
Достъп до обществена информация  
Във връзка с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, със 

заповед на председателя на ДАЗД е създадена комисия от служители, която отговаря за 

организацията и дейностите, свързани с предоставяне на достъп до обществена 

информация и спазването на основните принципи и регламентираните срокове в закона. 

В състава на комисията са включени служители от всички дирекции на ДАЗД. 

Организацията и редът по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация 

от служителите в ДАЗД са уредени с вътрешни правила.    

През 2021 г. в Държавната агенция за закрила на детето са постъпили 11 заявления 

за достъп до обществена информация.  

През периода са подготвени 7 решения за предоставяне на пълен достъп до 

обществена информация.  

В два от случаите на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация, заявлението е препратено по компетентност до изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане. 

Необходимо е да се отбележи, че отговорите са изготвени в рамките на 

законоустановения 14-дневен срок.  

Разпределението на заявленията според профила на заявителите е както следва: 

 заявления, подадени от НПО - 8 

 заявления от граждани - 3 

 медии - 0 

През 2021 г. се запазва констатираната тенденция и в предишни доклади по 

прилагането на Закона за достъп до обществена информация, че най-често гражданите 

търсят достъп до копия на различни документи, налични в Държавната агенция за закрила 

на детето, докато неправителствените организации се интересуват от статистическа 

информация.  

В от две от подадените заявления лицето е страна по преписката и искана 

информация не е отнесена като достъп до обществена информация. 

 

         

№ Показатели     Брой  

1. Заявления по ЗДОИ за 2021 г. 11 

2. Решения по ЗДОИ                      7 

3. Предоставен пълен достъп                   7 

4. Предоставен частичен достъп              

5. Отказ от предоставяне на обществена информация     

6. Пренасочени достъпи до обществена информация към други 

органи, имащи отношение към закрилата на децата 

2 

7. Исканата информация не е налична в ДАЗД към момента  

8. Заявлението не отговаря на ЗДОИ, исканата информация не е 

достъп до обществена информация 

2 

9. Постъпили заявления от НПО 3 

10. Постъпили заявления от граждани    8 

11. Медии  

12.  Оттеглени заявления  

 


