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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАЗАРДЖИК ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕЗ 2022 г. 

В Областна администрация Пазарджик е утвърдена процедура за 

организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ), с която се урежда приемането, регистрирането, 

разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за 

достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне 

на обществена информация или откази, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. 

Областна администрация Пазарджик е представила разяснителни 

материали на гражданите по повод упражняване на правото им за достъп до 

информация. Обособена е секция "Достъп до информация" в интернет 

страницата на администрацията, в която са разяснени правата на достъп до 

обществена информация. Публикувани са Вътрешните правила, касаещи 

процеса по предоставяне на информация, а така също формите, които 

използва администрацията за предоставяне на достъп до обществена 

информация, Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, 

включващ данни за всяка отделна година, както и списък на категориите 

информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на 

Областна администрация Пазарджик. 

През 2022 г. са постъпили общо 6 броя заявления, от тях: 

• 3 бр. – писмени заявления на хартиен носител в деловодството на 
Областна администрация; 

• 3 бр. –постъпили по електронна поща - на служебния имейл адрес на 
Областна администрация Пазарджик. 

 През електронната Платформа за достъп до обществена информация не 
са постъпили заявления. 

Заявленията са подадени от: 

• неправителствени организации/ЮЛ с нестопанска цел – 2 броя; 

• юридически лица – няма; 

• от физически лица - 4 броя. 

През 2022 г. няма заявления за предоставяне на информация от 

обществения сектор за повторно използване. 

Решенията по подадените заявления са издадени в нормативно 

предвидения 14 дневен срок и информацията е предоставена в формите, 



посочени в заявленията. Няма постановени откази за предоставяне на 

исканата информация.  

Областна администрация Пазарджик е регистрирана в Портала за отворени 

данни, поддържан от администрацията на Министерския съвет. В качеството 

си на Организация от обществения сектор създава, поддържа, актуализира и 

публикува в профила си в Портала за отворени данни набори от данни и 

метаданни към тях, определени по реда на чл. 15 б от Закона за достъп до 

обществена информация.  

Интернет сайта на Областна администрация Пазарджик предоставя 

актуална информация за всички сфери на дейност на администрацията, както 

и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. 

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ. 
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