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Отчет за дейността по реда на Закона за достъп до обществена информация за 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за 2017 година 

 
Настоящият отчет се отнася за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година, съдържащ 

информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), вида на исканата информация, решенията 
за предоставяне на достъп (в т.ч. частичен) до информация, решенията за отказ за 
предоставяне на информация и  мотивите за това, писмата до заявителите по чл. 32, ал. 1 
от ЗДОИ, както и друга информация, свързана с изпълнение изискванията на Закона за 
достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

В БДИБР се спазват Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до 
обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, 
утвърдени със Заповед № РД-03-129/07.07.2016 г. на директора на БДИБР. Поддържа се 
електронен регистър на постъпилите писмени заявления и устни запитвания по реда на 
ЗДОИ, които на всяко шестмесечие се публикуват на сайта на институцията. 

През 2017 година в БДИБР са постъпили 85 заявления за достъп до обществена 
информация, от които 15 заявления са подадени от граждани, 5 – от журналисти, 57 – от 
фирми и 8 – от НПО. 

 
 За отчетния период 63 (74% от всички) от заявленията са постъпили по обикновена 
поща, а 22 (26%) – по електронна поща. Няма регистрирани устни запитвания. 

 Едно от постъпилите заявления е оставено без разглеждане - на основание чл. 29, 
ал.1 от ЗДОИ заявителят е помолен да уточни предмета на исканата информация, тъй като 
е формулирана много общо и неясно (например не е уточнено за кои точно населени 
места, регион или др. заявителят иска данни), но въпреки, че му е дадена възможност да я 
формулира по-точно и ясно, това не направено. 
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На 79 от постъпилите в БДИБР заявления е предоставен свободен достъп до 
информация, на 1 е предоставен частичен достъп, 3 от заявленията са препратени по 
компетентност до други институции на основание чл. 32 (1), тъй като БДИБР не е 
разполагала с исканата информация, но е е имала данни за нейното местонахождение. 

Основанието за отказ от предоставяне на достъп до информация е фактът, че 
исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца (на 
основание чл. 37, ал. 3 от ЗДОИ). 

 През 2017 година срещу БДИБР не са постъпвали жалби срещу решения и откази за 
предоставяне на ДОИ. Няма и установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ. 

 
БДИБР поддържа своята интернет-страница www.earbd.org активно. За 2017 

година в сайта са регистрирани 59 968 посещения, а това е най-високата регистрирана 
посещаемост досега от създаване на сайта на БДИБР. За сравнение с предходната 2016 
година ръстът на посещаемостта е 18%. Това се обяснява и с увеличеното качество и 
актуалността на предоставяната информация и ценността й за интернет-потребителите (по 
същество представляващи заинтересовани страни в управлението на водите).  

 

През м. април Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) публикува 
„Рейтинг на активната прозрачност 2017“ на всички 566 институции, които са 
задължени лица по смисъла на ЗДОИ. БДИБР е оценена на 9-то място измежду всички 
институции, което е същевременно 1-во място от регионалните власти и 1-во място в 
системата на МОСВ измежду второстепенните разпоредители на бюджетни средства. 
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