Отчет
относно предоставян достъп до обществена информация
през 2015 год.
Както стана традиция, а и изпълнявайки едно важно задължение по отношение
на ДОИ, и тази година отчитаме направеното през предходната. Веднъж създаден
имидж и постигнати добри резултати, следва да се пазят ревностно от всички ни.
Надявайки се през 2016 г. паралелно с всичките усилия и технологични обновления,
свързани с КАО \комплексното административно обслужване\, да успеем да създадем
още по-добри условия за информиране на обществото и да станем още повече
прозрачни. Принос за това ще донесе и измененият ЗДОИ /ДВ. Бр. 97 от
11.12.2015г./, който поставя нови изисквания към нас в тази посока.

В община Брезник са създадени условия за осигуряване на достъп до
обществена информация по всички възможни канали. На сайта на общината
\www.breznik.info\ са публикувани голяма част от наредбите и правилниците
регламентиращи дейността, в т.ч. и Вътрешните правила за предоставяне и
отказ

на

достъп

до

обществена

информация.

След

като

въведохме

принципите на КАО в нашата работа , създадохме възможност наистина да се
ползват всички възможности за дистанционно информиране и обслужване в
т.ч. и за 67 броя административни услуги.
Публикуваме до 3 дни от вземането им и решенията на общинския
съвет, както и протоколите от заседанията му и тези на постоянните
комисии. В края на годината подобрихме информацията по този въпрос, като
към обявата за дневен ред за предстоящото заседание на ОбС , електронно
закрепихме и докладните по точките. Поддържа се рубрика “АКТУАЛНО” с
която

ежедневно

се

обръща

внимание

на

обявленията и промените настъпващи на

гражданите

за

новостите,

територията на общината,

инвестиционните намерения и събития. Създадени са условия за обратна
връзка, като освен традиционните – по пощата, по телефона, на гишето и пр.
се ползва интернет като възможност в т.ч. и ФОРУМ в сайта на общината
.Заради насочеността на сайта към предоставяне на обществена информация
и то навременна, сайта все още е сред първите в страната. През 2015 год.
продължи поддържането на създадения през 2012г. раздел в сайта, отреден
за антикорупционна информация, където намериха място информационните
подрубрики:
 Процедури за докладване при сигнали за корупция;
 Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция;
 Сигнали за корупция;

Информация за

хода на изпълнението и отчетите за изпълнението на

реализиращият се проект за обучението на персонала в общинската
администрация,

също

намери

място

на

сайта

на

общината,

с

оглед

осъществяване на пълна прозрачност на проекта.
През 2015 година освен публикуваната обществена информация, по
реда на чл.24 от закона са се възползвали две юридически и две физически
лица \фондация, институт и граждани\.
На същите е отговорено положително и е предоставена търсената
информация като само в един от случаите информацията е частична.
Поискана е информация за:
 Размера на избрани данъци, такси и др. аспекти на работата на
общината;
 Платените данъци по години и по категории за МПС в общината;
 Заповедта и длъжностната характеристика на служителя заемащ
длъжността по ДОИ;
 Действащи поднормативни документи, протоколи от срещи и заседания
и др. регламентиращи участието на гражданите и обществеността;
С решения от №1 до №4 от 2015 год. е даден отговор на заявленията за
достъп до търсената информация, в поискания вид и форма.
Прави впечатление, че все повече граждани правят устни питания за
обществена информация и се увеличава делът на сдружения с нестопанска
цел и фирми търсещи информация по този ред.
Бихме се радвали, ако получаваме нови идеи и мнения относно
информация представляваща публичен интерес, за да я публикуваме или
чрез други форми да информираме гражданите на община Брезник. Ако има
въпроси представляващи интерес за много хора, а общината до момента не
ги е оценила като такива, може да ги подадете на тел. 07751-2076, като ние
се ангажираме да проучим мнението на живущите в общината и да излезем с
конкретни

предложения.

съпричастност

към

Информираността

случващото

администрацията. Очакваме

е

важно

на
за

гражданите
нас

по-голяма ангажираност

-

и

тяхната

служителите
от младите

на

хора,

защото вярваме, че имат потенциала да направят много за нашия град и
община!
Бъдете информирани и активни граждани!
Изготвил: Ив. Борисов

