
УТВЪРЖДАВАМ:  

Със заповед РД-З-117/30.01.2023 г. 

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 

Кмет на община Търговище 

 

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2022 година 
 

Постъпили заявления за достъп до обществена информация Брой 

От граждани на Република България 159 

От чужденци и лица без гражданство 0 

От журналисти 1 

От фирми 9 

От неправителствени организации 11 

ОБЩО 180 

Вид на заявлението  

Писмени заявления 172 

Устни заявления 0 

Заявления по електронен път 4 

Платформа за достъп до обществена информация 4 

ОБЩО 180 

Вид на информацията  

Официална информация 19 

Служебна информация 161 

ОБЩО 180 

Взети решения за:  

Предоставяне на свободен ДОИ 169 

Предоставяне на частичен ДОИ 1 

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес 1 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата 

информация, но знае за нейното местонахождение 

2 

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 4 

Отказ за предоставяне на ДОИ 3 

ОБЩО  

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:  

Уточняване предмета на исканата информация 0 

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително 

време за нейната подготовка 

4 

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото 

съгласие за предоставянето й 

4 

Други причини 0 

ОБЩО 8 

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация  

Веднага 0 

В 14 дневен срок 175 

В законоустановения срок  след удължаването му 4 

След срока 1 

ОБЩО 180 

Теми, по които е искана обществена информация  

Упражняване на права или законни интереси 0 

Отчетност на институцията 8 

Процес на вземане на решения 20 

Изразходване на публични стредства 35 

Контролна дейност на администрацията 4 

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности 0 

Проекти на нормативни актове 0 



Други теми 113 

ОБЩО 180 

 

 

Мотиви за предоставяне на частичен достъп и отказ за предоставяне на информация 

 

Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

61/28.04.2022 г. с което се иска следната информация, касаеща разрешение за строеж РС-

9/21.01.2022 г.: 

1.Заповед на кмета на община Търговище с изх.номер З-О-52 от 20.10.2018 г. 

2.Съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект по съответните части 

3.Становище от „Електроразпределение Север“ АД 

4.Писмо от РИОСВ гр. Шумен  

5.Обявление в Държавен вестник 

Предоставя  се частичен достъп до исканата информация със заличени лични данни по: 

т. 1. копие на Заповед с изх. № 3-0-52/30.10.2018 г. на кмета на Община Търговище,  

т.3. Становище от „Електроразпределение Север" АД гр. Варна с изх. № ПУПРОК-

2613/28.05.2021 г.  

т.4. Писмо с изх. № УИН-7/19.01.2022 г. от РИОСВ гр. Шумен със заличени лични данни) . 

Направеното със заявлението искане по т.2 за предоставяне на одобрения инвестиционен 

проект по всички части за имот частна собственост, няма никаква връзка с обществения живот в 

страната, нито има за цел съставянето на мнение за начина на работа на задължените по чл. 3 от 

ЗДОИ субекти. Достъпът до нея не се извършва по реда на ЗДОИ, а по реда на ЗУТ. С Писмо вх. 

№ РД-02-3129/12.05.2022 г. трето лице изрично е отказало предоставянето на исканите 

инвестиционни проекти. 

Отделно от горното, предоставянето на поисканата информация, би нарушило и принципа 

за сигурност, заложен в чл. 6 ал. 1 т. 6 от ЗДОИ, а именно предоставянето на инвестиционен 

проект - частна собственост, въз основа на който е издадено Разрешението за строеж за 

„Многофамилна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 93 по плана на гр. Търговище, би нарушило 

защитата на авторското право на проектантите и тяхната интелектуална собственост. 

Въз основа на посочените по- горе мотиви липсва и 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. 

Въз основа на гореизложеното исканата информация за имот частна собственост е 

изключена от приложното поле на ЗДОИ. 

По т. 5: Разрешение за строеж с № РС-9/21.01.2022 г. издадено от главния архитект на 

Община Търговище не е обявено на заинтересованите лица с обявление в Държавен вестник, тъй 

като Закона за устройство на територията (ЗУТ) не изисква такова обявяване. Редът за съобщаване 

на издадените Разрешения за строеж издадени от главните архитекти на общини е описан в чл. 

149, ал. 1 изречение първо от ЗУТ. В настоящият случай заинтересовани лица съгласно чл. 149, ал. 

2, т. 1 е само възложителят на строежа. 

 

Мотиви за отказ от предоставяне на обществена информация 

 

1.Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

2/06.01.2022 г., с което се иска копие на скица с изх.номер СК-111/04.02.2021.  

 

Мотивите за отказ: 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/- обществена 

информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в 

Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение 

относно дейността на задължените по закона субекти. В случая исканата информация от скица за 

имот собственост на физическо лице, не следва да се приема като „обществена информация" по 

чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като не е свързана с обществения живот и второ от нея заявителя не може 

да си състави мнение за дейността на кмета на община Търговище, каквато е целта на закона. 

Освен това предоставянето на скица за имот е вид административна услуга, за която се дължи 



такса на общинската администрация, поради което и предвид чл. 8, т.1 от ЗДОИ не попада в 

хипотезите на закона. 

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. 

Въз основа на гореизложеното исканата информация е изключена от приложното поле на 

ЗДОИ. 

 2. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

8/11.01.2022 г.,  с което се иска информация за предоставяне на издадено удостоверение УО-ТСУ-

252/08.10.2010 г. 

Мотивите за отказ:  

Исканата информация за издаденото удостоверение с № УО-ТСУ-252/08.10.2010 г. съдържа 

данни за имот частна собственост на физическо лице, с което се удостоверява, че е изградена 

жилищна сграда и е издадено разрешение за строеж за същата. Собствеността е на лице, различно 

от заявителя. В този смисъл поискана информация се явява извън приложното поле на ЗДОИ и 

задълженият субект не е длъжен да я предостави, тъй като заявителят не е заинтересован от нея. В 

текста на чл.2, ал. 1 от ЗДОИ изрично е посочено, че исканата информация трябва да е такава, 

която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закона субекти. Нормата на чл.57, ал.2 от Конституцията на Република България 

изрично прокламира, че не се допуска злоупотреба с права. С търсенето на описаната по-горе 

информация от Община Търговище, с която заявителят няма никаква връзка, несъмнено навежда 

на извод за наличие на злоупотреба с право. В случая няма данни за заявителя действително да 

съществува някакъв пряк и непосредствен законен интерес от търсенето и получаването на 

информацията, описана в заявлението и касаеща дейността на Община Търговище. Обществената 

информация следва да се разглежда като сведение, знание за някого или нещо, свързано с 

обществения живот в страната, респективно за дейността на задължените по чл.З от ЗДОИ субекти 

и целта на достъп до тази информация е искащият да си състави мнение по отношение на 

определени факти от обществения живот. Направеното със заявлението искане за предоставяне на 

удостоверение с № УО-ТСУ-252/08.10.2010 г. за имот- собственост на физическо лице, няма 

никаква връзка с обществения живот в страната, нито има за цел съставянето на мнение за начина 

на работа на задължените по чл. 3 от ЗДОИ субекти. 

 

 

3. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

34/11.03.2022 г.,  с което иска  да получи копие от разрешение за строеж РС-01-74/07.08.2020 г.  

Мотиви за отказ: 

На основание чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ информацията е предоставена на заявителя в 

предходните 6 месеца. Исканото разрешение е било предоставено на заявителя с РШ-ДОИ-

19/11.02.2022 г.  

 

 


