
 

 

 

 

 

Отчет  

за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии 

за периода м. януари – м. август 2019 година 

 

Приет с Решение №662/30.09.2019г на ОбС-Дряново (Протокол №73) 

………………………………………… 

 През м. януари бяха приети Вътрешни правила на Общински 

съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена 

информация. С приемането на правилата беше уреден редът за приемане, 

регистриране и разглеждане на заявления за достъп до обществена 

информация до общинския съвет, както и реда за изготвяне от председателя на 

ОбС на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена 

информация. Съгласно чл.19 от Вътрешните правила ежегодно, председателя 

на ОбС изготвя отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация, който включва и данни за направените откази и причините за 

това. Годишният отчет е част от отчета на председателя на ОбС по чл.27 ал.6 

от ЗМСМА за второто шестмесечие. Тъй като заявления по ЗДОИ до 

председателя на ОбС не са постъпвали през предходните години на мандата, в 

настоящия отчет представям отчет за внесените в ОбС заявления от 

01.01.2019г до момента на приемане на отчета. 

 От 01.01.2019г до 30.09.2019г в Общински съвет – Дряново са внесени 

10 /десет/ заявление за достъп до обществена информация, от тях 9 са от 

граждани на Република България и 1 от журналист. Всичките 10 заявление са 

внесени по електронен път, чрез изпращане на електронната поща на ОбС. По 

всички заявленията е изготвено решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация в 14-дневния срок по ЗДОИ. Постъпилите заявления 

са, както следва: 

1) Заявление с вх.№2200-66/15.01.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Преди изготвяне на 

решението е поискано писмено съгласие от трето лице за предоставяне на 

информация. Изпратено Решение №2200-66/29.01.2019г за предоставяне на 

пълен достъп по три от поставените въпроси и ограничаване на достъпа до 

исканата служебна обществена информация по един въпрос на основание чл.13 

ал.2 т.1 от Закона за достъп до обществена информация. Форма на 

предоставяне на информацията: копие на документи. Решението не е 

обжалвано. 

2) Заявление с вх.№2200-169/05.02.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-169/11.02.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

3) Заявление с вх.№ 2200-296/19.03.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-296/21.03.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

4) Заявление с вх.№2200-449/13.05.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 
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№2200-449/16.05.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

5) Заявление с вх.№2200-533/10.06.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Преди изготвяне на 

решението е поискана информация /становище/ от трето лице. Изпратено  

Решение №2200-533/24.06.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: писмена справка. 

Решението не е обжалвано. 

6) Заявление с вх.№2200-638/03.07.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-638/11.07.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

7) Заявление с вх.№6200-123/05.07.2019г от журналист за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№6200-123/11.07.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документ. 

Решението не е обжалвано. 

8) Заявление с вх.№2200-862/08.08.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална обществена информация по електронен път. Изпратено Решение 

№2200-862/15.08.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: копие на документи. 

Решението не е обжалвано. 

9) Заявление с вх.№2200-1004/27.08.2019г от гражданин за предоставяне на 

служебна обществена информация по електронен път. Решение №2200-

1004/04.09.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

Форма на предоставяне на информацията: писмена справка по поставените в 

заявлението въпроси. Решението не е обжалвано. 

10) Заявление с вх.№2200-1038/02.09.2019г от гражданин за предоставяне на 

официална и служебна обществена информация по електронен път. Решение 

№2200-1038/17.09.2019г за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. Форма на предоставяне на информацията: писмена справка и 

копия на документи. Към 30.09.2019г решението не е обжалвано /срокът за 

обжалване изтича на 02.10.2019г/. 

………………………………………… 

Георги Казаков, 

Председател на Общински съвет - Дряново 


