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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 

                                                                                                                                                                                         

През 2016 г. са утвърдени Вътрешни правила за достъп до обществена 

информация в Министерството на здравеопазването (изменени и допълнени през 2019  

г.), с които се уреждат реда  за приемане, регистриране и разглеждане на заявления за 

достъп до обществена информация, изготвяне на решенията за предоставяне или за отказ 

от предоставяне на обществена информация в съответствие със Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ). 

За 2020 г. в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 218 броя 

заявления за достъп до обществена информация. Най-често информация по реда на 

Закона за достъп до обществена информация търсят граждани на Република България 

(108),  журналисти (31), фирми 11) и неправителствени организации (68).  

В сравнение с предходните години са се увеличили заявителите по  Закона за 

достъп до обществена информация, които подават заявления по електронен път (187),  

писмените заявления са (18) и чрез Платформата за достъп до обществена информация, 

поддържана от Министерския съвет са (13). 

Исканата от заявителите информация касае дейността на министерството и през 

2020 г. остава висок броя на заявленията за достъп до „служебна информация“ (212 ). 

Относно обема на предоставяне на информацията в 163 от случаите  е предоставен 

пълен достъп до обществена информация; на 6 от заявителите е предоставен частичен 

достъп до обществена информация; в 33 от случаите Министерството на 

здравеопазването не е разполагало с исканата информация и заявлението е препратено 



 
 

 

 
 

по компетентност; на 9 заявителя е изпратено уведомление за липса на исканата 

обществена информация; на 3 заявителя е отказан достъп до обществена информация. 

По 4 от заявленията има жалби за мълчалив отказ, както и 1 решение на съда, влязло в 

сила.   

По 107 заявления за достъп до обществена информация е отговорено след 14-

дневния законоустановен срок.   

На 108 от постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 

г. е отговорено в 14-дневен срок. 

През 2020 г. на 9 от постъпилите заявления срокът за произнасяне е удължен на 

основание чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ, поради необходимост от допълнително време за 

подготовка на исканата информация, а по 13 заявления, срокът за произнасяне е удължен 

на основание чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ (информацията се отнася до трето лице и е 

необходимо неговото съгласие за предоставянето й); на 5 от заявителите е изпратено 

писмо  за уточняване на предмета на исканата информация.  

Темите, по които са постъпили заявления за достъп до обществена информация 

са във връзка с упражняване на права или законни интереси (23); отчетност на 

институцията (106); процес на взимане на решения (7); изразходване на публични 

средства (13); контролна дейност на администрацията (66) и проекти на нормативни 

актове (3). 

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана 

от заявителя. 

Този отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл.15, ал. 2 от ЗДОИ и е 

част от ежегодния доклад по чл. 62 от Закона за администрацията. 

 

 

 

 

 

 


