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Годишен отчет на НАПООза постъпилите заявленияза достъп до обществена
информация (чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ)

Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация,
подготвен в изпълнениена чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ е част от Годишния отчет за дейността
на Националната агенция за професионално образование и обучение за 2021 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021 г.
Брой“постъпили Брой заявления за ДОИ,
заявления за ДОИ оставени без разглеждане

От граждани на Република 1 0
България

От чужденци и лица без 0 0

гражданство
От журналисти
От фирми 0

От неправителствени
организации
Общ брой 1 0

2. Заявления за ДОИ през 2021 г., оставенибез да се разглеждат - няма такива

3. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2021 г.
Начин на поискванена ДОИ ш Брой
Писмени заявления 0

Устни заявления 0

Електронни заявления (е-таП) и от Платформа за достъп до 1

обществена информация

Общ брой 1

4. Начин на отчитане на устните запитвания- няма устни запитвания

5. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2021 г.

Виднаинформацията. А аа Врой
Официална информация 1

Служебна информация 0
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Вид на информацията ти тати птетрчненраи и

Общ брой

6. Постъпилизая ОИпрез2021г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация Брой

Упражняване на права или законни интереси |

0

Отчетност на институцията
0

Процес на вземане на решения
0

Изразходване на публични средства
1

Контролна дейност на администрацията
0

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности 0

Проекти на нормативни актове
|

0

Други теми - запитванията са за предоставяне на информация,

която е публична и е достъпна на Интернет страницата на

НАПОО

Общ брой
| 1

7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2021 г.

Решенияза: и Е она Вров

1. Предоставяне на свободен ДОИ
| 1

2. Предоставяне на частичен ДОИ
|

0

3. Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ. 0

обществен интерес

4. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с 0

исканата информация, но знае за нейното местонахождение

5 Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена 0

информация
6. Отказ за предоставяне на ДОИ 0

8. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2021 г. - нее
удължаван срока за предоставяне на ДОИ

9. Основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2021 г. - няма отказано

предоставяне на ДОИ

10. Срок за издаван а решението за предоставяне/отказ на ДОИпрез 2021 г.

Срок а. <

„Брой решения |
Веднага

0

В 14 дневен срок
1

1113 София, бул. „Цариградско шосе” Ко 125, бл. 5, ет. 5
| е-та!: пароофпаме!-дометтеп!.09

тел. 0297120 70, факс 02 973 33 58 ока иир/Лмилм.паме доуеттеп Ба



МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ

и
; „Брой решения:

В законоустановения срок след удължаването му 0

След срока
| оо 0оо ; Па ---3 ; и

11. Отказ на заявителя от предоставения му достъп - няма случаи на отказ на

заявителя от предоставения му достъп.

12. Жалби през 2021 г. срещу решения и отказиза предоставяне на Дои
Няма жалби през 2021 г. за решения и откази.

13. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ - няма

установени нарушения на длъжностни лица по ЗДОИ през 2021 г.

Съгласувал: /
Красимира Брозиг,Г н секретар

Изготвил: 77
Таня Переновска, директор на дирекция АПФО
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