
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА 

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ, ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ПРЕЗ 2020 г. 

 

1. Информация относно правомощията на ДАБ при МС по закон, 

структура, функции и отговорности на ДАБ при МС; 

2. Нормативни документи свързани с дейността на ДАБ при МС; 

3. Нормативни документи на Европейския съюз; 

4. Достъп до обществена информация; 

5. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на ДАБ при МС; 

6. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в Профил на купувача, съгласно Закона за обществените 

поръчки; 

7. Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно – доклада 

и резултатите от общественото обсъждане на проекта; 

8. Обявления на конкурси в ДАБ при МС; 

9. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество; 

10. Статистическа информация, свързана с предоставяне на международна 

закрила през предходната година: 

 Справки за топ 5 на страни на произход по брой подадени молби; 

 Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили 

закрила; 

 Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила; 

 Статистически данни за решенията по молби за международна закрила; 

 Брой лица, потърсили закрила и взети решения, разпределени по месеци; 

 Информация за броя лица, подали молба за международна закрила и броя 

на взетите решения в периода 1993 – 2019 г.; 

 Графики; 

11. Информация за социалната дейност на ДАБ при МС; 

12. Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава III от 

Закона за достъп до обществена информация; 

13. Информация относно европейските програми и проекти; 

14. Публикуване на официални съобщения; 

15. Форма за подаване на сигнал за корупция; 

16. Правила за дарение в ДАБ при МС; 

17. Политика за защита на личните данни; 

18. Обща рамка за оценка CAF; 

19. Информация в полза на лица търсещи и получили международна 

закрила. 

 

Формати на публикуваната информация: PDF, MS Word, MS Excel 


