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

В изпълнение на разпоредбите от Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ), на административна интернет страница на ДАА, в рубрика „Достъп до
обществена информация”, регулярно се публикува актуална обществена информация, вкл.
ежегодният доклад за проучване на удовлетвореността на потребителите на архивна
информация. Паралелно с това, с цел осигуряване на прозрачност за дейността на
Агенцията и за улесняване на достъпа на всички заинтересовани лица до интересуващата
ги обществена информация на сайта на ДАА е публикувана и своевременно се актуализира
информацията по реда на чл. 15 от ЗДОИ.
През 2018 г. ДАА допълни своите публикации в Портала за отворени данни със
Списъка на утвърдените към 31.12.2017 г. като уникални и особено ценни документи,
съхранявани в държавните архиви – структурни звена на Агенцията.
Като държавна институция ДАА е обект на граждански одит на активната
прозрачност. В ежегодната класация, представена от Фондация „Програма Достъп до
информация“ за рейтинг на базата на събраните точки по определените показатели, за
първи път през 2018 г. ДАА заема първо място сред агенциите, докато през 2017 и 2016 г.
тя заемаше второ място. По получена обща оценка на показателите се отчета напредък
през изминалата година (61,7 точки при максимални 84,2) в сравнение с 2017 г. (57,0
точки) и понижение спрямо 2016 г. (70,0 точки).
През 2018 г. са регистрирани шест заявления за достъп до обществена информация.
Четири заявления са подадени по електронната поща, а две – с писма. Предприети са
необходимите административни действия и са изготвени отговори до заявителите в
законоустановения срок. Поисканата информация се отнася за дейността на ДАА и по своя
вид е „служебна обществена информация“. Искани са данни и документи за:
строителството на административна сграда в гр. Бургас през периода 1997 – 2008 г.;
служебните автомобили, използваните от ДАА към 30.11.2018 г.; числения състав и
размера на възнагражденията на служителите от Агенцията; изпълняваните от ДАА като
бенефициент па проекти от 2014 с продължителност до 2020 г. Предоставен е пълен
достъп до информация, няма заявления, оставени без разглеждане и/или с удължени
срокове.
Не са подадени жалби срещу решения за предоставяне на обществена информация.
Няма установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през 2018 г.
През отчетния период не са постъпили заявления за повторно използване на информация
по ЗДОИ.

