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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

на 

Държавна агенция „Технически операции“  

по Закона за достъп до обществена информация 

за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

През 2021 г. в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) са 

постъпили 3 (три) заявления за достъп до обществена информация, както 

следва: 

1. Заявление за достъп до обществена информация, свързано с 

предоставяне на актуализиран списък за 2020 г. на категориите 

информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност 

на ДАТО, както и формите, в които е достъпна. 

Заявлението за достъп е от физическо лице, изпратено по електронна 

поща. 

Информацията е предоставена на заявителя на електронна поща под 

формата на копие, както и с посочване на интернет адреса, на който се 

съдържат данните. 

2. Заявление за достъп до обществена информация, свързано с 

предоставяне на информация относно броя и стойността на 

собствените/предоставените за стопанисване и управление/ползваните по 

договор за наем или лизинг движими вещи към 22.02.2021 г. на 

Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет, 

министерствата, в т. ч. изпълнителни агенции и структурите към тях, 

административните структури, създадени с нормативен акт, които имат 

функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт към 

съответното министерство, специализирани териториални администрации 

към съответното министерство, публичните предприятия – търговски 

дружества с държавно участие в капитала, в които съответният министър 

упражнява правата на държавата, държавните агенции, администрациите 

на държавните комисии към Министерския съвет, административните 

структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с 



осъществяването на изпълнителната власт към Министерския съвет, 

областните администрации. 

Заявлението е подадено от физическо лице до Администрацията на 

Министерския съвет и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация е препратено в ДАТО. 

На основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е поставено решение за отказ 

за предоставяне на достъп до исканата информация, тъй като същата 

представлява класифицирана информация по смисъла на Закона за защита 

на класифицираната информация. 

Решението за отказ е предоставено на заявителя по реда на чл. 39 от 

ЗДОИ. 

3. Заявление за достъп до обществена информация, свързано с 

автомобили, прехвърлени от държавна компания или от сферата на 

енергетиката, които се ползват от ДАТО. 

Заявлението е подадено от физическо лице до Администрацията на 

Министерския съвет и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация е препратено в ДАТО. 

Информацията е предоставена на заявителя на електронна поща под 

формата на сканирано копие на решението за предоставяне на достъп до 

обществена информация. 

 


