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Отчет на Областна администрация - Русе на заявленията за достъп  до информация и движението им 

период: 2014 година 

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

Мотиви за 

отказа 

Обжалване Друго 

журналисти граждани НПО Други 

1 2 3 4 5 6 7 8 

94-02-12/ 

03.02.2014г 

 

 

 

Копие от последния договор за 

обществена поръчка, сключен 

през 2013г. 

 

  
Х 

 

№ 06-03-2/ 

17.02.2014г.    

 

 

 

 

 

94-02-18/ 

13.02.2014г. 

Поставят се въпроси редица 

въпроси /общо 14 на брой/, 

касаещи Закона за движение по 

пътищата и Наредба №30 от 

27.06.2001г. за реда за 

установяване употребата на 

алкохол и друго упойващо 

средство от водачите на МПС; 

част от въпросите са: какъв е 

общият брой на съдиите от 

административните съдилища в 

РБ и колко от тях притежават 

стаж като наказателни съдии ; 

публикувано ли е официално 

тълкуване и др. 

 
Х 

   

 

   

Препратено до 

Министър 

председателя/с 

оглед изрично 

посоченото от 

заявителя и 

разпоредбата на 

чл.32,ал.1 

ЗДОИ/ с писмо 

изх.№ 94-02-18/ 

20.02.2014г.; 

препратени 

писма от М-во 

на здраве-

опазването, 

изх.№94-02-18/ 

26.02.2014г. и 

№94-02-18/ 

28.03.2014г. 

94-02-114/ 

16.04.2014г. 

Информация за годините 2010-

2013 за разходи на ОА за 

транспортни нужди /гориво, 

ремонти, поддръжка/, средства 

за закупуване на транспортни 

   
X 

06-03-3/ 

30.04.2014г.    

Предоставена 

справка 
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средства и др. 

94-02-128/ 

28.05.2014г. 

Информация относно 

референдумите на територията 

на областта от 2000г. досега, 

като от справката да става ясно 

какъв е бил въпросът на 

референдума, населеното място 

където е проведен, датата и 

резултатът от него. 

  

Х 

  

06-03-

5/11.06.2014г.    

Предоставена 

наличната 

информация, а 

за останалата е 

препратено на 

общините в обл. 

Русе на исн. 

Чл.32,ал.1 

ЗДОИ с писмо 

изх.№94-02-

128/05.06.2014г. 

08-01-

58/11.06.2014г. 

Информация относно: 

1/административен адрес и 

идентификатор на всички 

имоти държавна собственост 

и/или собственост на държавни 

дружества и предприятия на 

територията на общ. Русе; 2/ 

информация за всеки от 

имотите – деклариран ли е в 

местни данъци и такси, какви 

суми са заплащани като данък 

имот и такса смет за периода 

2009-2013г. 

  
X 

 

06-03-8/ 

07.07.2014г. 

Частичен 

достъп/на осн. 

Чл.4, ал.1 

ЗДОИ – налице 

е друг ред за 

търсене на 

информацията/ 

   

Предоставена 

изготвената 

справка. 

94-02-160/ 

25.06.2014г. 

Информация за предоставените 

субсидии за автобусни линии 

№10,18,28,33,22,24 за 

2012,2013,2014г. 

 
X 

      

Препратено по 

компетентност 

на осн. 

Чл.32,ал.1 

ЗДОИ на кмета 

на община Русе, 

с писмо 

изх.№94-02-

160/02.07.2014г. 
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03-00-63/ 

10.10.2014г 

Информация за освободени 

областни управители, 

освободени служители в обл. 

администрация, критерии и др. 

– общо в 12 точки. Препратено 

до Обл. Управител от МС за 

отговор по т.2,5,6,7 и 8 

 

X 

   

Решение  

№06-03-10/ 

07.11.2014г.-

частичен 

достъп /с оглед 

защита данните 

на трето лице/ 

   

Писмо до трети 

лица  на осн. 

Чл.31, ал.2 

ЗДОИ, 

изх.№03-00-

63/17.10.2014г.; 

Писмо до 

заявителя – осн. 

Чл.31,ал.1 

ЗДОИ, изх. 

№03-00-

63/17.10.2014г.; 

писмо изх.  

№ 03-00-63 

/07.11.2014г.; не 

е заплатила 

таксата. 

94-02-261/           

12.11.2014г. и 

допълнение 

№94-02-261#2/ 

19.11.2014г. 

Информация за сдружение 

„Дете и пространство” относно 

– финансиране му по ОП 

„Човешки ресурси” по 

договори BG051PO001-

5.2.03/D01/0027; дог. 

BG051PO001-5.2.06-0038-

С0001; получавано ли е 

финансиране за съвместни 

дейности от Областна 

администрация Русе и др.  

X 
       

Писмо – 

отговор 

изх.№94-02-

261/ 

26.11.2014г.; 

Препратено по 

компетентност 

на осн. 

Чл.32,ал.1 

ЗДОИ на РДСП 

Русе – изх.№94-

02-261/ 

26.11.2014г.; 

писмо до 

заявителя изх.№ 

94-02-

261/08.12.2014г. 

Общо: 8 1 3 3 1 5 0 0 0 5 


