Достъп до обществена информация в Агенция „Пътна инфраструктура“
Отчет за 2014 г.
В изпълнение на задълженията си по чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е публикувала на
интернет страницата си наименованието, електронния адрес и телефона на звеното
в АПИ, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до информация,
както и утвърдените вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп, образец
на заявление и Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на
финансите за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
според вида на носителя.
В Агенция „Пътна инфраструктура“ организирането на достъпа до обществена
информация (ДОИ) е възложено на Дирекция „Комуникации и информация” – Отдел
„Обществена информация и международна дейност“, съгласно Правилника за
структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
ЗДОИ дава право на избор на заявителя да избере формата, под която иска да
получи информацията, и АПИ се съобразява с предпочитанията на заявителя. Наймасовата форма за предоставяне на информация, искана от заявителите, е „копие на
хартиен носител”. През 2014 г. най-голям брой заявители, поискали достъп до
обществена информация, са предпочели тази форма. Голяма част от заявителите
предпочитат предоставяне на информация по електронен път, но действащият
Закон за достъп до обществена информация не е предвидил тази форма. Забелязва се
нарастване на броя на заявленията, при които се предпочита предоставяне на достъп
на технически носител.
Заплащането на разходите за ДОИ в АПИ се извършва в брой, на място, за
което се издава платежен документ, или по банков път, като сметката на АПИ е
обявена във Вътрешните правила. Когато предоставянето на информацията е
възложено на определено териториално звено – областно пътно управление (ОПУ), и
получаването е предвидено да се извърши по местожителството на заявителя,
заплащането става в съответното ОПУ.
През 2014 г. в АПИ са подадени общо 48 заявления за достъп до обществена
информация. От постъпилите заявления 25 бр. са подадени от граждани,
заявленията от фирми са 8 броя, от журналисти – 5, от организации – 4, от общински
администрации – 4, от областни администрации – 1, адвокат – 1 бр. Няма подадени
заявления за достъп до обществена информация от чужденци или лица без
гражданство.
Заявленията за достъп до обществена информация в АПИ са постъпили като
писмени заявления. От тях 9 бр. са постъпили по електронен път.

От постъпилите 48 заявления за ДОИ няма оставени без разглеждане, няма
отказ за предоставяне на информация. По 43 заявления е предоставен пълен достъп
до обществена информация, а по 5 – частичен.
За 2 заявления за ДОИ срокът е удължен на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ за
уточняване предмета на исканата обществена информация. За 5 заявления е
поискано писмено съгласие на трето лице, тъй като исканата информация се отнася
до него и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. За 1 заявление
срокът за предоставяне на информацията е удължен с 10 дни, тъй като
информацията е в голямо количество и е необходимо допълнително време за
нейната обработка. 5 заявления са препратени по компетентност на основание чл.
32, ал. 1 от ЗДОИ.
През 2014 г. няма обжалване на решения на АПИ за предоставяне на ДОИ.

