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

период: 2013 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 

94-02-3/  

02.01.2013 

Информация за работни места в 

Русенска област определени за 

заемане от лица с трайни 

увреждания, съгл.чл.315 КТ и 

чл.27 ЗИХУ 

 
Х 

      

Препратено 

съгл. Чл.32,ал.1 

ЗДОИ на 

Директора на 

дирекция 

„Регионална 

служба по 

заетостта” Русе 

и  на Директора 

на дирекция 

„Инспекция по 

труда” Русе по 

отношение на 

данни за 

неспазване на 

чл.27 ЗИХУ 

94-02-6/ 

09.01.2013г. 

Предоставяне на копие от 

последния договор за 

обществена поръчка, сключен 

по реда на ЗОП през 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х 

 

№ 06-03-2/  

23.01.2013г.     

94-03-73/ 

06.02.2013г. 

Не е описана исканата 

информация  
Х 

      

Оставено без 

разглеждане, 

съгл. Чл.25, ал.2 

ЗДОИ. 

Изпратено 

уведомление с 

изх.№94-03-

73/12.02.2013г. 
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45-00-5/ 

01.04.2013 

Информация за статута и 

организацията на работа на 

Националния музей на 

транспорта; как е определено 

работното му време, как са 

обявени дните и часовете за 

посещение; има ли осигурен 

достъп за хора с увреждания и 

др. 

  
Х 

     

Препратено 

съгл. Чл.32,ал.1 

ЗДОИ на 

МТИТС и на 

КПУКИ 

(относно 

евентуален 

конфликт на 

интереси), 

изх.№45-00-

5/12.04.2013г. 

94-02-

94/24.06.2013г. 

Служебна обществена 

информация отнасяща се до 

дейността на РИО Русе и 

Д.Райнов, представляваща 

кореспанденция с МОМН в 

периода 01.12.2011г-

31.03.2012г. 

 
Х 

  

 

№ 06-03-10 

/22.07.2013г. –

частичен 

достъп 

   

Писмо до трети 

лица  на осн. 

Чл.31, ал.2 

ЗДОИ, 

изх.№94-02-

94/01.07.2013г.; 

Писмо до 

заявителя – осн. 

Чл.31,ал.1 

ЗДОИ, изх. 

№94-02-

94/05.07.2013г. 

Общо: 5 0 3 2 0 2 0 0 0 4 

           


