
Стр. 1 от 12 

 

ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ 
през 2009 г. в Община Разград  

 

Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

1. 74-00-1.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изплатените суми на:  
-местни средства за масова информация в Разград за публикации - решения, заповеди, обяви, покани, 
протоколи и др. от 01.08.2007г. до момента;  
-телевизия  КИС 13 от 01.01.2006г. до момента.  
Информацията да включва данни за основанието за плащане – за какво са платени, изплатени суми по 
месеци и години; вид номер и дата на издаване на документа за плащане. 

Решение  

за частичен достъп на 

основание чл.37. 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
2. 74-00-2.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изплатените от Община Разград суми на транспортни фирми за 2006, 2007 и 2008г. до 
момента, включително по:  
Наредба № 2  на МФ за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 
актове за някои категории пътници;  
Наредба на МФ за управление на средствата за субсидии за текуща дейност за вътрешно градските 
пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабонаселените планински и 
гранични райони в страната;  
По Закона за народната просвета за организиране на специализиран превоз на ученици до 16 годишна 
възраст и превоз на учители, на основание подписани договори (представени в МФ), превозвачите се 
компенсират по цени за километър пробег, определяни ежегодно с ПМС за изпълнение на бюджета;  
информацията да включва получените  и изплатени суми по трите посочени основания поотделно по 
години, както и имената на субектите, които са получили финансовите средства. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

3. 74-00-3.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за т.н. "Синя зона" в град Разград за последните три години, а именно 2006, 2007 и 
2008г.: 
1.Брой места за паркиране;  
2.Брой приходи за всяка година по месеци;  
3.Брой заети служители за събиране на приходите по години;  
4.Брой разходи за поддръжка "синя зона”;  
5.за какво са използвани приходите от всяка година;  
Дейностите по т.5 да се посочат конкретно за всяка една от трите години. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

4. 74-00-4.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за наетите и използвани мобилни телефонни номера от Община Разград, които се 
използват от общинската администрация, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни 
средства за 2006, 2007 и 2008г.:  
1.име на мобилния оператор и брой наети телефонни номера;  
2.разходи за мобилни телефони всяка една от трите години;  
3.колко телефонни номера се използват в общинската администрация;  
4.колко телефонни номера се използват от кметовете на населени места;  
5.колко телефонни номера се използват от кмета на община Разград, заместник кметовете, секретаря 
на общината и директорите на дирекции;  
6.колко са разходите за мобилни телефони на кмета на Община Разград;  
7.списък на наетите телефони и кой ги използва.  
Моля да бъде предоставена обществена информация отделно за всяка една от трите години. 

Решение  
за частичен достъп  
на основание  
чл.6, ал.1, т.5 от ЗДОИ. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
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Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

5. 74-00-5.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за наетите и използвани телефонни номера от Община Разград към фиксирани мрежи, 
които се използват от общинската администрация, второстепенни и третостепенни разпоредители с 
бюджетни средства за 2006, 2007 и 2008г.:  
1.име на мобилния оператор и брой наети телефонни номера;  
2.разходи за телефони всяка една от трите години;  
3.колко телефонни номера се използват в общинската администрация;  
4.колко телефонни номера се използват в малките населени места;  
5.колко телефонни номера се използват от кмета на община Разград, заместник кметовете, секретаря 
на общината и директорите на дирекции;  
6.списък на наетите телефони и кой ги използва.  
Моля да бъде предоставена обществена информация отделно за всяка една от трите години. 
 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация 

6. 74-00-6.1  

от 05.01.2009 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за т.н. Къщи на интелектуалците в кв.Вароша в гр.Разград:  
колко на брой и кои са сградите, собственост на Община Разград, които са преотстъпени за ползване 
на творчески съюзи;  
на кои творчески съюзи са преотстъпени сградите - списък;  
при какви условия - възмездно или не;  
за какъв срок;  
кой заплаща разходите по поддръжка на сградите и колко струва на Община Разград за всяка една 
сграда;  
има ли отдадени под наем помещения за ресторанти или механи - ако да, кои са;  
какъв е месечният наем на всяко помещение;  
какви са приходите за Община Разград от тези сгради за последните три години– 2006, 2007 и 2008. 
 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

7. 74-00-7.1  

от 05.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за 5 вида извънучилищни образователни звена в Община Разград: УСШ "Р. Бухтев", 
ЦУТНТ, Център за работа с деца; МУЦ ТТ-Разград, Общежитие за средношколци  за 2006, 2007 и 2008 
г.:  
статут - правно основание за съществуване;  
дата, месец и година на откриване;  
списък на услугите, които предоставят;  
щатно разписание с наименование на всяка длъжност;  
брой потребители на услуги;  
кой контролира качеството на услугите;  
пред кого се отчитат, как и кога;  
кой назначава директорите – правно основание;  
годишен бюджет – приложение таблица с бюджетни раздели и пера;  
кой съставя и одобрява бюджета;  
брой персонал – педагогически и непедагогически;  
средна заплата на персонала;  
размер на заплата на директора;  
колко на брой и кои са сградите, собственост на Община Разград, които са преотстъпени за ползване – 
списък на сградите, адрес и големина – квадратни метра и брой помещения;  
кой заплаща разходите по поддръжката на сградите и  
колко струва на Община Разград за всяка една сграда. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
 



Стр. 3 от 12 

Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

8. 74-00-8.1  

от 09.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за дейността на фирма Шеле за сключените три договора за сметосъбиране и 
сметоизвозване в град Разград и всички населени места в Община Разград: изплатени за 2008г. суми за 
всяка една дейност, по всеки един отделен договор, съгласно гласуваните приложения от Общински 
съвет-Разград;  
платежни документи към всяко плащане на Шеле, заедно с документи за приемане на работата; 
изпълнение на плана за инвестиции на Шеле-България за 2006, 2007 и 2008г. за всеки един отделен 
договор – описание на всяка инвестиция;  
как се контролира качеството на услугите по договорите  - кой и как контролира качеството през 
зимния период, в град Разград и в населените места извън Разград;  
информация за изплатените за 2008г. суми на Шеле за оператор на регионалното сметище на Разград 
(депо) – за всяка една дейност платежните документи към всяко плащане на Шеле, заедно с документи 
за приемане на работата;  
как се контролира количеството отпадъци (килограма/тон), които се извозват на регионалното депо за 
битови отпадъци;  
какво количество са извозените битовите отпадъци по месеци за 2008г. на регионалното депо за 
битови отпадъци (сметище). 
 

Решение  
за пълен достъп;  
 

Отказ на заявителя от 
предоставения му 

достъп съгласно чл.36 
от ЗДОИ 

9. 74-00-9.1 от 
14.01.2009 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за Програмата за публично-частно партньорство за 2008г.:  
одобрените и финансирани проекти: име на получателя на средствата, каква идея е финансирана, на 
какъв адрес се намира всеки един от финансираните "обекта";  
имената на фирмите-изпълнители и получени общо суми за годината за всяка една;  
проектните досиета и решенията на комисията за всяко едно от тях. 
 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

10. 74-00-10.1  

от 15.01.2009 г.;  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Цялата налична информация за 4 общински предприятия в град Разград – ОП „Ученическо столово 
хранене и почивно дело″, ОП „Общински жилища и сгради”, ОП „РАЗГРАДЛЕС” и ОП „ПАРКСТРОЙ” 
относно:  
Правилниците за дейността, приети от Общински съвет-Разград;  
Решенията на Общински съвет-Разград, с които е създадено всяко едно от общинските предприятия;  
Решенията на Общински съвет-Разград, с които са приети правилниците на всяко общинско 
предприятие. 
 

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. 

11. 74-00-12.1  

от 21.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за продажба на земеделски земи от Община Разград на фирма "Ер София" ООД: 
договорът и всички приложения към него за продажба на 412 дка общински земи; 
Решението/решенията на Общински съвет-Разград, което дава разрешение за продажбата;  
Всички документи за извършено плащане съгласно Закона за счетоводството. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

12. 74-00-13.1  

от 21.01.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за 4 общински предприятия на Община Разград, а именно ОП "Ученическо столово 
хранене и почивно дело" гр.Разград, ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград, ОП "РАЗГРАДЛЕС" 
гр.Разград, ОП "ПАРКСТРОЙ" гр.Разград:  
годишните финансови отчети за последните три години, 2006, 2007 и 2008 г., с всички приложения към 
тях;  
ако не са изготвени за 2008 г.,  годишния финансов отчет за 2005г. с всички приложения към него. 

 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
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Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

13. 74-00-16.1  

от 05.02.2009 г.     

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за общински съветници, служители в общинската администрация, второстепенни и 
третостепенни разпоредители с бюджетни средства от бюджета на Община Разград, членове на 
техните семейства до четвърта степен, както и свързани лица по смисъла на Търговския закон и 
Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, през последните три години – 
2006, 2007 и 2008г., включително:  
- спечелили ли са обществени поръчки – номер, дата, месец и година на договори, справки за 
изплатени суми за една календарна година;  
- имат ли сключени договори за услуги - номер, дата, месец и година на договори, справки за 
изплатени суми за една календарна година;  
- получават ли възнаграждения за услуги - номер, дата, месец и година на договори и платежни 
документи;  
- изпълняват ли концесии - номер, дата, месец и година на договор и годишно възнаграждение; 
- ползват ли общински имоти – местонахождение, големина, месечен наем или безвъзмездно;  
- ползват ли общински земи – местонахождение, големина, размер на наем или аренда на кв. м. 
или месец;  
- предоставят ли своя собственост за ползване – брой и вид, основание, възнаграждение на 
брой/месец или друго;  
- дарявали ли са финансови средства, вещи, имоти или друго – брой, вид, сума, стойност;”. 
Заявителят е поискал информацията „да включва отделно за всеки един трите имена на 
физическото или наименованието на юридическото  лице, адрес, основание за получаване на 
суми, справка за изплатени суми за всяка една от трите календарни години поотделно! 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

14. 14 от 23.02.2009 г. 
Вилям Костов 

Попов гр.София 

получено по е-

поща 

Определено ли е длъжностно лице в рамките на ръководената от вас институция, което да 
отговаря пряко за предоставяне на обществена информация по реда на § 18 от ПР на 
ЗИЗДОИ (обн. ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г. 
 

Решение  
за пълен достъп 

Отказ на заявителя от 
предоставения му 

достъп съгласно чл.36 
от ЗДОИ 

15. 74-00-22.1  

от 04.03.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изплатени суми от бюджета на Община Разград за периода от 01.01.2009 г. до 
28.02.2009 г.:  
1. на местни средства за масова информация в Разград за публикации – решения, заповеди, 
обяви, покани, протоколи и други;  
2. телевизия КИС 13;  
3. за абонамент на техника и наем на оборудване от медиите по т.1 – име и изплатена сума;  
4. за абонамент или закупуване на в-к „Гледища”, вкл. за първостепенни, второстепенни и 
третостепенни разпоредители с бюджетни кредити от бюджета на Община Разград;  
5. на местни средства за масова информация в Разград за възнаграждения по граждански 
договори, договори за услуги и други подобни договори (за консултации, оценки, експертизи, 
становища, за съвместна дейност и др.).”.  
Заявителят е поискал „информацията да включва данни за основание за плащане  

– за какво са платени, изплатени суми по месеци; 
–  вид, номер и дата на издаване на документа за плащане. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
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16. 74-00-23.1  

от 04.03.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за Бизнес зона Перистър – Разград за последните три години: 2006, 2007 и 2008 г.:  
1.Кога и как е създадена бизнес зоната – статут, правно основание, документи за създаване;  
2.Какви аргументи е представила Община Разград пред финансиращите организации за 
необходимостта от създаването на подобна икономическа структура (бизнес зона) – копие на 
документи;  
3.Как се финансира изграждането на бизнес зоната – източници (наименование на всеки), размер на 
финансирането за всеки;  
4.Списък на  собствеността на Бизнес зона Перистър (списък на активите) – наименование, брой и 
стойност за всеки;  
5.Община Разград предоставила ли е за ползване общински имоти – списък, брой, местонахождение, 
големина, месечен наем или безвъзмездно;  
6. Община Разград предоставила ли е за ползване общински земи – местонахождение, брой, големина, 
размер на наем или аренда на кв. м. или месец;  
7.Община Разград предоставила ли е за ползване друга своя собственост (финансови средства, вещи, 
превозни средства, техника и др.) - списък, брой и вид, основание, стойност или възнаграждение на 
брой/месец или друго;  
8.Бизнес зона Перистър финансирана ли е от различни проекти и програми – име на проект или 
програма, бюджет на проекта/размер на финансирането, име на финансиращата организация;  
9.финансов отчет на бизнес зона Перистър за трите години – копие;  
10.Участват ли в момента или в последните три години служители на Община Разград в управлението 
на Бизнес зона Перистър – трите имена и длъжност?; 
11.Получавали ли са лицата по т.8 възнаграждения, хонорари или други плащания за участие в Бизнес 
зона Перистър – трите имена и получена сума по години?;  
12.Каква е връзката на Община Разград с СНЦ „Бизнес зона-Перистър”, регистрирано през м.10.2005г.?;  
13. Участват ли в момента или в последните три години служители на Община Разград в управлението 
на СНЦ „Бизнес зона – Перистър” – трите имена и длъжност?;   
14.Има ли връзка или участие на СНЦ „Център за икономическо развитие” с Бизнес зона Перистър?  
Ако да – моля, опишете каква?;  
15. Имат ли финансови отношения СНЦ „Център за икономическо развитие” и Бизнес зона Перистър?  
Ако има – моля, опишете суми на година. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

17. 74-00-24.1  

от 04.03.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за общински имоти: Дом на природозащитника на ул. „Паркова”, бистро Зайо Байо, 
Бизнесинкубатор в Западна промишлена зона (две сгради с около 6100 кв. м. площ) и Къща на ул.”Княз 
Борис” № 76, за всеки поотделно за последните три години: 2006, 2007 и 2008 г.:  
1. каква собственост са имотите – публична или частна;  
2. обща площ, брой помещения и брой етажи;  
3. кой ги използва в момента и откога – официално наименование;  
4. основание за ползване – документ за предоставяне;  
5. възмездно или безвъзмездно;  
6. ползвателите заплащат ли данък сгради и такса смет – размер;  
7. има ли извършени ремонтни работи и ако има, кой е разрешили и заплатил за тях. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

18. вх. № 48-00-1.1 от 
19.03.2009 г.  
Черноморска мрежа 
на НПО - гр. Варна 

Информация относно приоритетни мерки и дейности в областта на екологията в ОПР на Община 
Разград. 
 

Достъпът е по реда на 
чл.4, ал.1 от ЗДОИ (чл.22, 
ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и 
чл.37, ал.2 от ЗРР) 



Стр. 6 от 12 

Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

19. 74-00-28.1  

от 23.03.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно участието на „Регпал” ЕООД, БУЛСТАТ:116003351, в различни дейности, свързани 
с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално 
представителство, възложени от Община Разград за периода 01.01.2006 г. – до момента:  
- как и на какво основание е избран „Регпал” ЕООД да участва в различни дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално 
представителство; да прави приватизационни или следприватизационни оценки на недвижими имоти, 
машини и съоръжения и търговски предприятия за Община Разград;  
– документи за избор, подбор или селекция;  
- вид на предмета/процедурата за оценка – наименование, напр. на имот, земеделска земя, вещи, 
транспортни средства и др.;  
- брой направени оценки; - получени суми за направените оценки;  
- информацията да включва отделно всяка година, наименование на предмета/процедурата, вид, 
стойност на предмета на оценката, изплатена сума за всяка оценка, номер, дата на платежния 
документ. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

20. вх. № 63-00-31.1 

от 01.04.2009 г.  
Черноморска 

мрежа на НПО - 

гр. Варна 

Информация относно цялата налична информация за обществени поръчки в Община 

Разград за периода 2007-2008 г.. 
 

Прекратена по реда на 

чл.29, ал.2 от ЗДОИ. 

 

21. 74-00-31.4  

от 14.04.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно участието на адвокат с името Марин Димитров Маринов от Адвокатска 
колегия-Разград в комисии, работни групи, съвети и други органи към Община Разград за периода 
2006 – 2007 г.:  
1.в какви органи /комисии, работни групи, съвети и други/ е участвал – наименование на всеки от 
тях;  
2.на каква позиция е бил в тях/в какво качество /председател, заместник-председател, член, 
друго качество/;  
3.по какъв начин или механизъм е бил определен (или избран) да участва в тях – описание или 
приложение на документ;  
4.получавал ли е възнаграждение за участието си в гореспоменатите органи – отговор 
единствено с „да” или „не”;  
5.общ сбор на получените суми за 2006 – 2007 г. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

22. 74-00-33.1  

от 14.04.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за 5 извънучилищни педагогически звена в Община Разград: Ученическа спортна школа 
„Р.Бухтев”, ЦУТНТ, Център за работа с деца, МУЦ ТТ-Разград, Общежитие за средношколци към 1 
април 2009 г.:  
- годишен бюджет за 2009 г. – таблица с бюджетните раздели и пера;  
- брой персонал по щатно разписание – педагогически и непедагогически;  
- брой назначен персонал – описание на вида образование за всеки;  
- средна заплата на персонала;  
- размер на заплатата на директора;  
- използвани общински/държавни имоти – брой, адрес и големина – квадратни метри и брой 
помещения;  
Моля, да бъде предоставена  обществена информацията отделно за всяко едно от 5 извънучилищни 
педагогически звена! 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 



Стр. 7 от 12 

Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

23. 74-00-34.1  

от 14.04.2009 г.   

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за действащата в момента кадастрална карта на гр.Разград, която е в сила от 
08.05.2008 г.  относно:  
възложител – по съдебна регистрация;  
изпълнител – по съдебна регистрация; договорът с всички приложения  и анекси за 
възлагане изработването й;  
приемо-предавателния протокол за приемане на картата. 

Препратено на 
основание  
чл.32, ал.1 от ЗДОИ  
във връзка с чл.4, ал.1 
от Закона за кадастъра 
и имотния регистър.  

24. 74-00-35.1  

от 14.04.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно Пазара за животни в с.Гецово за 2006, 2007, 2008 г.: 
как и кога е създаден – статут и правилник/правила за работа/управление;  
кой го стопанисва – наименование;  
за какво се използва в момента – цел, предназначение, описание;  
кой го използва в момента – име на ползвателите/наемателите според съдебната 
регистрация;  
договори с ползвателите /наемателите с всички приложения;получени средства от наеми, 
продажби, услуги и други.  

Препратено на 
основание чл.32, ал.1 от 
ЗДОИ на "Общински 
пазари - Разград" ЕАД и 
ОП "Паркстрой". 

25. 74-00-36.1  

от 14.04.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за социалните домове в Община Разград: Дом за стари хора, Дом за възрастни с 
деменция, Дом за деца в с.Просторно, Дом за деца в с.Осенец, Дом за медико-социални грижи, Център 
за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян”, Център за обществена подкрепа, Домашен 
социален патронаж за 2006, 2007 и 2008 г. :  
- годишен бюджет за 2009 г. – таблица с бюджетните раздели и пера;  
- ползватели на социални услуги – настанени клиенти;  
- капацитет – колко клиенти/потребители могат да бъдат обслужени или настанени;  
- брой умрели клиенти/потребители – брой мъже и жени;  
- причина за смъртта според смъртните актове – описание за всеки;  
- брой направени аутопсии; - брой персонал по щатно разписание;  
- брой назначен персонал – описание на вида образование за всеки;  
- средна заплата на персонала; - размер на заплатата на директора;  
- използвани общински/държавни имоти – брой, адрес и големина – квадратни метри и брой 
помещения. 
Моля, да бъде предоставена  обществена информацията отделно за всяко един от социалните домове и 
заведения! 

Решение  
за частичен достъп  
на основание  
чл.6, ал.1, т.5 от ЗДОИ. 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
Обжалвано от заявителя 

- Адм.съд – Разград 

отменя решението за 

частичен достъп; 

Последващо Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
Внесено от заявителя 
искане за поправка на 
явна фактическа грешка 
по чл.62 от АПК  относно 
размера на дължимите от 
заявителя разходи за 
предоставяне на 
поисканата обществена 
информация. 

Решение за отказ за 
поправка на явна 

фактическа грешка. 
 



Стр. 8 от 12 

Пореден 

№ през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от 

разглеждане на 
заявлението 

26. 74-00-38.1  

от 07.05.2009 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно участието на „Регпал” ЕООД, БУЛСТАТ:116003351, в различни 
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, 
включително процесуално представителство, възложени от Община Разград за периода 
01.01.2009 г. – до момента:  
- как и на какво основание е избран „Регпал” ЕООД да участва в различни дейности, 
свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, 
включително процесуално представителство; да прави приватизационни или 
следприватизационни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и търговски 
предприятия за Община Разград и общински предприятия (ОП), вкл. всички второстепенни и 
третостепенни разпоредители с бюджетни кредити – документи за избор, подбор или 
селекция;  
- вид на предмета/процедурата за оценка – наименование, напр. на имот, земеделска земя, 
вещи, транспортни средства и др.;  
- брой направени оценки;  
- начислени суми за извършени услуги, независимо дали са изплатени или получени; 
- получени суми за направените оценки;  
- информацията да включва отделно наименование на предмета/процедурата, вид, стойност 
на предмета на оценката, изплатена/начислена сума за всяка оценка, номер, дата на 
платежния документ; 
– информацията да включва всички направени оценки, които са внесени за разглеждане в 
Общински съвет-Разград от кмета на Разград или неговите заместници! 

Решение  
за пълен достъп. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

27. вх. № 26-00-580.1  
от 22.05.2009 г. 
"ЛИДЛ България 
ЕООД & КО."  
гр. Варна 

Информация относно таблица на българските граждани и списък на избирателните секции в 
град Разград . 
 

Прекратена по реда на 
чл.29, ал.2 от ЗДОИ. 
 

28. 74-00-47.1  

от 24.06.2009 г.   

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно организираните културни прояви в Община Разград, а именно: Първият младежки 
скулптурен симпозиум „Среща в Разград 2009” (1-10.06.2009г.) и Четвъртото издание на пленера по 
живопис „Мистика и реалност” (16-23.06.2009г.) в местността Пчелина край Разград: 
1.Съществува ли административен акт за организиране на двете културни събития – копие;  
2.Как са избрани участниците;  
3.Финансов отчет – колко струват разходите по организацията (настаняване/хотел, храна, транспорт, 
материали, хонорари, режийни разходи, транспорт);  
4.Правно основание за направените разходи – на какво основание се използват финансови средства за 
организиране на проявите;  
5.Правно основание за излагане на готовите творби в Градинката до Часовниковата кула и във 
фоайето на Общинския културен център в град Разград;  
6.Съществуват ли официални документи за съгласуване с компетентни институции относно 
безопасното разполагане на склуптурните творби по т.5 – копия на документи. 

Решение  
за пълен достъп. 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 
Внесено от заявителя искане 
за поправка на явна 
фактическа грешка по чл.62 
от АПК  относно размера на 
дължимите от заявителя 
разходи за предоставяне на 
поисканата обществена 
информация. 

Решение за отказ за 
поправка на явна 

фактическа грешка. 



Стр. 9 от 12 

Пореден № 

през 
годината 

Входящ № на 

заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане на 

заявлението 

29. 74-00-48.1  

от 24.06.2009 г.   

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Цялата налична информация за 2006, 2007 и 2008 г., както и до момента за използваните 
командировъчни разходи (дневни, хотел, транспорт, ГСМ, градски транспорт), включително, 
за брой, цел и продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните 
разходи в страната и чужбина в Община Разград, включително второстепенни и 
третостепенни разпоредители.  
В справката да има пълна информация за личните и фамилни имена, длъжност, брой, цел и 
продължителност на пътуванията в страната и чужбина, независимо кой е отправил 
поканата и заплаща разходите за служители от ниво кмет на община, кмет на населено 
място до началник-сектор в общинската администрация. 
 Информацията да включва изплатени суми по месеци.  
Ползвалите командировъчни разходи от и за сметка на Община Разград са общински 
служители, общински съветници, кметове или заместник-кметове.  
Желая да получа информацията в следната форма: електронна поща: gmilkoff@yahoo.com. 

Решение  
за пълен достъп. 

Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп 
съгласно чл.36 от ЗДОИ.  

Внесено от заявителя искане за 
поправка на явна фактическа 
грешка по чл.62 от АПК  относно 
размера на дължимите от 
заявителя разходи за 
предоставяне на поисканата 
обществена информация. 
Решение за отказ за поправка на 

явна фактическа грешка. 
30. 74-00-49.1  

от 24.06.2009 г.   

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за свободната и незаета общинска собственост към този момент, включително 
и към общинските предприятия:  
1.Брой свободни общински имоти;  
2.Вид на имотите – публична или общинска;  
3.Номер на акта за собственост, дата, месец и година на издаване за всеки имот;  
4.Площ в квадратни метри на всеки имот;  
5.Точен адрес на всеки имот;  
6.Последно предназначение на всеки имот;  
7.Кога е освободен от последния ползвател – дата, месец, година;  
8.Съществуват ли публични регистри на общинската собственост – вид според т.2, къде 
могат да се ползват, има ли електронен вариант. 

Решение  
за пълен достъп. 

Заявителят е получил 
предоставената информация. 

Обжалвано - 

жалбоподателят оттегля 
жалбата си. 

 Внесено от заявителя искане за 
поправка на явна фактическа 
грешка по чл.62 от АПК  относно 
размера на дължимите от 
заявителя разходи за 
предоставяне на поисканата 
обществена информация. 
Решение за отказ за поправка на 

явна фактическа грешка. 
31. 74-00-50.1  

от 24.06.2009 г.   

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация  за сдружение "Бизнес зона Перистър", която управлява Бизнес зона 
Перистър за последните три години: 2006, 2007 и 2008 г.: 1.Как се финансира в 
момента Бизнес зона Перистър, която управлява Сдружение „Бизнес зона Перистър” – 
източници (наименование на всеки), размер на финансирането за всеки; 2.Списък на 
собствеността на Бизнес зона Перистър (списък на активите) – наименование, брой и 
стойност за всеки; 3.Бизнес зона Перистър финансирана ли е от различни проекти и 
програми – име на проекта или програмата, бюджет на проекта/размер на 
финансирането, име и финансираща организация; 4.Заета площ в момента, като 
разгъната площ и процент от общата свободна площ; 5.Брой на настанените фирми и 
сключените договори за ползване – име на всяка една от фирмите според търговския 
регистър, предмет на дейност, основание за ползване на имот, предназначение на 
отдадената площ, размер на месечния наем за всяка; 6.Финансов отчет на Бизнес зона 
Перистър за трите години – копие. Моля, да получа информация за всяка една от 
последните три години: 2006, 2007 и 2008 г.!   

Препратено на основание чл.32, 
ал.1 от ЗДОИ до председателя на 
УС на СНЦ "Бизнес зона-
Перистър" . 
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32 74-00-55.1  

от 06.07.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за издадените пропуски/разрешения за достъп и движение до забранени за влизане 
улици, места за паркиране, места за зареждане на търговски обекти и паркинги до момента:  
1.Брой издадени пропуски/разрешения;  
2.На кого са издадени – 3 имена на физическото лице или наименование съгласно търговския регистър 
или Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;  
3.Основание за издаване на пропуска/разрешението в всеки по т.2;  
4.Срок на издаване на всеки по т.2;  
5.Кой служител или орган издава пропуски/разрешения;  
6.Правила или процедури за работа на органа по т.5;  
7.Кой е одобрил или разрешил правилата8процедурите по т.6;  
Моля, да получа информация за всяка една от последните три години:  
2006, 2007 и 2008 и до момента.  

Решение  
за пълен достъп. 

Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп 
съгласно чл.36 от ЗДОИ. 

 Внесено от заявителя 
искане за поправка на явна 
фактическа грешка по чл.62 
от АПК  относно размера на 
дължимите от заявителя 
разходи за предоставяне на 
поисканата обществена 
информация. 

Решение за отказ за 
поправка на явна 

фактическа грешка. 
33. 74-00-56.1  

от 06.07.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изплатените суми от бюджета на Община Разград, включително от общинските 
предприятия, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити (независимо дали са 
общински или държавно-делегирани дейности), на строителни фирми или физически лица до момента:  
1.Наименование на получателя на суми – съгласно регистрацията по Търговския закон:АД, ЕАД, ООД, 
ЕООД, ЕТ, СД, КД; кооперации; сдружения с нестопанска цел или физическо лице;  
2.Адрес на получателя по т.1;  
3.Изплатена сума;  
4.Основание за плащане;  
5.Изплатена сума общо за годината.  
Моля, да получа информация за всяко едно направено плащане поотделно за извършени строително-
ремонтни, монтажни, пътно-строителни, укрепващи, възстановяващи дейности, за всяка една от 
последните три години: 2006, 2007 и 2008 г. и до момента.  
Желая да получа информацията в следната форма: електронна поща: gmilkoff@yahoo.com. 

Решение  
за пълен достъп.  

Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп 
съгласно чл.36 от ЗДОИ. 

Внесено от заявителя искане 
за поправка на явна 
фактическа грешка по чл.62 
от АПК  относно размера на 
дължимите от заявителя 
разходи за предоставяне на 
поисканата обществена 
информация. 

Решение за отказ за 
поправка на явна 

фактическа грешка. 
34. 74-00-57.1  

от 06.07.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за издадените пропуски/разрешения за достъп и движение до забранени за влизане 
улици, места за паркиране, места за зареждане на търговски обекти и паркинги до момента:  
1.Брой издадени пропуски/разрешения;  
2.На кого са издадени – 3 имена на физическото лице или наименование съгласно търговския 
регистър или Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;  
3.Основание за издаване на пропуска/разрешението в всеки по т.2;  
4.Срок на издаване на всеки по т.2;  
5.Кой служител или орган издава пропуски/разрешения;  
6.Правила или процедури за работа на органа по т.5;  
7.Кой е одобрил или разрешил правилата8процедурите по т.6;  
Моля, да получа информация за всяка една от последните три години: 2006, 2007 и 2008 и до 
момента. 

Решение за пълен достъп.Заявителят 
е получил предоставената 
информация.Обжалвано - 

жалбоподателят оттегля 
жалбата си. Внесено от заявителя 
искане за поправка на явна 
фактическа грешка по чл.62 от АПК  
относно размера на дължимите от 
заявителя разходи за предоставяне 
на поисканата обществена 
информация.Решение за отказ за 
поправка на явна фактическа грешка. 
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35. 74-00-59.1  

от 13.07.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за работещите в момента заведения за развлечение, обществено хранене или 
преместваеми обекти в Северен градски парк на град Разград:  
1. Статут на всяко заведение – например кафе, ресторант, бистро и т.н., съгласно 
категоризацията на Агенцията по туризъм;  
2. За кои от съществуващите в момента заведения има издадени разрешения за ползване от 
Община Разград – наименование/име, собственник съгласно регистрацията в Търговския 
регистър, категоризация и срок за ползване.  
3. За кои от съществуващите в момента заведения има издадени разрешения за ползване на 
преместваеми обекти – маси, столове, чадъри и други – собственик съгласно регистрацията в 
Търговския регистър, номер и дата на разрешението – копие на документ/и, за каква площ и срок 
на ползване, сума за плащане на месец.  
4. Има ли в момента работещите заведения без издадени разрешения – име на заведението и 
собственик съгласно регистрацията в Търговския регистър.  
5.какъв е статутът на паркинга около хотел "Лес" вляво от него – площ, кога и кой е разрешил 
изграждането му – копие на документ/и;  
6. стойност на извършените ремонтни работи по възстановяване на пътната настилка от ъгъла на 
Северната алея за Вилната зона и базата на Клуба по стрелба с лък, на Северен градски парк до 
хотел "Лес" – правно основание за ремонта, копие на договор с изпълнител и документи за 
изплатена сума. 
 Моля, да получа информация за всяка една от последните три години:  
2006, 2007 и 2008 и до момента. 
 

Оставено  
без разглеждане  
на основание  
чл.29, ал.2 от ЗДОИ. 
 

36. 74-00-63.1  

от 21.07.2009 г.    

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изплатените от бюджета на Община Разград суми на транспортни фирми за 2009 
г., до момента, включително по:  
1.Наредба № 2 на МФ за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за някои категории пътници;  
2.Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за 
субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски 
транспорт и транспорта в планински и други райони;  
3.По Закона за народната просвета за организиране на специализиран превоз на ученици до 16 
годишна възраст и превоз на учители на основание подписани договори (представени в МФ), 
превозвачите се компенсират по цени за километър пробег, определяни ежегодно с ПМС за 
изпълнение на бюджета;  
Моля, информацията да включва получени и изплатени суми по трите посочени основания 
поотделно по месеци, както и имената на субектите, които са получили финансовите средства.  
Желая да получа информацията в следната форма: на електронна поща: gmilkoff@yahoo.com. 
 

Решение  
за пълен достъп.  
 
Отказ на заявителя от 
предоставения му достъп 
съгласно чл.36 от ЗДОИ. 

37. вх.№ 26-00-915.3 от 
23.09.2009 г. 

МУЛТИТЕХНИК ООД 
гр.София 

Предоставяне на текста на мотивираното решение за недопускане на нито един кандидат или участник 
в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирана техника за 
поддържане на зелените площи в Община Разград". 
 

Достъпът е по реда на чл.4, 
ал.1 от ЗДОИ (чл.21 и чл.22  
от ЗОП и чл.15 от Правилника 
за прилагане на ЗОП). 
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38. вх.№ 74-00-77.1 
от 30.11.2009 г. 

ЦНПО 
гр.Разград 

 

Информация относно Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в село Просторно за 2006, 2007, 
2008 г. и до момента: 
1.Доклади, протоколи и други писмени документи от проверки на органи по контрол и оценка на 
социалните услуги – структури на Министерство на труда и социалната политика; 
2. Доклади, протоколи и други писмени документи за извършени проверки и посещения в дома, от 
други контролни органи, като полиция, прокуратура, Държавна агенция за национална сигурност, 
Общинска администрация-Разград, Общински съвет-Разград, РИОКОЗ. 

Решение  
за пълен достъп. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

 
39. вх.№ 74-00-79.1 

от 16.12.2009 г. 
ЦНПО 

гр.Разград 
 

Информация относно сградата на бившето училище по Фина керамика и стъкло „Йордан Чобанов”, 
после използвано от ОУ „Елин Пелин” село Стражец, намиращо се в Гаровата промишлена зона на 
около 2,5 км северно от град Разград, в близост до ЖП Гара Разград: 
1.Акт за собственост; 
2.Актове, документи, протоколи, които показват откога Община Разград стопанисва и отговаря за 
използване и опазване на тази сграда. 

Решение  
за пълен достъп. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

 
40. вх.№ 12-00-260.1 от 

19.12.2009 г. 
"Асоциация на 

производителите на 
екологична енергия" 

СНЦ, гр.Варна 
 

Информация за: 1. Издадени разрешения за изработка на ПУП, както и одобрени или влезли в сила 
ПУП за изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници за имоти в землището на населените места от Общината. 2. Предпочитана форма за 
предоставяне на достъп до исканата информация: копие на документи на хартиен носител или справка 
в табличен вид в електронен вариант. 
 

Решение  
за пълен достъп. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 

информация. 

 
 


