Достъп до обществена информация в Института по публична
администрация
Отчет за 2020 г.
В изпълнение на задълженията си по чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация, Институтът по публична админситрация (ИПА) е публикувал
на Интернет страницата си наименованието, електронния адрес и телефона на служителя
в ИПА, който 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 Института по публична администрация организирането на достъпа до
обществена информация (ДОИ) е възложено на Дирекция „Административно, правно,
финансово и стопанско осигуряване”, а за служители по предоставяне на ДОИ е
определена Нели Георгиева – старши експерт в същата дирекция и Иван Тодоров – ст.
юрисконсулт за предоставяне на ДОИ по електронен път.
ЗДОИ дава право на избор на заявителя да избере формата, под която иска да
получи информацията, и ИПА се съобразява с предпочитанията на заявителя.
През 2020 г. в ИПА e подадено 1 заявление за достъп до обществена информация,
на което е отговорено надлежно, подробно и в законовия срок и без да е взето Решение
по ЗДОИ, тъй като информацията е налична публично и може да бъде предоставена без
да е необходимо специално Решение.
Заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път,
като тя му е предоставена в законоустановения срок от датата на заявлението.
ИПА е предоставил информация във връзка с изготвяне на доклад от дирекция
„Модернизация на администрацията“ към АМС по изпълнение на препоръки от
Сметната палата във връзка със ЗДОИ.
През 2020 г. не са постъпвали жалби за непредставена информация.
През 2020 г. ИПА не е имала случай на предоставен ДОИ, за която да се изисква
заплащане.
През 2020 г. не са постъпвали заявления за достъп на информация за повторно
използване на информация от обществения сектор.

