
ОТЧЕТ 
НА ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗДОИ 

 

 
         ОТНОСНО: Отчет за обработените заявления по чл. 24 от ЗДОИ в 

Областна администрация Добрич  

 

 
Уведомявам Ви, че за календарната 2018 г. бяха обработени и 

разгледани 4 броя заявления по чл. 24 от Закона за достъп до 
обществена информация, както следва: 

 
- АСД-22-1/25.01.2018 г. Подадено е от Владислава Емилова 

Тричкова, репортер в Нова телевизия, отдел „Новини и актуални 
предавания”.  Поисканата информация в заявлението касае социални 

услуги регламентирани подробно в чл. 36, ал. 2 от Правилник за 
прилагане на закона за социално подпомагане. Въпросите на 

заявителката са както следва:  

1. Колко центрове от семеен тип има във вашата област и къде са 
разположени?  

2. Колко деца до 18-годишна възраст са настанени в центрове от 
семеен тип?  

3. Колко деца с увреждания има във Вашата област, които са 
настанени в центрове от семеен тип? 

4. Какви са изискванията за стаж, умения и образование, на които 
трябва да отговарят служителите в центровете?  

5. Изискванията за служителите във всички общини в областта 
еднакви ли са?  

6. Какви възнаграждения получават? Или в какъв порядък са?  
7. Във вашата област получавали ли сте сигнали за агресия върху 

деца с увреждания? Кога и в кои центрове?  
 

Заявлението е препратено на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 

достъп до обществена информация, препращам по компетентност 
постъпилото от г-жа Владислава Тричкова заявление по чл. 24, ал. 2 от 

ЗДОИ, регистрирано под наш вх. № АСД-22-1/25.01.2018 г. до следните 
адресати с писмо АСД-22-1 #1/30.1.2018 г. : г-н Николай Ангелов, кмет 

на община Балчик (гр. Балчик, площад „21-ви септември“ № 6); г-н 
Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево (гр. Генерал 

Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5); г-н Йордан Йорданов, кмет на 
община Добрич (гр. Добрич, бул. „България“ № 12); г-н Тошко Петков, 

кмет на община Добричка (гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20); г-жа 
Нина Ставрева, кмет на община Каварна (гр. Каварна, ул. „Добротица“ 

№ 26); г-н Добри Стефанов, кмет на община Крушари (с. Крушари, п.к. 
9410); г-н Живко Георгиев, кмет на община Тервел (гр. Тервел, ул. 

Св.Св. Кирил и Методий“ № 8); г-н Мариян Жечев, кмет на Община 
Шабла (гр. Шабла, ул. Равно Поле“ № 35).  



 

- АСД-22-2/8.02.2018 г. Постъпило заявление по чл. 24 от ЗДОИ 
от Диана Страхилова Банчева, представител на Фондация „Програма 

достъп до информация“. Искането е относно предоставяне на отчет за 

постъпилите заявления за предоставяне на достъп за обществена 
информация в Областна администрация Добрич през 2017 г., който 

включва и данни за направените откази и причините за това. 
Предоставен е пълен достъп, заявлението по чл. 24 от ЗДОИ не е 

препратено по компетентност.  
 

- АСД-22-3/25.06.2018 г. Постъпило заявление по чл. 24 от ЗДОИ 
от Димитър Пейчев Димитров. Искането му е относно следното : 

1. първоизточника на сигнала касаеш незаконно строителство в 

негов имот, находящ се в местност Тузлата, гр. Балчик. Както 

и датата и часа на постъпване на сигнала в Областна 

администрация Добрич.  

2. Колко са подадените сигнали за незаконно строителство в 

Областна администрация Добрич през 2018 г. и какви са 

предприетите по повод тях мерки от страна на Областен 

управител на област Добрич.   

На заявителя му е отговорено в законоустановения срок по ЗДОИ 

подробно, без да е препращано заявлението му. Видно от изходящо 

писмо с № АСД-22-3/05.07.2018 г.   

 

 

 

 
-АСД-22-4/21.11.2018 г. Постъпило заявление по чл. 24 от ЗДОИ 

от адв. Анета Генова и адв. Мария Кръстева. Искането е относно 
предоставяне на информация за  предоставяни услуги за хора с 

умствени увреждания, деменция и психо-социални разстройства на 
територията на областта. Заявлението е препратено по компетентност 

на основание чл. 32 от ЗДОИ на следните адресати: г-н Николай 

Ангелов, кмет на община Балчик; г-н Валентин Димитров, кмет на 
Община Генерал Тошево; г-н Йордан Йорданов, кмет на Община 

Добрич; г-н Тошко Петков, кмет на Община Добричка; г-жа Нина 
Ставрева, кмет на Община Каварна; г-н Добри Стефанов, кмет на 

Община Крушари; г-н Живко Георгиев, кмет на Община Тервел; г-н 
Мариян Жечев, кмет на Община Шабла и до г-жа Ирена Баирова, 

директор на Регионална дирекция за Социално подпомагане – Добрич.  
 

 
 


