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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

НА 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

ПО 

ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

 
 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), като 

структура в системата на изпълнителната власт изготвя годишен отчет за 

постъпилите заявления за достъп до обществена информация. Годишният отчет 

е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. в ДКСИ са постъпили 4 (четири) 

заявления за достъп до обществена информация.  

Според начина на постъпване на заявленията за достъп до обществена 

информация, ДКСИ е приела 1 (едно) заявление по пощата, 2 (две) заявления 

по e-mail и 1 (едно) заявление чрез Платформата за достъп до обществена 

информация. Няма постъпили устни запитвания за отчетния период. 

3 (три) броя от постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация са подадени от частноправни субекти и 1 (един) брой от фондация. 

С оглед вида на исканата информация постъпилите заявления са както 

следва: 

Достъп до официална обществена информация 
по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ  

    –     1    заявление 

Достъп до служебна обществена информация 
по смисъла на чл. 11 ЗДОИ   

    –     3     заявления 

 

През 2019 г. в ДКСИ не са постъпвали искания за повторно използване на 

информация от обществения сектор. 

Тематиката, която преобладава в исканата от заявителите информация, се 

отнася до организацията и дейността на ДКСИ, справки относно водените от 

ДКСИ по силата на ЗЗКИ регистри и списъци, контролна дейност на 

администрацията и упражняване на права и законни интереси. 

По всички заявления за достъп до обществена информация е предоставена 

информация по реда на административното обслужване, като е отговорено, 

съгласно предпочетената от заявителя форма.  
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За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. заявленията за предоставяне на 

достъп до обществена информация са разглеждани от ДКСИ в 

законоустановения срок, като не са били налице причини за удължаване на 

срока за предоставяне на достъп до обществена информация. 

През 2019 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


