ-11/03.02.2020 г., с което се иска:  

1.Копия на подадени оферти за рекламно и медийно обслужване на Община Търговище 

през 2020 г.  

т.2. Копия на сключените договори за рекламно и медийно обслужване на Община 

Търговище през 2020 г.  

Мотивите за отказ: 

По т.1. Подадените предложения (оферти), за рекламно и медийно обслужване на 

Община Търговище през 2020 г., не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, 

ал. 1 от ЗДОИ, На основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, считаме, че е налице основание за отказ 

от предоставяне на достъп до обществена информация, тъй като достъпът засяга интересите на 

трети лица и липсва надделяващ обществен интерес. 

 

2. Постъпило заявление от М.К.М с вх. № ДОИ-20/24.02.2020 г., с което се иска 

копие на писмената обосновка за начина на образуване на цените на изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството 

на общински обекти по две обособени позиции" за обособени позициии №1 и №2 от Лайф 

Енерджи ООД.  

Мотивите за отказ:  

Исканата информация попада в приложното поле на чл.13, ал.2 , т. 1 от ЗДОИ - касае 

служебна информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на органа, която няма 

самостоятелно значение, поради което не се дължи предоставянето й по реда на ЗДОИ. 

Достъпът до исканата информация се подчинява на специален режим, изключващ по силата на 

разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗДОИ приложението на този закон. Такова задължаване за 

предоставяне ще е в противоречие с разписаните в специалния закон - ЗОП правила за реда и 

обема на информацията, която възложителя на обществената поръчка дължи да предостави и се 

доказва, че е предоставил за конкретното производство на заявителя, който е представляващ 

участник в него. 

 

3. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация от Й.Д.У с 

вх.номер ДОИ-105/21.09.2020 г. с което желае да получи копие на подадена данъчна 

декларация от съседа му М.А.И. 

Мотиви за отказ: 

След получен изричен отказ с вх. № 94-00-2855/02.10.2020 г. от третото лице и на 

основание чл. 37. ал. 1. т. 2 от ЗДОИ. считаме, че е налице основание за отказ от предоставяне 

на достъп до обществена информация, тъй като достъпът засяга интересите на трето лице и 

липсва надделяващ обществен интерес. Съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ „надделяващ 

обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на 

корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите 

по чл. 3 от ЗДОИ. В случая не е на лице нито една от предпоставките, предвидени в състава на 

тази правна норма. 

 

 


