
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

                    на 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

по 

ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ 

за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ Държавната комисия по сигурността на 

информацията изготвя годишен 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 ежегодните доклади по чл. 62,  

ал. 1 от Закона за администрацията. 

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Държавната комисия по 

сигурността на информацията са постъпили 10 /десет/ заявления за достъп до 

обществена информация.  

Според начина на постъпване на заявленията за достъп до обществена 

информация, Държавната комисия по сигурността на информацията е приела  

5 /пет/ заявления по пощата и 5 /пет/ заявления по e-mail. Няма постъпили 

устни запитвания за отчетния период. 

7 /седем/ броя от всички постъпили заявления за достъп до обществена 

информация са подадени от журналисти, 2/два/ броя от физически лица и  

1 /един/ брой от неправителствена организация. 

С оглед вида на исканата информация, постъпилите заявления са, както 

следва: 

Достъп до официална обществена 
информация - 3  заявления 
Достъп до служебна обществена 
информация - 7  заявления 

През 2015 г. в ДКСИ не са постъпвали заявления за повторно използване 

на информация от публичния сектор. 

Тематиката, която преобладава в исканата информация от заявителите, се 

отнася до отчетност на институцията, контролна дейност на администрацията и 

упражняване на права и законни интереси. 

На всички заявления за достъп до обществена информация е отговорено с 

писмо. На 6 /шест/ от подадените заявления е предоставен свободен достъп до 

обществена информация, а 3 /три/ заявления са препратени на съответния 

компетентен орган. Има само 1 /един/ отказ за предоставяне на достъп до 



информация, поради това, че същата е класифицирана. 

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. не са били налице причини за 

удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация. 

Всички отговори на отправените заявления за достъп до обществена 

информация са предоставени в 14-дневен срок от постъпването им в ДКСИ. 

През 2015 година не са постъпвали жалби срещу предоставения достъп 

до обществена информация, респективно срещу отказа да се предостави такъв. 

В ДКСИ няма установени нарушения на длъжностни лица по Закона за 

достъп до обществена информация през отчетния период. 


