
 

 

 

УТВЪРДИЛ: ………………………. 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

 

от  г-жа Антоанета Костадинова – секретар на Община Червен бряг 

 

 

ОТНОСНО:  Работата на Община Червен бряг по Закона за достъп до обществена 

информация /ЗДОИ/ за 2021 година. 
 

През 2021 година в Община Червен бряг са постъпили общо 23 /двадесет и три / 

Заявления за достъп до обществена информация. От тях – 1 бр. писмено и 22 бр. по e-

mail. Всички постъпили заявления са официално заведени.  

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация може да стане по 

следните начини: 

 в ЦУИГ на каса /в брой/;  

 по банков път 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2021 г., се съхраняват в 

Община Червен бряг.  

Заявленията за ДОИ, постъпили в Община Червен бряг през 2021 г. следва да 

отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, като в случай на липсващ реквизит 

заявлението се оставя без разглеждане. Всички заявления са разгледани своевременно, 

след което е взето решение за предоставяне на достъп/отказ до исканата обществена 

информация или заявителят е уведомен за липса на исканата информация по реда на 

чл.32 или чл.33 ЗДОИ.  

Постъпилите Заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г. са както следва: 

  юридически лица и юридически лица с нестопанска цел /фондации и сдружения/ 

 от физически лица 
 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ 



1 .  Постъпили заявления за ДОИ - 23 броя 

 

2. По субекти на правото на ДОИ 

 

• От ЮЛ и ЮЛНЦ -9 /четири/ броя 

• от физически лица – 14 /девет/ броя 

 

3. Постановени решения – 21броя 

             от тях: 

          За достъп – 21 броя 

          За частичен достъп – 0бр. 

                      За отказ – 0 бр. 

                      Без разглеждане поради липса на реквизит – 0 бр. 

4. Постановени уведомления за препращане по компетентност  и за липса на 

информация – 2 бр. 

5. Оставени без разглеждане ex lege: 0 брой (не съдържа предпочитаната форма за  

предоставяне на достъп до информация съгласно чл.25, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ)  

6. Срок за издаване на решението за ДОИ 

• Всички - в 14-дневен срок от датата на регистриране на заявлението или в 

законоустановения срок в хипотеза на удължаване 

• 0 бр. просрочени  
 

Предоставен е пълен  достъп в 21 случая, като 20 /дванадесет/  от тях 

информацията е изпратена по e-mail на заявителя, в 1 /един / от случаите е  съставен 

протокол за предоставяне на достъп.  

В  20/дванадесет/ от случаите не се съставя протокол. 

Уеб-сайтът на Община Червен бряг предоставя актуална информация за всички сфери 

на дейност на Общината, като и информация, по ЗДОИ. Предоставя се възможност за 

приемане и по електронен път, платформата за достъп до обществена информация на 

Заявления за достъп до обществена информация на следния e-mail адрес: 

municipality@chervenbryag.bg  и cuig@chervenbryag.bg  

 
 
 
 
 
 

 
С уважение,  

Антоанета Костадинова-секретар на община Червен бряг 

С Антоанета Костадинова-секретар на община Червен бряг 
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Съгласувал: 
Съгласувал: 

Поля Кръстева – директор на дирекция АПИО 

Изготвил: 

Марияна Петкова – юрисконсулт в Община Червен бряг 
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