
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

През 2019 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране са постъпили 30 

заявления по Закона за достъп до обществена информация.  

 

1. Постъпили през 2019 г. заявления за достъп до обществена информация 

(ДОИ) по субекти: 

 

Субекти 

на правото на ДОИ 

Брой 

постъпили 

заявления  

Брой 

заявления, 

оставени без 

разглеждане 

Граждани на Република България 20  

Журналисти 1  

Юридически лица 3  

Неправителствени организации 6  

Общ брой 30 0 

 

2. Постъпили през 2019 г. заявления за ДОИ по начин на поискване: 

 

Начин на поискване на ДОИ Брой 

Писмени заявления 21 

Електронни заявления 8 

Платформа за достъп до обществена информация 1 

Общ брой 30 

 

3. Постъпили заявления за ДОИ през 2019 г. по теми на исканата информация: 

 

Теми, по които е искана обществена информация Брой 

Упражняване на права или законни интереси 5 

Отчетност на институцията 4 

Процес на вземане на решения 15 

Контролна дейност на администрацията 4 

Други (в т.ч. относно цени на електрическа енергия, на топлинна 

енергия, на ВиК услуги и др.) 
2 

Общ брой 30 

 

4. Разглеждане на заявления и предоставяне на достъп до обществена 

информация: 

 

Решения за: Брой 

Предоставяне на свободен ДОИ 15 

Предоставяне на частичен ДОИ 2 



 

5. Основания за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 

през 2019 г.: 

 

 

6. През 2019 г. няма подадени жалби срещу решения и откази за предоставяне 

на ДОИ. 
 

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 3 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата 

информация, но знае за нейното местонахождение 
2 

Отказ за предоставяне на ДОИ 8 

Общ брой 30 

Основания за отказ за предоставяне на ДОИ Брой 

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща 

служебна или държавна тайна  
0 

Исканата информация е търговска тайна и нейното предоставяне или 

разпространение би довело до нелоялна конкуренция  
0 

Исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 

месеца 
0 

Достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично 

писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация 
0 

Други основания 8 

Общ брой 8 


