
                                                      ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА       
ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА ПРЕЗ 2018 г. 

           За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са постъпили 5 заявления за достъп до 
обществена информация. Две от заявленията са подадени от журналисти, две - от 
физически лица и едно - от неправителствена организация. Заявленията са писмени и са 
свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена 
информация са както следва: „Предотвратяване или разкриване на корупция или 
нередности “ – 2 броя, „Контролна дейност на администрацията“ – 1 брой, „Процес на 
вземане на решения“ – 1 брой и „Отчетност на институцията“ – 1 брой.  

               С писмо с изх. № 44 00 -1 / 1 / от 30.01.2018 г. заявление за достъп до обществена 
информация, съдържащо искане за предоставяне на информация за центровете от семеен 
тип на територията на област Враца, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ е препратено по 
компетентност на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Враца. 

              Със Заповед № РД-7 от 12.02.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 брой 
заявление до Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 
2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това. 

             Със Заповед № РД-25 от 14.05.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 брой 
заявление до Заверено копие от Предписания за подобряване на техническото състояние, 
дадени от Комисията за обследване на техническото и експлоатационното състояние на 
язовирните стени и съоръженията към тая /КОТЕСЯСС/ на пролетната проверка на 
язовирите в област Враца за 2017 г. 

              Със Заповед № РД-43 от 13.06.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 брой 
заявление до Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 
учениците на област Враца 2017 -2019 г. 

              С писмо с изх. № 94 00 - 670 / 1 / от 26.11.2018 г. заявление за достъп до 
обществена информация, съдържащо искане за предоставяне на информация за 
предоставяни услуги за лица с умствени увреждания, деменция и психо-социални 
разстройства на територията на областта, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ е препратено 
по компетентност на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Враца. 

 

        Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация. 

 


