Отчет
за извършената работа по изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до
обществена информация в Държавна агенция “Архиви” за 2018 г.

В изпълнение на чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ) на административна интернет страница на ДАА регулярно се публикува
актуална обществена информация, в тематично обособени и улесняващи
потребителите рубрики, както и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ.
Създадена е секция “Достъп до обществена информация”. Достъпен за всички
заинтересовани страни е и списъкът на категориите информация за сферата на
дейност на ДАА, подлежаща на публикуване в съответните рубрики на
административния интернет сайт.
През 2018 г. е работено по изготвяне на проект на ЗИД на ЗНАФ и
проектът със съпътстващите го документи (доклад, мотиви, оценка на
въздействието) е публикуван. Наред със Стратегията на Агенцията, ежегодно се
публикуват в рубрика “Стратегии и отчети” също План за съответната календарна
година за изпълнение на стратегическите цели и приоритети и Отчет за
изпълнението на формулираните цели през изминалата календарна година. В
съответната рубрика са публикувани бюджетите и отчетите за изпълнението на
бюджета на ДАА.
През 2018 г. са регистрирани шест заявления за достъп до обществена
информация. Предприети са необходимите административни действия и са
изготвени отговори до заявителите в законоустановения срок. Четири заявления
са подадени по електронната поща, а две – с писма. Поисканата информация се
отнася за дейността на ДАА и по своя вид е “служебна обществена информация”.
Темите по които е искана обществена информация са разнородни. Искана е
информация и документи (разрешение за строеж, проекти за сграда и др.) относно
строителство на административна сграда в гр. Бургас, построена след 1997 и
преди 2008 г., справка служебните автомобили, които ползва "Държавна агенция
"Архиви" към 30.11.2018 година , информация за периода 2014 – 2020 по кои
проекти:ДАА е бенефициент ,също така беше искана информация за числения
състав на агенцията и за размера на възнагражденията на служителите.
На всички от постъпилите заявления е предоставен пълен достъп до
информация.
Няма заявления оставени без разглеждане.
Не са постъпили заявления за повторно ползване на информация по ЗДОИ.

Няма причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ
Няма основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2018 г.
Няма постъпили жалби срещу решения за предоставяне на обществена
информация.
Няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през 2018г.
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