ОТЧЕТ
за работата на Сметната палата по Закона за достъп до обществена
информация /ЗДОИ/ за 2017 г.

През 2017 година в Сметната палата са постъпили общо 7 /седем/ Заявления за
достъп до обществена информация, като от тях 1 на хартиен носител и 6 са електронни.
Всички постъпили заявления са официално заведени в електронната информационноделоводно система на Сметната палата.

1.

Постъпили заявления за ДОИ

7

2.

Оставени без разглеждане

няма

3.

По субекти на правото на ДОИ






от граждани на Република България
от чужди граждани
от юридически лица
от неправителствени организации
от представители на медии

4
2
1

По вид на заявлението

4.



на хартиен носител
електронни

-

1
6

По теми

5.



одитна дейност на институцията - 6
друга дейност
- 1

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ

6.



предоставяне на свободен ДОИ - 3
уведомление до заявителя за липса на исканата информация – 3



отказ за предоставяне на информация поради засягане на интересите на трето
лице и отказ на третото лице от предоставяне - 1
Срок за издаване на решението за ДОИ

7.



в 14-дневен срок - 7
в законоустановения срок след удължаването му - няма

8.

Отказ на Заявителя от предоставения му достъп

9.

Жалби срещу решения по предоставяне на ДОИ

няма

няма

Съгласно Закона за Сметната палата публичността и прозрачността са сред
основните принципи, на които се основава дейността на институцията. Резултатите от
одитната дейност на Сметната палата са изцяло публични. Всички одитни доклади за
извършени одити, всички доклади от последващия контрол за изпълнение на
препоръките на институцията, както и резултатите от контрола по Изборния кодекс и
по Закона за политическите партии, се публикуват на интернет страницата и са
достъпни за гражданите и за цялата общественост. Интернет страницата на Сметната
палата предоставя актуална информация за цялостната дейност на институцията, като и
информацията съгласно изискванията на ЗДОИ (секция „Достъп до обществена
информация”).
Резултатът от усилията Сметната палата да бъде най-прозрачната институция у
нас е високото доверие на обществото в нея. Според национално представително
проучване на Агенция „Алфа Рисърч“ за запознатостта на обществото с дейността на
Сметната палата, доверието и очакванията към нея, 37 на сто от гражданите и 89 на сто
от одитираните институции имат доверие в Сметната палата. Професионализъм,
независимост и обективност, публичност и прозрачност са основните характеристики,
които общественото мнение и професионалните среди свързват с образа на Сметната
палата. Върховната одитна институция на България е сред най-разпознаваемите
институции, контролиращи финансите в държавата.

