
ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ 
през 2008 г. в Община Разград  

Пореден 
№ през 
годината 

Входящ № на 
заявлението и 

заявител 

Предмет на достъпа до информация Резултат от разглеждане на 
заявлението 

1. 61-00-16.1  
от 05.02.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 

 

1. Информация за изплатените суми на в-к „Гледища” за отпечатване на Разградски вестник 
– Официално издание на Община Разград – за брой 12 от 07.12.2007 г., приложение 
документ за плащане;  
2. Информация за изплатените суми на в-к „Гледища” за отпечатване на Разградски вестник 
– Официално издание на Община Разград – за брой от 1 до 11 включително; 
3. Информация за основанието за издаване на „Разградски вестник”, защото е приложение 
на в-к „Гледища”, тираж на Разградски вестник – Договор или друг официален документ 
между Общински съвет Разград и „Гледища” АД за възлагане отпечатване на посочените 
документи и Документ, който е основание за сключване на договора. 

Решение  
за частичен достъп 
 

Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп по 

реда на чл.36 от ЗДОИ  

2. 92-00-8.1  
от 24.03.2008г. 

 
Висш 

мюсюлмански 
духовен съвет, 

гр.София 

Копия на хартиен носител от Регистрациите на Мюсюлманските Джамийски Настоятелства с 
данни за Председател, членове, Имам. 
 

Оставено без разглеждане  
на основание  

чл.25, ал.2 от ЗДОИ 
 

 вх.№ 94-С-109.1 
от 30.05.2008 г. 

 
Славейко 

Тодоров Рашев, 
гр.Разград 

Копие на хартиен носител:  
ПУП (план за регулация и застрояване) одобрен със заповед №3106/10.11.2004г. на кмета 
на Община Разград и устройствения план към същата;  
Заявление от 06.08.2004г. за изменение на устройствения план по чл.135, ал.1 от ЗУТ-УПИ 
VІ-1195 в кв.254-ул."Христо Ботев " №2, Разград; съобщение ТУ-05-4003/10.11.2004г., 
обявление ТУ-05-4003/10.11.2004г.;  
Съобщение ТУ-05-4003/27.09.2004г.; 
Обяснителна записка за УПИ VІ-1195 в кв.254-ул."Христо Ботев " №2, Разград;  
Разрешение №449/24.11.2005г., издадено от гл. архитект на Община Разград. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

4. вх.№94-К-45.1  
от 29.05.2008 г. 
Кирил Димов 

Кирилов, 
гр.Разград 

Справка за финансовия резултат (приходи, разходи, загуби) за последните три години, вкл. 
м.април 2008г. на ДКЦ-Разград.  
 

Решение  
за частичен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

5. 74-00-42.1  
от 26.09.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 

Информация за предоставените за ползване общински имоти – частна и публична общинска 
собственост на неправителствени организации, фондации, спортни клубове, читалища в 
Разград, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за 
физическото възпитание и спорта, Закона за народните читалища: 
наименование според регистрацията; 

Решение  
за пълен достъп. 
      

Заявителят е получил 
предоставената информация. 



 

 
кой използва помещенията; 
правно основание за ползване - възмездно или безвъзмездно;  
каква площ ползват;  
за какъв срок е предоставен имотът – брой месеци;  
на коя дата изтича договорът за настаняване или ползване;  
размер на месечната сума за наем. 

 

6. 74-00-49.1  
от 22.10.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 

 

Цялата налична информация към момента, относно:  
• Общински план за развитие на община Разград 2007-2013 г., актуализиран с промените 

по протокол № 11 от 30.05.2008г. – Решение № 174 на Общински съвет-Разград;  
• Общинска стратегия за предоставяне на социални услуги 2007-2011 г., актуализирана с 

промените по протокол № 11 от 30.05.2008г. – Решение № 174 на Общински съвет-
Разград;  

• Общинска стратегия за закрила на детето, 

Заявителят уведомен, че 
редът за достъп е съгласно 
чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.76, ал.3 от 
АПК и чл.4, ал.1 от ЗДОИ. 

 

7. 74-00-53.1  
от 13.11.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 

 

Цялата налична информация от 2006г. до момента включително, за брой, цел и 
продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните разходи в 
страната и чужбина на г-жа Станка Ангелова – заместник-кмет на Община Разград до 2007 
г. и в момента общински съветник;  
в справката да има пълната информация за брой, цел и продължителност на пътуванията в 
страната и чужбина, независимо кой е отправил поканата и заплаща разходите; 
информацията да бъде по години и включва изплатените суми по месеци. 

Решение  
за пълен достъп;  
 

Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп по 

реда на чл.36 от ЗДОИ 

8. 74-00-54.1  
от 13.11.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за:  
работи ли в момента в Община Разград или във второстепенен или третостепенен 
разпоредител с бюджетни средства на трудов или друг договор (като експерт, консултант 
или друг) г-жа Станка Владова Ангелова;  
получава ли г-жа С. Ангелова възнаграждение за своята дейност;  
ползва ли г-жа С. Ангелова офис в общинската администрация или друг общински имот – 
възмездно или безвъзмездно;  
ползва ли г-жа Ангелова служебен телефон и/или мобилен телефон в общинската 
администрация или второстепенен/третостепенен разпоредител на бюджета. 

Решение  
за пълен достъп; 
  

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

  

9. 74-00-55.1 
от 13.11.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за Проект за реконструкция на Художествената галерия „Професор Илия 
Петров” и къщата-музей „Анание Явашов” в гр. Разград – сключения договор за 
финансиране, с всички приложения към него, включително планове, скици, бюджет, 
таблици и други. 

 

Решение  
за пълен достъп, ограничен 
относно съдържащите се 
лични данни. 

 Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп по 

реда на чл.36 от ЗДОИ 

10. 74-00-59.1 
от 25.11.2008 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

Правното основание да се задължават гражданите да изписват имената си и се подписват 
задължително, когато завеждат различни документи в деловодството на Община Разград; 
 името на документа и конкретния текст от него, който служи за тази лоша административна 
практика;  

Решение  
за пълен достъп ; 

 Заявителят е получил 
предоставената информация. 



 информацията да включва данни за вид, име, издател/кой е приел документа, дата и година 
на издаване на документа. 

11. 74-00-60.1  
от 02.12.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 

Копие от договора и всички анекси към него, включително и приложенията, сключен между 
Община Разград и Сдружение „иЦентрове” – гр.София;  
заплатените суми до момента от Община Разград за използвани/консумирани ел. енергия, 
вода и отопление за неговото функциониране;  
информацията да включва данни за заплатените суми по месеци за трите вида режийни 
разходи. 

Решение  
за пълен достъп;  
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

12. 74-00-61.1  
от 15.12.2008г.  

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за осъществените от и в Община Разград проекти, финансирани в няколко 
кръга на Швейцарската агенция развитие и сътрудничество (ШАРС) по Програма Обществен 
форум през периода 2003-2008г., съгласно сключени договори за финансиране:  
1.Име на проекта, стойност/бюджет, срок на изпълнение, кой финансира (пълно 
наименование), място на изпълнение, ръководител на проекта;  
2.Каква стойност се финансира от донора/програмата - в цифри/суми и % от общата 
стойност;  
3.Каква стойност се финансира от бюджета на Община Разград - в цифри/суми и % от 
общата стойност;  
4.Етап на развитие на всеки един проект;  
5.Стойност на изразходваната сума;  
6.Име на подизпълнителите за всеки един проект, съгласно съдебната регистрация и/или 
Търговския регистър;  
7.Обявени обществени поръчки - предмет, стойност, обявен кандидат (име , съгласно 
съдебната регистрация и/или Търговския регистър). 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 
 

13. 74-00-62.1  
от 15.12.2008 г.  

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за осъществяваните в момента от и в Община Разград  проекти и програми, 
съгласно сключени договори за финансиране:  
1.Име на проекта, стойност/бюджет, срок на изпълнение, кой финансира (пълно 
наименование), място на изпълнение, ръководител на проекта;  
2.Каква стойност се финансира от донора/програмата - в цифри/суми и % от общата 
стойност;  
3.Каква стойност се финансира от бюджета на Община Разград - в цифри/суми и % от 
общата стойност;  
4.Етап на развитие на всеки един проект;  
5.Стойност на изразходваната сума;  
6.Име на подизпълнителите за всеки един проект, съгласно съдебната регистрация и/или 
Търговския регистър;  
7.Обявени обществени поръчки - предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно 
съдебната регистрация и/или Търговския регистър). 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

 

14. 74-00-64.1  
от 19.12.2008 г.  

 

Информация за Проект "Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с 
различни видове увреждания и самотноживеещи хора" - дейност "Социален асистент" и 
"Домашен помощник":  

Решение  
за пълен достъп 
 



ЦНПО  
гр.Разград 

 
 

1.стойност/бюджет, срок на изпълнение, кой финансира (пълно наименование), място на 
изпълнение, ръководител на проекта;  
2.Каква стойност се финансира от донора/програмата - в цифри/суми и % от общата 
стойност;  
3.Каква стойност се финансира от бюджета на Община Разград - в цифри/суми и % от 
общата стойност;  
4.Общ размер на изразходваната сума;  
5.Етап на развитие на проекта;  
6.Име на партньорите и подизпълнителите за   проекта, съгласно съдебната регистрация 
и/или Търговския регистър;  
7.Обявени обществени поръчки - предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно 
съдебната регистрация и/или Търговския регистър);  
8.Списък на участниците – трите имена, роля в проекта, месторабота. 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

 

15. 74-00-65.1  
от 19.12.2008 г.  

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за фирмата/те доставчик на хранителни продукти, готови храни, напитки и 
други подобни на социалните заведения, домове, домашен социален патронаж, детските 
градини и ОП "Ученическо и столово хранене":  
1.Име на фирмата/те доставчик, съгласно съдебната регистрация и/или Търговския 
регистър;  
2.Основание за избор - копие от сключен договор с всички приложения;  
3.Изплатени суми за 2006, 2007 и 2008г.;  
4.Платежни документи - копия;  
5.Обявени обществени поръчки - предмет, стойност, обявен кандидат (име , съгласно 
съдебната регистрация и/или Търговския регистър). 

Решение  
за пълен достъп 
 
 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

16. 74-00-66.1  
от 22.12.2008 г. 

 
ЦНПО  

гр.Разград 
 
 

Информация за „т. нар. Общинско Радио-Разград, като второстепенен или третостепенен 
разпоредител с бюджетни средства за 2006, 2007 и 2008 г.:  
1.Основание за съществуване – документ, решение, друго;  
2.Годишен бюджет;  
3.Какъв е програмният статут;  
4.Кой определя политиката на радиото;  
5.Как се измерват резултатите от работата;  
6.Пред кого се отчита и как;  
7.Колко са назначените служители, образование, квалификация;  
8.Годишни отчети или доклади;  
9.Колко струва ремонтът на сградата на радиото, от кое перо е платен, име на фирмата-
извършител, как е избран. 

Решение  
за пълен достъп.  
 
 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

17. 74-00-67.1  
от 22.12.2008 г.  

 
ЦНПО  

гр.Разград 

Информация за Център за обществена подкрепа към Община Разград, делегирана държавна 
дейност:  
1.Бюджет за 2008 г. с включени раздели, пера, подпера и позиции;  
2.Общ размер на изразходваната сума за 2008 г.;  
3.Покана за обявения конкурс за изпълнител на дейността;  

Решение  
за пълен достъп 
 
 
 



 
 

4.Условията на конкурса;  
5.Сключения договор с изпълнителя с всички приложения;  
6.Пълния пакет с документи, подаден от спечелилия кандидат;  
7.Решението на комисията за избора с всички приложения;  
8.Име на партньорите и подизпълнителите, съгласно съдебната регистрация и/или 
търговския закон;  
9.Обявени обществени поръчки - предмет, стойност, обявен кандидат (име, съгласно 
съдебната регистрация и/или Търговския закон). 

 
 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

18 74-00-68.1  
от 22.12.2008 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

Информация за т.н. Общинско Радио-Разград, като второстепенен или третостепенен 
разпоредител с бюджетни средства за 2006, 2007 и 2008г.:  
1.Размера на собствените приходи;  
2.Размера на приходите от реклама;  
3.Кой и как определя тарифата за реклама. Информацията да бъде предоставена отделно за 
всяка една от трите години. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

 


