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БРОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП                            
ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

69%

8%

5%

18%

граждани ‐ 92 бр.

журналисти ‐ 11 бр. 

фирми ‐ 7 бр. 

неправителствени организации ‐ 23 
бр.



ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО                                          
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЧИНА НА                                      

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

27%

73%

писмени заявления ‐ 36 бр. електронни заявления ‐ 97 бр. 



БРОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ                     
ПО ВИД НА ИНФОРМАЦИЯТА

5%

95%

официална информация ‐ 7 бр. 

служебна информация ‐ 126 бр.



БРОЙ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ

предоставяне на свободен достъп до 
обществена информация ‐ 58 бр. 

предоставяне на частичен достъп до 
обществена информация ‐ 9 бр. 

предоставяне на достъп до обществена 
информация при наличие на надделяващ 
обществен интерес ‐ 3 бр. 

препращане по компетентност ‐ 33 бр.

отказ за предоставяне на достъп до 
обществена информация ‐ 11 бр.



ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА                                      
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

9%

91%

чл. 13 от ЗДОИ ‐ 1 бр.

Други ‐ информацията не е 
обществена по смисъла на 
чл. 2 от ЗДОИ ‐ 10 бр.



СРОК НА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО                                  
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В 14‐дневен срок ‐ 132 бр. В законоустановения срок след удължаването му ‐ 1 бр. След срока



ТЕМИ ПО КОИТО Е ИСКАНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

38%

24%

5%

9%

7%

3%

14%

Упражняване на права и 
законни интереси ‐ 51 бр.

Отчетност на институцията ‐ 32 
бр. 

Процес на вземане на решения ‐
7 бр. 

Изразходване на публични 
средства ‐ 12 бр.

Контролна дейност на 
администрацията ‐ 9 бр. 

Предотвратяване или 
разкриване на корупция или 
нередности ‐ 4 бр. 

Други теми ‐ 18 бр.



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

През 2019 година в Министерството на образованието и науката са
регистрирани 133 заявления за достъп до обществена информация. Най-
често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
търсят граждани (92), журналисти (11) и неправителствени организации (23).
Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за
достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като най-
голям е броят на заявленията, постъпили по електронен път.

Исканата от заявителите информация касае дейността на
министерството и през 2019 г. остава висок броят на заявленията за достъп до
“служебна информация”.

Относно обема на предоставяне на информацията в 61 от случаите е
предоставен пълен достъп, а в 11 е отказан достъпът до исканата информация,
тъй като същата не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ.



Темите, по които са постъпили заявления за достъп до обществена
информация, са във връзка с упражняване на права или законни интереси,
отчетност на институцията, контролна дейност на администрацията и
изразходване на публични средства.

През 2019 г. в Министерството на образованието и науката няма
случаи, в които заявителят не се е явил за получаване на исканата информация.

В Министерството на образованието и науката няма нито един случай,
в който да не е отговорено на заявителя (т.нар. мълчалив отказ).

Всяка година броят на постъпилите заявления за достъп до обществена
информация непрекъснато се увеличава. През 2008 г. постъпилите в Министер-
ството на образованието и науката заявления са едва 18, през 2017 г . – 103, през
2018 г. – 110 и през 2019 г. – 133.


