
ГОДИШЕН ОТЧЕТ  ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018г. 
 

На осн.чл.15, ал.2 от ЗДОИ  
 
 
1 Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. 
 

 Брой постъпили заявления за ДОИ 

От граждани на Република 
България 

1 

От чужденци и лица без 
гражданство 

0 

От журналисти 1 

От фирми 0 

От неправителствени 
организации 

                                          
                                                                                 1                                           

Общ брой 3 

 
 
2. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2018г. 
 
 

Начин на поискване на ДОИ Брой 

Писмени заявления 1 

Устни заявления 0 

Електронни заявления (e-mail) 2 

Общ брой 3 

 
 
3. Постъпили заявления за ДОИ през 2018 г  по теми на исканата 
информация 
 

Теми по които е искана обществена информация Брой 

Информация по ЗДОИ свързана с центровете от семеен тип в 
област Търговище  

1 

Отчетност на институцията 1 

Информация , касаеща предоставяни услуги за хора с умствени 1 



Теми по които е искана обществена информация Брой 

увреждания, деменция и психо-социални разстройства на 

територията на областта 

Други теми 0 

Общ брой 3 

 
 
4.Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2018 г. 
 
 

Решения за: Брой 

1. Предоставяне на свободен ДОИ 1 

2. Предоставяне на частичен ДОИ 1 

3. Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ 
обществен интерес 

0 

4. Препращане на заявлението, когато органът не разполага с 
исканата информация, но знае за нейното местонахождение 

2 

5. Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена 
информация 

0 

6. Отказ за предоставяне на ДОИ 0 

 
 
5. Срок за издаване на решението за предоставяне  на ДОИ през 2018 
г. 
 
Срок за издаване на решението  за предоставяне на ДОИ  и на 
Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена 
информация 
 Срок 

Издадени решения по ДОИ В 14 дневен срок 

Препращане на заявленията, когато органът не 
разполага с исканата информация, но знае за 
нейното местонахождение 

В 14 дневен срок 

 
 
6.Жалби през 2018 г. срещу решения и откази за предоставяне на 
ДОИ 



  В Областна администрация Търговище няма депозирани  жалби 
през 2018 г.  против решения или откази за предоставяне на 
обществена информация. 
 

Настоящият годишен отчет е част от ежегодния доклад на 
Областна администрация Търговище  по  чл. 62, ал. 1 от Закона за 
администрацията. 

 
Настоящият годишен отчет следва да се публикува на интернет 

страницата на Областна администрация Търговище, секция Достъп до 
обществена информация- Годишни отчети. 
 

 
С уважение, 

МИТКО СТАЙКОВ 

Областен управител на област Търговище 

 

 

 
 

Съгласувал: 

Панайот Димитров Зам.областен управител             Дата ….…….2019г  Подпис………………. 

Тодорка Танева, Главен секретар                            Дата .………2019г   Подпис……….…… 

Йоан  Пеев, Директор АПОФУС                                Дата .………2019г.  Подпис………….… 

Изготвил:  

Елина Драгиева  Гл. юрисконсулт                            Дата: 07.01.2019г. Подпис………..… 
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