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Областна администрация Добрич е в челната тройка в рейтинга по активна
прозрачност на областните администрации
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Областна администрация Добрич запазва добрата си позиция и за поредна година е на
второ място в Рейтинга по активна прозрачност на областните администрации в страната.
Резултатите бяха представени от Програма Достъп до Информация вчера на нарочна
пресконференция в столицата. От сравнителния рейтинг, публикуван на интернет
страницата на ПДИ се вижда, че екипът на Областна администрация Добрич продължава
да надгражда процеса по прозрачност. Изпълнението на критериите по години е както
следва: 2016 г. - 62.2 %; 2017 г. - 74.9%, и 2018 г. - 80.8%.
В рейтинга по активна прозрачност на общините най-напред в класирането е Община град
Добрич с 84.0 т. от максималния брой 100.7 т. и заема седма позиция. В първите 30
общини са Община Крушари на 28-ма позиция със 77.3 т. и Община Добричка на 30-о
място със 77.1 т. от максималния брой. В класацията сред първите 100 от общо 265
общини в страната, се нареждат Община Генерал Тошево на 38-ма позиция със 74.2 т.,
Община Балчик на 83-та позиция с 66.6 т. и Община Тервел - на стотна позиция с 64.5 т.
Община Каварна е на 111-о място с 62.7 точки и Община Шабла е на 146-о място с 58.3
точки.
В Рейтинга на териториалните органи в системата на изпълнителната власт, отразяващ
работата на институциите в цялата страна, сред първите 20 - на 16-о място, е Регионална
здравна инспекция Добрич с общ резултат от 55.0 точки от максималния брой 84.2 т. На
65-та позиция се нарежда Областна дирекция „Земеделие, храни и гори" с резултат от
44.0 точки. В класацията, отразяваща активната прозрачност на 151 териториални органа
в системата на изпълнителната власт на 143-о място е Регионално управление на
образованието - Добрич, с 29.2 точки от максимално 84.2 т., а на 149-о място е Областна
дирекция на вътрешните работи с 24.9 точки.

Публикувано на 19.04.2018 Генерирано
на 25.02.2021

Отпечатано от интернет страницата на
Областна администация - град Добрич
dobrich.government.bg

