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за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДМВР Ямбол през
периода 2017 г.
1. Организация на дейността
Организацията на дейността, свързана с достъп и публикуване на обществена
информация в ОДМВР Ямбол е посочена в разработените Вътрешни правила за работа по
ЗДОИ. Правилата са публикуване на интернет страницата на дирекцията. За подпомагане на
гражданите да упражнят правото си на ДОИ, на интернет страницата е публикуван Списък
на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
ОДМВР Ямбол за 2017 г. Съобразно разпоредбите на чл.15а, ал.З от ЗДОИ, до 19.02.2018 г.,
списъкът ще бъде актуализиран за 2018 г. и публикуван на интернет страницата на
дирекцията.
Заявленията за ДОИ се приемат:
- по електронен път на интернет пощенската кутия на ОДМВР Ямбол;
- на хартиен носител получен чрез фирма за куриерски услуги или при явяване в сградата на
дирекцията/РУ.
Постъпило заявление за ДОИ се регистрира в електронен регистър на АИС Д.

2. Постъпили заявления за ДОИ
През периода 01.01-31.12.2017 г., в ОДМВР Ямбол са постъпили шест заявления на
субекти с право на ДОИ, както следва:
-от граждани - 1;
-от журналисти-1;
-от неправителствени организации - 4.
Разпределението им, по начин на поискване е следното:
-писмено заявление-2;
-електронни заявления -4.
Темите по която е искана обществена информация:
-упражняване на права и законни интереси - 1;
-отчетност на институцията -2;
-процес за вземане на решение-1;
-изразходване на публични средства -1;
-други теми -1.
През периода няма заявления по ДОИ оставени без разглеждане. По всички заявления
е спазен 14 дневният срока за издаване на решение за предоставяне/отказ. Няма осъществени
откази по заявления за ДОИ, както и подадени жалби по ЗДОИ.
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