
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

НА 

СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

по Закона за достъп до обществена информация 

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 2019 г. в служба „Военна информация“ заявления за 

достъп до обществена информация, включително и данни за направени откази, 

при наличието на такива.  

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в служба „Военна информация“ 

(СВИ) са постъпили 3 (три) заявления за достъп до обществена информация, 

подадени в писмена форма, по електронна поща, както следва: 

1. Заявление от госпожа Диана Банчева от Фондация „Програма за 

Достъп до Информация“ с искане за предоставяне по електронен път, под 

формата на копие, или чрез посочване на интернет адрес, където се публикуват 

данни, на следната информация: отчет за постъпилите заявления за достъп до 

обществена информация в служба „Военна информация“ през 2018 г., който 

включва и данни за направените откази и причините за това. 

2. Заявление рег. № 03-00-260 от 20.02.2019 г. от господин Красен 

Николов, журналист в интернет изданието „Медияпул“, препратено от 

администрацията на Министерския съвет по Закона за достъп до обществена 

информация, за предоставяне на информация относно имената на всички 

рекламни агенции, агенции за връзки с обществеността, консултантски фирми и 

медии, с които имат сключени договори всички Министерства и 

второстепенните разпоредители с бюджетни средства към тях, както и 

държавните фирми с над 50 % държавно участие. 

3. Заявление от госпожа Нора Дочева Лийч, University of Nottingham, 

School of Politics and International Relations, University Park, Nottingham, NG7 



 

2RD, UK с искане за предоставяне на достъп до обществена информация, 

свързана с биографични данни (CV
s
) за лицата, назначени за директор на 

служба „Военна информация“ за периода 1989 г. – 2019 г. 

Заявленията са разгледани в рамките на установения в чл. 28, ал. 1 от 

ЗДОИ 14-дневен срок и с решения на директора на служба „Военна 

информация“ на заявителите е предоставен достъп до исканата информация, 

както следва: 

1. На заявителите по т. 1 и т. 2 – пълен достъп до исканата информация. 

2. На заявителя по т. 3 – частичен достъп до исканата информация поради 

липсата на съгласие за предоставяне на данни от трети лица. 

От екипа на Фондация „Програма за Достъп до Информация“ е получено 

писмо с резултатите от извършено проучване, проведено на база оценяване на 

интернет страницата на служба „Военна информация“ за изпълнението на 

задълженията й по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на 

информация в Интернет, както и организацията на процеса по регистрирането и 

разглеждането на постъпили заявления за достъп до обществена информация по 

електронен път. 

През отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в Службата: 

1.  Не са постъпвали заявления за предоставяне на информация от 

публичния сектор за повторно използване. 

2. Няма постъпили устни запитвания за достъп до обществена 

информация. 

3. Не са постъпвали жалби срещу решения за предоставен достъп до 

обществена информация, респективно срещу отказ да се предостави такъв. 

4. Няма установени нарушения на длъжностни лица по Закона за достъп 

до обществена информация. 

 


