НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за достъп до обществена информация в Националния център за информация и
документация за 2017 г.

В Националния център за информация и документация /НАЦИД/ има разработени
и утвърдени Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
съгласно Закона за достъп по обществена информация (ЗДОИ), които са публикувани
на електронната страница на НАЦИД с подробна информация за гражданите, как да
упражняват правото си на достъп до обществена информация (ДОИ). Последната им
актуализация е от м. декември 2015 г.
Формите, които използва НАЦИД за предоставяне на ДОИ са:
1. Преглед на информацията - оригинал или копие;
2. Устна справка;
3. Копия на хартиен носител;
4. Копия на технически носител.
На интeрнeт страницата на НАЦИД е публикуван списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на
дейността на центъра, както и форматите, в които е достъпна.
В НАЦИД е организирано приемането на заявления за ДОИ по електронен път
през портала за електронни административни услуги: portal.nacid.bg. Изграден е
електронен регистър на заявленията за ДОИ и има определено помещение за преглед на
информация чрез разглеждане на оригинали и копия.
Заплащането на разходите по предоставяне на обществена информация се
извършва, както следва:
1. В институцията (в брой);
2. По банков път;
3. През портала на НАЦИД;
4. Чрез ПОС терминал.
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За ДОИ в НАЦИД отговарят Главният секретар и служители от центъра. В
длъжностните им характеристики са включени задълженията им по ЗДОИ.
За 2017 г. няма необходимост служители по ЗДОИ да бъдат обучавани за
стандартите в тази област, както и за съотношението на ЗДОИ със ЗЗКИ.

Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г.
Брой постъпили

Брой заявления за ДОИ,

заявления за ДОИ

оставени без разглеждане

От граждани на Република

0

0

0

0

От журналисти

0

0

От фирми

0

0

1

0

1

0

България
От чужденци и лица без
гражданство

От неправителствени
организации
Общ брой

През 2017 г. няма заявления за ДОИ, оставени без разглеждане.

Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2017 г.
Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

0

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

1

Общ брой

1
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Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2017 г.
Вид на информацията

Брой

Официална информация

1

Служебна информация
Общ брой

1

Постъпили заявления за ДОИ през 2017 г. по теми на исканата информация.
Теми по които е искана обществена
информациия

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

0

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични стредства

0

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване или разкриване на корупция

0

или нередности
Проекти на нормативни актове

0

Други теми

1

Общ брой

1

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2017 г.
Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

1

През 2017 г. няма причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ.
През 2017 г. няма откази за предоставяне на ДОИ.
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Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2017 г.
Веднага

1

В 14 дневен срок

0

В законноустановения срок след
удължаването му

0

След срока

0

Общо

1

През 2017 г. няма жалби за решения и откази за ДОИ.
През 2017 г. няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ.
Годишният отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация и е част от ежегодния доклад на НАЦИИД по чл. 62, ал. 1 от
Закона за администрацията.
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