
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

НА 

СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

по Закона за достъп до обществена информация 

за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 

Настоящият годишен отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбата на 

чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съдържа 

данни за постъпилите през 2018 год. в служба „Военна информация“ заявления 

за достъп до обществена информация, включително и данни за направени 

откази, при наличието на такива.  

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в служба „Военна информация“ 

(Службата) е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация, 

подадено в писмена форма, по електронна поща и заведено с вх.№ 

496/12.02.2018 г.  

Заявлението е от Фондация „Програма за достъп до информация“ и 

съдържа искане за предоставяне по електронен път, под формата на копие, или 

чрез посочване на интернет адрес, където се публикуват данни, да бъде 

предоставена следната информация:- Отчет за постъпилите заявления за достъп 

до обществена информация в ръководената от Вас администрация през 2017 г., 

който включва и данни за направените откази и причините за това.  

Заявлението е разгледано в рамките на установения в чл.28, ал.1 от ЗДОИ 

14-дневен срок и с решение № 317/14.02.2018 г. на заявителя е предоставен 

пълен достъп до исканата информация – Годишен отчет на служба „Военна 

информация“ по Закона за достъп до обществена информация за периода 

01.01.2017 г.- 31.12.2017 г. Форма за предоставяне на достъп: сканирано копие 

в PDF формат, предоставено по електронен път - писмо рег. № 340/16.02.2018 г. 

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в Службата не са 

постъпвали заявления за предоставяне на информация от публичния сектор за 



 

повторно използване. Няма постъпили устни запитвания за достъп до 

обществена информация. 

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в Службата не са 

постъпвали жалби срещу решения за предоставен достъп до обществена 

информация, респективно срещу отказ да се предостави такъв.  

В Службата няма установени нарушения на длъжностни лица по Закона 

за достъп до обществена информация през отчетния период. 

 


