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ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2012 г. в Община Разград  

Пореден 
№ през 
годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 
разглеждане на 
заявлението 

1. вх.№ 06-00-1 от 
04.01.2012 г. 

Атанас Аргиров    
Съюз на 

погребалните 
фирми в България 
гр.Асеновград 

 

Наличната информация от регистрите за гражданско състояние относно: Издадените Актове за смърт от 
общините в област Разград за период от последните 2 (две) години - от 2010 г. до 2011 г. включително, както 
следва: 1.Обобщена справка по календарни години и по общини за издадените Актове за смърт. 2.Обобщена 
справка по календарни години и по общини за издадените съобщения за смърт, както и данни за 
компетентното медицинско лице издало съобщението, а когато смъртта е настъпила в лечебно заведение - за 
ръководителя на заведението или лицето, на което със заповед е възложено издаването на съобщение за 
смърт.  3.Брой Актове за смърт, съставени въз основа на влязло в сила решение на съд - по календарни години 
и по общини. 4.Брой Актове за смърт, съставени при пътуване по море. 5.Брой актове за смърт на български 
граждани, съставени в чужбина. 6.обявители - брой физически и брой юридически лица, в т.ч. и 
наименованието на юридическото лице. 7.Кое физическо или юридическо лице е организирало погребението, 
след издаване на акта за смърт. 

Решение  
за пълен достъп  
 
 
 
 
 

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

2. вх. № 69-00-4 от 
01.02.2012 г. 

Николай Мареков 
Фондация 
"Програма 
Достъп до 

Информация"      
гр.София 

Информация относно: Какви публични регистри поддържа ръководената от Вас институция - наименование 
на регистъра и реда за достъп до него съгласно чл.15а, ал.2 от ЗДОИ. Желая да получа исканата информация в 
електронен вид на електронен адрес. 

Решение  
за пълен достъп 
 
 
 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

3. вх. №94-00-954 
от 02.05.2012 г. 
маг. инж. Таня 
Димитрова 

Диманова, вещо 
лице по адм. дело 
№26/2012 г. по 

описа на 
Административен 

съд Разград; 
гр.Варна 

Информация относно: 1.Разходи за управление на БО за 2011 г.; 2.Брой на населението на Община Разград, 
според последното преброяване.; 3.Брой домакинства за Община Разград, според последното преброяване.; 
4.Брой на домакинствата с един член, според последното преброяване.  

Уведомена по 
телефона, че на 
основание чл.4, ал.1от 
ЗДОИ достъпът до 
исканата информация 
се осъществява по 
реда на чл.395, ал.2 от 
Закона за съдебната 
власт. 
 

 
4. вх. № 69-00-6 от 

09.05.2012 г. 
Светла 

Костадинова 
Институт за 
пазарна 

икономика, 
гр.София 

Информация относно:1.Размер на данъчната ставка за данъка върху недвижимите имоти за периода 2008-2012 
г.;2.Размер на данъчната ставка за данъка върху превозните средства и леки автомобили с мощност над 74 kW 
до 110 kW включително за периода 2008-2012 г.;3.Размер на данъчната ставка за годишния патентен данък за 
търговия на дребно до 100 кв. м. нетна търговска площ при най-добро местонахождение на обекта за периода 
2008-2012 г.;4.Размер на таксата за битови отпадъци за не жилищни имоти на юридически лица и жилищни 
имоти за периода 2000-2012 г.; 5.Размер на такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки на 
ден за периода 2000-2012 г.;6.Каква е степента на предоставяне на услуги от вашата общинска администрация 
по електронен път;7.Какъв е етапът на готовност за работа на „едно гише”. Желая да получа информацията в 
следната форма - копие на технически носител - електронна поща с адреси vessela@ime.bg и mail@ime.bg. 
 

Решение  
за пълен достъп  
 
 
 

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 
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5. вх. №26-00-758 
от 24.08.2012 г. 
Дмитрий Дубов 
ВПД БЪЛГАРИЯ 
ЕООД гр. Варна 

Информация относно инвестиционни предложения за изграждане на ветроенергийни генератори на 
територията на община Разград: 1 Издадени актове за допускане до ПУП; 2. Актове за одобряване на ПУП; 3. 
Издадени разрешения за строеж; 4. наличи на изградени съоръжения; 5. Наличие на въведени в експлоатация 
съоръжения. Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация: 1. Копие на 
технически носител (СD); 2. копие на хартиен носител (само за информация, която не е налична в електронен 
вид).  

Решение  
за пълен достъп  
 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

6. вх. №63-00-171 
от 05.10.2012 г. 
Георги Милков, 
СНЦ "Център на 
НПО в Разград" 

гр.Разград 
 

Информация относно ОП "РАЗГРАДЛЕС": 1. Отчет за дейността за последните три години 2009-2011 г. и до 
днес. 2. Отчет за приходите и разходите за последните три години 2009-2011 г. и до днес (според бюджетната 
класификация). 3. Изплатени суми за възнаграждения и заплати за последните три години 2009-2011 г. и до 
днес (според бюджетната класификация). 4. Количество на предоставената дървесина за нуждите на 
населението-гражданите на община Разград за последните три години 2009-2011 г. и до днес. 5. Изплатени 
суми за външни услуги за последните три години 2009-2011 г. и до днес. 6. точното наименование на 
получателите на суми по т.3, според Търговския регистър или друг нормативен документ - за последните три 
години 2009-2011 г. и до днес. 7. Декларациите на директора, заместник-директора и главния счетоводител, 
подадени по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - от 2009 г. до момента. 

Решение  
за пълен достъп  
 
 
 
 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

7. вх. №06-00-111 
от 08.10.2012 г. 
Александър 
Стоянов, 
управител 

"Витоша Рисърч" 
ЕООД, София 

Информация относно: Дължина на градските улици (км.) за годините 2007 г., 2008 г., 2009, 2010 и 2011 г. на 
ниво област, т.е. за област Разград. 
 

Решение  
за пълен достъп  
 
 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

 


