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ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ през 2011 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 04.01.2011 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно дейността на Община Разград, социалните услуги 1.“Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост”-село Просторно, 2.Център за рехабилитация и социална интеграция 
"Емилиян -град Разград, за 2008, 2009 г. и 2010 г. : 
1. Доклади и отчети за дейността; 
2. Щатно разписание; 
3. Годишен бюджет – приходи и разходи съгласно бюджетната класификация; форма „Актуализирана 
бюджетна сметка към 31.12.20...г.”; форма „Тримесечен/месечен отчет за касовото изпълнение към 
31.12.20...г.”; 
4. Брой заети служители на трудови, служебни, граждански и други договори (правоотношения);   
Моля, информацията да бъде предоставена за всяка една социална услуга. 

Решение  
за пълен достъп  

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

2. вх.№ 94-П-11.1  
от 18.01.2011 г.  
Пеньо Пенев 
с.Гецово 

Информация относно нормативния акт, регламентиращ обществения ред на територията на Община 
Разград. 

Изпратено уведомление 
по чл.12, ал.4 от ЗДОИ 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

3. вх. № 69-00-3.1 
от 07.03.2011 г. 

Фондация 
"Програма 
Достъп до 

Информация"  
 гр. София 

Информация относно Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ръководената от Вас организация. 
 

Изпратено уведомление 
по чл.12, ал.4 от ЗДОИ 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

4. Вх.№ 94-Н-45.1 
от 18.03.2011 г. 
Никола Николов 

с.Островче 

Информация относно разпоредителна сделка с  Читалищната сграда и прилежащия й двор, записани в 
web страницата на общината под № 329/04.04.2008 г. с Ваша Заповед № 1934/2007 г. І.Искам да 
получа копия на следните документи: 1.Документ от 1947 г., на база на който е съставен АОС 
329/04.04.2008 г.; 2. Декларация за запознаване с тръжните условия и състоянието на имота по 
образец от "Титан къмпани" ЕООД - съгласно чл.62.(1)т.4; 3.Удостоверение от Търговския регистър, 
касаещ "Титан къмпани" ЕООД - съгласно чл.62а т.2. ІІ.Желая да ми бъде предоставен достъп за 
прочит на следните документи: 1.Решение № 863/25.04.2007 г. и Решение № 107/28.02.2008 г., които 
са били действащи в периода на осъществяване на гореупоменатата сделка. ІІІ.Да получа писмен 
отговор на следните въпроси: 1.Съгласно чл.64 (5) "Ако на повторния търг се яви само един кандидат 
- предложената цена не трябва да бъде по-ниска от началната плюс една стъпка" - Каква е стойността 
на една стъпка в % от началната цена?; 2.Съгласно чл.72 (1)  - Какъв е срокът за влизане в сила на 
Заповедта на кмета за извършване на плащането?; 3.Какъв е броят на участниците в търга, касаещ 
предмета на Заявлението им?; 4.Къде е упоменат начинът и срока на плащане в Заповед 
№1789/17.07.2008 г. съгласно чл.62(2) т.4?; 5.Длъжен ли е кметският наместник да знае за тази 
разпоредителна сделка? 

Решение  
за пълен достъп  

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

5. вх. № 94-С-65.1 
от 19.03.2011 г. 

Информация относно провеждания във Вашия град фестивал "Празник на киселото мляко". И по-
конкретно информация за възникването му, история, развитието му през годините, участие във 

Решение  
за пълен достъп  
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Стоянка 
Андонова 
гр.Варна 

фестивала  - от българска страна и от чужда, организатори и партньори и не на последно място 
посещамостта на фестивала - в брой туристи. 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

6. вх.№ 74-00-16.1 
от 13.04.2011 г. 
ЦНПО гр.Разград 
 

Информация относно дейността на Община Разград в областта на чистотата – Регионално депо за 
битови отпадъци край село Ясеновец, Община Разград:1. Общо количество на депонираните 
отпадъци за последните три години 2008-2010 г. и до днес;2. Общо количество на депонираните 
отпадъци само от Община Разград за последните три години 2008-2010 г. и до днес;3. Изплатени суми 
за функциониране на Регионалното депо за битови отпадъци край село Ясеновец, Община Разград за 
последните три години 2008-2010 г. и до днес. Моля, информацията да бъде предоставена поотделно 
за всяка една от годините 2008, 2009, 2010 и до момента.Желая да получа информацията в следната 
форма: копие на хартиен носител. 

Решение  
за пълен достъп  

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

7. вх.№ 94-Н-65.1 
от 20.04.2011 г. 
Никола Николов 

с.Островче        

Информация относно разпоредителна сделка с  Читалищната сграда и прилежащия й двор в 
с.Островче, Община Разград следния документ: - Декларация за наличие или липса на задължения 
към ТД на НАП от "Титан къмпани" ЕООД - приложена към тръжните документи  - съгласно Наредба 
№2 на ОбС-Разград чл.62а т.3. Желая да получа посочения документ на хартиен носител (копие). 
 

Решение  
за пълен достъп  

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

8. вх.№ 94-Н-74.1 от 
12.05.2011 г. 

Никола Николов 
с.Островче        

Относно разпоредителна сделка с Читалищната сграда и прилежащия и двор в с. Островче, по мое 
искане получих две копия от Декларации подписани от пълномощника на "Титан Компани" ЕООД - 
Камен Неделчев Пенков - едната за наличие или липса на задължения към ТД на НАП от ТИТАН 
КЪМПАНИ ЕООД - приложена към тръжните документи - съгласно Наредба 2 на ОбС-Разград, 
Чл.62а, т.3. и другата за оглед и състояние на гореупоменатия имот (чл.62 (1) т.4) от Наредба 2 на 
ОбС-Разград. Тъй като се съмнявам във верността на гореупоменатите документи, за което имам 
съответни улики, моля да ми бъде предоставена възможност за сравнение на тези ксерокопия с 
оригиналните декларации. 

Решение  
за пълен достъп 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

9. вх.№ 94-В-48.1 от 
17.05.2011 г.       

Вълчо Христов 
гр.Разград 

Относно продажбата на Читалищната сграда и прилежащия й двор в с. Островче, желая да получа 
следната информация: 1.Декларации от пълномощника на "Титан Компани" ЕООД - Камен Неделчев 
Пенков  за наличие или липса на задължения към ТД на НАП и Община Разград - приложена към 
тръжните документи (Чл.62а, т.3); 2.Декларации за запознаване с тръжните документи, оглед и 
състояние на гореупоменатия имот (чл.62а т.4 от Наредба 2 на ОбС-гр.Разград. 3.АОС 
№329/04.04.2008 г.; 4.Проекто-договор с лицето, спечелило търга - приложен към тръжните 
документи (чл.67 (2) т.3 от Наредба №2 на ОбС Разград). Желая да получа достъп за прочит на 
оригиналните документи по т.1 и 2 и копия от документите по т.3 и 4.   

Решение  
за пълен достъп 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

10. вх.№ 94-Е-38.1 от 
29.06.2011 г.       

Ерол Сюлюман 
гр.Разград 

Копие от вписване на Районния мюфтия на гр.Разград от регистъра на местните поделения на 
вероизповедание. 
 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

11. вх.№13-00-18.1 
от 21.07.2011 г. 
АПЕЕ СНЦ        
гр.Варна 

1.Издадени разрешения за изработка на ПУП (допускане до ПУП), както и актове за одобрени или 
влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ проекти  (ветроенергийни, фотоволтаични, мВЕЦ, биомаса) 
за имоти в землищата на селата от Община Разград, Област Разград, за периода от 01.07.2010 г. до 
30.06.2011 г. 2.Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация: копия на 
хартиен носител (фотокопия на издадени документи – заповеди, разрешения, актове, удостоверения и 
др.; копия на хартиен носител (сканирани документи – заповеди, разрешения, актове, удостоверения и 
др.) или справка в табличен вид в електронен вариант, съдържаща информация за идентификатора на 
имота, землището и лицето, на чието име са издадени съответните документи. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 
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12. вх.№137-00-39.1 
от 19.08.2011 г. 
Сдружение 

"Гражданска лига 
на България"       
гр.София 

Информация относно предоставени средства от Междуведомствена комисия за възстановяване и 
подпомагане към Мс за изразходваните средства за периода 2005-2009 г. за възстановяване на 
молитвени домове на територията на страната в размер на 19 323 066 лв. Интересува ни кака са 
разпределени тези средства, как са разходвани средствата, има ли обявявани обществени поръчки при 
наемане на изпълнители за възстановителните работи, както и информация за фирмите, изпълнили 
възстановителните работи. Моля да ни бъде предоставена информация и за изразходваните средства в 
същата насока за периода 2009 г. до настоящия момент. 

Решение  
за пълен достъп 

 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

13. вх.№26-00-916.1 
от 19.08.2011 г. 

"Гамеса 
България" ЕООД, 

гр.Варна 

Информация на територията на Община Разград за: 1.въведени в експлоатация обекти за 
производство на енергия от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници); 2.Издадени разрешителни за 
строеж за обекти за производство на енергия от ВЕИ; 3.Одобрени проекти за ПУП за изграждане на 
обекти за производство на енергия от ВЕИ; 4.Допускания до изработване на ПУП на обекти за 
производство на енергия от ВЕИ; 5.Разрешения за инсталиране на ветроизмервателни мачти. 
Предпочитана форма - на хартиен и цифров носител, в табличен вид, съдържащ номер на ПИ (УПИ), 
тип на обекта (или обектите), дата на издаване и валидност. 

Решение  
за пълен достъп 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

14. вх.№ 94-Г-70.1 от 
23.08.2011 г.       

Георги Милков 
гр.Разград 

Информация относно определяне на такса битови отпадъци/ТБО на собствен имот с адрес … и на 
съсобствен имот с адрес …, относно:1.Правното основание за определяне на размера на такса битови 
отпадъци/ТБО в община Разград-да се посочи точното наименование на нормативните документи и 
акт на административен или друг колективен орган;2.Какъв е размерът на такса битови отпадъци/ТБО 
за 2009г., 2010г. и 2011г. за имота с адрес…; Какъв е размерът на такса битови отпадъци/ТБО за 
2009г., 2010г. и 2011г. за имота с адрес …; 4.Как е определен размерът на такса битови отпадъци/ТБО 
за 2009г., 2010г. и 2011г. за имота с адрес ….Как е определен размерът на такса битови отпадъци/ТБО 
за 2009г., 2010г. и 2011г. за имота с адрес …. Информацията да бъде предоставена поотделно за всяка 
една от годините 2009, 2010 и 2011. Желая да получа информацията в следната форма-копие на 
хартиен носител.  

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

15. вх.№ 94-Г-83.1 от 
15.09.2011 г. 

Георги Милков 
гр.Разград 

Информация относно определяне на такса за битови отпадъци (ТБО) за гражданите в Община 
Разград, както и управлението на общинския бюджет: 1.Документ, издаден от длъжностно лице в 
община Разград, с който е определен размера на ТБО по т.2 от Решение ЗДОИ-9/29.09.2011 г. на 
Кмета на Община Разград.;2.Документ, издаден от длъжностно лице в община Разград, с който е 
определен размера на ТБО по т.3 от Решение ЗДОИ-9/29.09.2011 г. на Кмета на Община 
Разград.;3.Документи, които показват, че община Разград е изпълнила чл.67, ал.1 от ЗМДТ при 
определяне на размера на ТБО за 2009, 2010 и 2011 г..; 4.Документи, които показват, че община 
Разград е изпълнила чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ при определяне на размера на ТБО за 2009, 2010 и 
2011 г.; Желая да получа информацията в следната форма: копие на хартиен носител.  

Решение  
за пълен достъп 

 
Заявителят е получил 

предоставената 
информация. 

16. вх.№ 74-00-30.1 
от 26.09.2011 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

Информация относно дейността на Община Разград в областта на "чистота" (функция "БКС и 
опазване на околната среда" в бюджета на община Разград):1.Изплатени разходи; 2.Документи за 
заплатени суми за разходите по т.1; 3.Документи за заплатени суми за функциониране на Регионално 
депо за битови отпадъци край село Ясеновец, община Разград; 4.Събрани суми от "такса битови 
отпадъци"/ТБО. Информацията по т.1-т.4 да бъде предоставена поотделно за всяка една от годините 
2008, 2009, 2010  и до момента. Желая да получа информацията в следната форма - копие на хартиен 
носител. 

Решение  
за пълен достъп 

 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

17. вх.№ 74-00-32.1 
от 26.09.2011 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

Информация относно дейността на Община Разград в областта на "чистота":
1.Обществена поръчка с предмет: "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и 
поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за 
обществено ползване на територията на Разград и населените места на общината"; 2.Заповед за 
откриване на процедурата по т.1; 3.Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата 

Решение  
за пълен достъп 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 
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по т.1; 4.техническо задание (условия и параметри) на процедурата по т.1 - например какво включва 
обществената поръчка, позиции, срокове, обем работа, цени, начин на приемане на работата, контрол 
на качеството, заплащане на услугите;5.Пълна документация на спечелилия кандидат, включително и 
ценовата оферта; 6.договор за изпълнение на обществената поръчка, вкл. всички приложения. Желая 
да получа информацията в следната форма - копие на хартиен носител. 

18. вх.№94-П-173.1 
от 07.12.2011 г. 
Пеньо Пенев 
с.Гецово 

Информация относно: 1.Няма ли забрана за обитаване на футболни игрища в населени места, 
незаградени с предпазни огради против чупене на стъкла на съседи?След като има неизползвано 
футболно игрище. И след като за имам сърдечно заболяване с втора група инвалидност. 2.Нужно ли е 
писмено съгласие на съседите за работа на кафене след 22 ч. Аз съм съсед и не желая подобно 
работно време поради счупените ми стъкла. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

19. вх. №74-00-36.1 
от 27.12.2011 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

Информация, относно ползване на Градски стадион  в гр. Разград, известен още под името Лудогорец 
Арена: 1.Акт за общинска собственост; 2.Договор за ползване на имота от футболен клуб 
"Лудогорец", сключен с Община Разград; Документът е известен като "договор за публично-частно 
партньорство" според публикациите в медиите; 3.Документи, които показват, че ползвателят е 
заплащал месечни суми на община Разград за ползване на имота. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

20. вх. №94-Г-119.1 
от 28.12.2011 г. 
Георги Милков 
гр.Разград 

Информация относно дейността на Община Разград в областта на "чистота" (функция "БКС и 
опазване на околната среда" в бюджета на община Разград):1. Всички изплатени разходи от община 
Разград за "чистота" (функция "БКС и опазване на околната среда" в бюджета на община Разград); 2. 
Документи за заплатени суми за разходите по т.1; 3.Документи за заплатени суми за функциониране 
на Регионално депо за битови отпадъци край село Ясеновец, община Разград; 4.Събрани суми от 
"такса битови отпадъци"/ТБО. Информацията по т.1-т.4 да бъде предоставена поотделно за всяка една 
от годините 2008, 2009, 2010  и до момента. Желая да получа информацията в следната форма - копие 
на хартиен носител. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

21. вх. №94-Г-120.1 
от 28.12.2011 г. 
Георги Милков 
гр.Разград 

Информация относно дейността на Община Разград в областта на "чистота", а именно Обществена 
поръчка с предмет: "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на 
съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване 
на територията на гр.Разград и населените места на община Разград": 1.Пълна документация на 
спечелилия кандидат А.С.А., включително и ценова оферта; 2.Договор за изпълнение на 
обществената поръчка №324/25.10.2011 г., вкл. всички приложения; 3.Изплатени разходи до момента 
по договора по т.2. Желая да получа информацията в следната форма - копие на хартиен носител. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

 


