Достъп до обществена информация в Агенция „Пътна инфраструктура"
Отчет за 2019 г.
В изпълнение на задълженията си по чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е публикувала
на интернет страницата си в раздел „Нормативна база“, секция „Достъп до обществена
информация“ 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 раздел „Нормативна база“, секция „Достъп до обществена информация“ е
публикуван Ред за достъп до публичните регистри, както и актуален списък на
категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет в сферата на дейност
на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В изпълнение на чл. 15б от ЗДОИ и съгласно приет от Министерски съвет списък
с набор данни, Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в отворен формат
информационните масиви, които поддържа, за осигуряване на свободен достъп до тях.
В Портала за отворени данни на Република България Агенция „Пътна инфраструктура“
публикува в отворен формат данни от автоматичните устройства за записване на
пътния трафик, Регистър на лицата, извършващи пътна помощ и Регистър на новите
договори за Поддържане на РПМ.
В интернет сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“, в секция „Документи“ са
публикувани данните за трафика от АУЗПТ за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
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. През 2019
г. най-голям брой заявители, поискали достъп до обществена информация, са
предпочели информация, предоставена по електронна поща, или посочване на интернет
адрес, където се съхраняват или публикуват данните.
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 2019 г. в АПИ са подадени общо 84 броя заявления за достъп до
обществена информация. Тази бройка включва и заявленията, постъпили в ОПУ.
От постъпилите заявления 37 броя са подадени от граждани, заявленията от
фирми са 1 брой, от журналисти – 21 броя, от организации – 20 броя, от общински
администрации – 4 броя, адвокати – 1 брой. Няма подадени заявления за достъп до
обществена информация от чужденци или лица без гражданство.
Всички заявления за достъп до обществена информация в АПИ са постъпили като
писмени заявления. От тях 30 броя са постъпили по електронен път, а 11 броя – чрез
Платформата за достъп до обществена информация.
От постъпилите 84 броя заявления за ДОИ, 7 броя заявления са оставени без
разглеждане. 3 броя от тях – поради това, че в заявленията не се съдържат всички
изискуеми данни съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, 2 броя от тях – поради това, че в
законоустановения срок не е постъпило уточнение на предмета на исканата
информация, 1 брой – поради това, че органът не разполага с исканата информация, за
което заявителят е уведомен писмено, и 1 брой – поради това, че информацията е
предоставена на заявителя по друг ред.
За 1 брой заявление е взето решение за отказ от предоставяне на информация на
основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, тъй като исканата обществена информация е
предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.
По 60 броя заявления е предоставен пълен достъп до обществена информация.
По 7 броя заявления е предоставен частичен достъп до ОИ. По 1 брой от тях в
останалата част е направен отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, по 3 броя от
тях в останалата част е направен отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ, по 3 броя
от тях в останалата част е направен отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ.
Общо 9 броя заявления са препратени по компетентност на основание чл. 32, ал. 1
от ЗДОИ. По 2 броя от тях е предоставен достъп до ОИ в частта от компетентността на
АПИ, а в другата част заявленията са препратени по компетентност на основание чл. 32,
ал. 1 от ЗДОИ. Останалите 7 броя заявления са препратени в цялост по компетентност на
основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ.
За 2 броя заявления 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. За 3 броя заявления е поискано съгласието на третото лице за
предоставяне на информация, отнасяща се до него. За 6 броя заявления срокът е
удължен поради уточняване предмета на исканата информация, като по 2 броя от тях до
31.12.2019 г. не е постъпило от страна на заявителите уточняване на предмета на
исканата информация.
През 2019 г. са обжалвани 3 броя решения на АПИ. 1 брой от тях е обжалвано
поради неговата незаконосъобразност и поради това, че същото е постановено при
неспазване на установената форма и съдържание, както и поради съществено
нарушение на административнопроизводствените правила. Жалбата се оставя без
разглеждане от Съда. 1 брой решение е обжалвано поради предоставен частичен достъп

до информация на заявителя. Има постановено Решение на Административен съд
София град за ново произнасяне, поради наличие на надделяващ обществен интерес.
АПИ се произнесе отново и излезе с Решение за предоставяне на пълен достъп до
исканата информация. 1 брой решение е обжалвано поради мълчалив отказ. Има
постановено Решение на Административен съд София град за произнасяне. АПИ се
произнесе по заявлението и излезе с Решение за предоставяне на пълен достъп до
исканата информация.

