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В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) организирането на достъпа до 

обществена информация (ДОИ) е възложено на Дирекция „Комуникации и информация” 

- Отдел „Обществена информация и международна дейност“, съгласно Правилника за 

структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

За разглеждане на постъпилите заявления за ДОИ е сформирана постоянно 

действаща комисия от експерти, назначена със Заповед на Председателя на УС на АПИ. 

Задачата на комисията е да предоставя на Председателя на УС на АПИ мотивирано 

становище относно предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до информация, 

заявена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

ЗДОИ дава право на избор на заявителя да избере формата, под която иска да 

получи информацията, и АПИ се съобразява с предпочитанията на заявителя. През 2020 

г. най-голям брой заявители, поискали достъп до обществена информация, са 

предпочели информация, предоставена по електронна поща, или посочване на интернет 

адрес, където се съхраняват или публикуват данните. 

През 2020 г. в АПИ са постъпили общо 116 броя заявления за достъп до 

обществена информация. Тази бройка включва и заявленията, постъпили в 

Областните пътни управления (ОПУ). 

От всички постъпили заявления 62 броя са подадени от граждани, от журналисти 

– 21 броя, от организации – 28 броя, от общински администрации – 2 броя, адвокати – 3 

брой. Няма подадени заявления за достъп до обществена информация от чужденци или 

лица без гражданство. 

Всички заявления за достъп до обществена информация в АПИ са постъпили като 

писмени заявления. От тях 33 броя са постъпили по електронен път, а 25 броя – чрез 

Платформата за достъп до обществена информация. 

От постъпилите 116 броя заявления за ДОИ, 4 броя заявления са оставени без 

разглеждане. 3 броя от тях – поради това, че в заявленията не се съдържат всички 

изискуеми данни съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, 1 брой – поради това, че в 

законоустановения срок не е постъпило уточнение на предмета на исканата 

информация. 

По 89 броя заявления е предоставен пълен достъп до обществена информация. 

За 3 броя заявления е взето решение за отказ от предоставяне на достъп до 

информация, както следва: за 1 брой – на основание чл. 37, ал. 1, т.3 от ЗДОИ, за 1 брой 

– на основание  чл. 37, ал.1, т.1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т.1 от ЗДОИ и за 1 брой – на 

основание чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. 

По 2 броя заявления е предоставен частичен достъп до ОИ. И по двата броя в 

частта на отказа е направен отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 

2, т. 1 от ЗДОИ. 

Общо 7 броя заявления са препратени по компетентност на основание чл. 32, ал. 1 



от ЗДОИ. По 1 брой от тях е предоставен достъп до ОИ в частта от компетентността на 

АПИ, а в другата част заявленията са препратени по компетентност на основание чл. 32, 

ал. 1 от ЗДОИ. Останалите 6 броя заявления са препратени в цялост по компетентност на 

основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ. 

За 1 брой заявление срокът за предоставяне на информацията е удължен с 10 

дни, тъй като информацията е в голямо количество и е необходимо допълнително време 

за нейната обработка. За 5 броя заявления срокът е удължен поради уточняване 

предмета на исканата информация, като по 1 брой от тях не е постъпило от страна на 

заявителя уточняване на предмета на исканата информация. 

По 12 броя заявления АПИ е уведомила писмено заявителите, че не разполага с 

исканата информация. 

Темите, по които заявителите са търсели информация от АПИ през 2020 г., 

най-общо могат да бъдат разделени в следните области: Дейности и разходени средства 

за поддържане на републиканските пътища; Копия от договори за ремонт и 

строителство по републиканските пътища; Копия от Заповеди за въвеждане на 

временна организация и безопасност на движението; Копия от проекти и чертежи за 

постоянна организация на движение; Дейности и разходени средства за ремонт и 

строителство по републиканските пътища; Данни за интензивността на движението по 

участъци от републиканските пътища; Електронна система за таксуване на пътната 

мрежа; Състояние на участъци от републиканските пътища; Процедури по управление 

на пътната безопасност; Дейности по ОВОС. 

През 2020 г. са обжалвани 5 броя решения на АПИ, както следва:  

1) Жалба срещу Решение за отказ от предоставяне на достъп до информация, 

съгласно което исканата информация представлява служебна информация. По жалбата 

има решение на АССГ, с което Решението на АПИ е отменено. АПИ излезе с ново решение 

по заявлението и предостави исканата информация. 

2) Жалба срещу Решение за пълен достъп до информация в частта относно 

предоставената форма за достъп – чрез преглед. По жалбата има решение на АССГ, с 

което Решението на АПИ е отменено. АПИ излезе с ново решение по заявлението и 

предостави исканата информация в исканата форма. 

3) Жалба срещу Решение за пълен достъп до информация относно 

предоставената информация. Чака се решение на АССГ по жалбата. 

4) Жалба на основание мълчалив отказ. Доказано, че АПИ е отговорила на 

заявителя. АССГ счита жалбата за процесуално недопустима и я оставя без разглеждане. 

5) Жалба срещу Решение за частичен достъп до информация относно частта, 

в която се дава отказ за предоставяне на информация по част от заявлението. Чака се 

образуване на дело. 


