
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

                                                                                                                                                           
Рег. № РЯ ЗДОИ – 4 

Дата: 18.03.2015 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№.2 

по чл.28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация 

 

гр.Перник,19.03.2015г. 

           

       СЛАВЧО БОНЧОВ СТАНИСЛАВОВ – директор на Областна дирекция на МВР- 

гр.Перник, като разгледах постъпило заявление за предоставяне на достъп до информация с 

вх. № ЗДОИ-03/06.03.2015г.  от Дарина Георгиева Палова – Фондация „Програма за Достъп 

до Информация”, с посочен адрес за кореспонденция -  гр.София 1000, бул.”Васил Левски” № 

76, ет.3, email. за кореспонденция : darina@aip-bg.org, за да се произнеса, взех предвид 

следното: 

      Подаденото заявление за достъп до обществена информация е с искане за предоставяне 

на следната информация:  

- Копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в ОДМВР- Перник / 

съгл.§18 от ПР на ЗИД на ЗДОИ обн.,ДВ,бр.49 от 19.06.2007г./; 

- Копие от длъжностната характеристика за заеманата от определения служител 

длъжност. 

 

      Искането съдържа всички изискуеми реквизити, в т.ч. и достатъчно описание на 

исканата информация, като в този смисъл отговаря на изискванията на  чл.25, ал.1 от ЗДОИ. 

Заявителката е поискала  копие от заповедта за определяне на служител по ЗДОИ в ОДМВР- 

Перник, както и копие от длъжностната му характеристика в електронен вид, като 

предпочитана форма за предоставяне на исканата информация. 

       Като взех предвид посочената в заявлението информация, която молителката  иска да й  

бъде предоставена, изхождайки от приложното поле на ЗДОИ  и даденото в чл.2, ал.1 на 

ЗДОИ  легално определение на понятието „обществена информация”, намирам следното: 

В контекста на легалната законова дефиниция търсената от заявителката информация,  

представлява обществена информация, създадена и съхранявана от директора на ОДМВР- 

Перник, в качеството му на задължен субект по чл.3 от ЗДОИ. В случая исканата информация 

касае организацията на работа в ОДМВР- Перник по прилагането на ЗДОИ. Следователно 

търсената информация по своя характер е обществена, тя е свързана с обществения живот на 

страната, защото достъпът на гражданите до работата на нашата институция са елемент на 

обществения живот. Наред с това й дава възможност да си състави собствено мнение за 

дейността на ОДМВР- Перник по прилагането на разпоредбите на закона Т.е. исканата 

информация отговаря на изискванията на чл.2, ал.1 от ЗДОИ за достъп до обществената 

информация. Според определението на чл.11 от ЗДОИ по своя характер исканата информация 

е служебна, а съгласно чл.13, ал.1 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е 

свободен и може да бъде ограничен само в предвидените в закона хипотези.  

      Изхождайки от законовите разпоредби считам, че исканата от заявителката информация  

има характера на обществена информация, налице и се съхранява в ОДМВР- Перник, поради 

което няма законова пречка същата да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ). 

       С оглед обстоятелството, че документите достъп до които се иска съдържат 

информация, която попада в обхвата на определението „лични данни”, съгласно §1, т.2 от 

ПЗР на ЗДОИ, исканата информация следва да бъде предоставена частично по смисъла на 

чл.7, ал.2 от ЗДОИ, след заличаването на информацията, отнасяща се до третото лице. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ       

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ    на  МВР  –ПЕРНИК 

2300 гр. Перник, ул. “Самоков” № 1, тел. 076-60 28 31/ факс 60 28 47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       По отношение на предпочитана от заявителката форма за предоставяне на 

информацията, макар че в разпоредбите на чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДОИ не е предвидена 

възможност информацията да се предоставя по електронен път, както и тази форма не е сред 

списъка, на определените нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация 

по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, посочен в Заповед 

№ЗМФ-1472/29.11.2011г., съобразявайки се със законовата разпоредба на чл.24, ал.2 от ЗДОИ 

считам, че е допустимо да се уважи искането на г-жа Д. Палова. 

        На заявителката следва да бъдат предоставени сканирано копие от заповед за 

определяне на служител предоставящ информация по ЗДОИ, както и длъжностната му 

характеристика, като форма на достъп до исканата обществена информация по електронен 

път, от определеният в заповедта служител. От исканият документ премахваме частите, 

съдържащи информацията, отнасяща се до третото лице. Срокът за осигуряване на достъп до 

информацията, съобразен с изискването на чл.34, ал.4 ЗОДОИ, следва да се определи на 30 

/тридесет/ дни от датата на получаване на решението от заявителя, по реда на чл.34, ал.3, 

предл.2 ЗОДОИ. 

     

      Водим от изложеното директора на ОДМВР- Перник, 

 

РЕШИ: 

 

         ПРЕДОСТАВЯ на г-жа Дарина Георгиева Палова – Фондация „Програма за Достъп до 

Информация”, с посочен адрес за кореспонденция -  гр. София 1000, бул.”Васил Левски” № 

76, ет.3,  частичен достъп до наличната обществена  информация, обективирана в заявление 

вх.№ ЗДОИ-03/06.03.2015г., по регистъра на ОДМВР- гр.Перник. 

   Сканирано копие от:  Заповед рег.№649/19.05.2014г. на ВНД директор ОДМВР- Перник, 

Заповед рег.№325/04.03.2014г. на ВНД директор ОДМВР- Пеерник, както и копие от типова 

длъжностна характеристика с рег.№ І-52243/2014г., след заличаване на частите, съдържащи 

защитена информация, да се предостави на Дарина Георгиева Палова на email. за 

кореспонденция -  : darina@aip-bg.org , по реда на чл.35 ЗДОИ, от служителя на длъжност 

„специалист” в група ИПКД към сектор КИАД при ОДМВР- гр.Перник.  

     РЕШЕНИЕТО да се връчи при условията на чл.34, ал.3 от ЗДОИ от началника на група 

ИПКД към сектор КИАД при ОДМВР- гр.Перник.  

      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му на заявителя 

пред Административен съд – гр.Перник. 

    Копие от същото да се даде на началника на група ИПКД към сектор КИАД при 

ОДМВР- гр.Перник – за сведение и изпълнение. 

 

 

 

                               ДИРЕКТОР: / п/ 

                                                                     /СЛАВЧО СТАНИСЛАВОВ / 

                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               


