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ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕДМЕТА на заявения достъп до информация по реда на ЗДОИ 

през 2010 г. в Община Разград  
Пореден № 

през 
годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

1. вх. № 26-00-116.1 
на 15.02.2010 г. 
КИММС ЕООД 

гр.София 
 

1.Брой на автомобилите, за които е платен данък МПС и размер на събраните средства по форма на 
собственост, категория на автомобила, година на първа регистрация, използвано гориво, кубатура и 
мощност на двигателя на годишна база за периода 2005-2009 г.  
2.Брой на автомобилите собственост на юридически лица, за които е платен данък МПС и размер на 
събраните средства по категория на автомобила, година на първа регистрация, използвано гориво, 
кубатура и мощност на двигателя на годишна база за периода 2005-2009 г. 

Решение  
за пълен достъп  

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

2.   74-00-5.1
от 17.02.2010 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за изграждащия се в момента Център за настаняване от семеен тип в недвижим имот № 
ІІ-116, находящ се в кв. 638 по плана на ж-к. Орел град Разград:  
1.Сключените договори с всички приложения, количествено-стойностни сметки и анекси с всички 
изпълнители и подизпълнители, включително  и строителния надзор; 
 2.Изплатени суми до момента по точка 1 - общ размер  и на кой от субектите по т.2 какви суми са 
изплатени;  
3.План за закриване на ДДЛРГ с.Осенец, изготвен от работен екип на основание Заповед 
1740/31.07.2007 г. на кмета на Община Разград.   
Моля, да получа информация за всяко една от последните три години: 2007, 2008 и 2009 г. и до 
момента. 

Решение  
за частичен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

3.   69-00-1.1
от 19.02.2010 г.  

Фондация 
„Програма за 
достъп до 

информация” 
гр.София 

Предвидени ли са средства в бюджета на ръководената от Вас институция за 2010 г., за финансово 
осигуряване на посочените по-горе дейности и ако това е така, какъв е техният размер 

Решение  
за пълен достъп 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

4. 94-Б-16.1  
от 24.02.2010 г.  
Божинел Христов 

гр.Разград 
 

Желая да ми бъдат предоставени следните документи: Одитен доклад № 0022701909 за извършен 
одит на финансовото управление на Община Разград за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. 
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма: копие на хартиен носител; копие на 
технически носител (СD). 

Решение  
за отказ на основание  
чл.37, ал.1, т.1 от ЗДОИ 
във връзка с чл.50, ал.5 от 
Закона за сметната палата. 

Решението за отказ  
не е обжалвано. 

5.   74-00-7.1
от 26.02.2010 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за осъществяваните в момента проекти в Община Разград с финансиране от 
Европейския съюз, бюджета на Република България или друго финансиране, както и проекти, в които 
Община Разград е партньор: 
А.Сключените договори с всички приложения, количествено-стойностни сметки и анекси с всички 
партньори, изпълнители и подизпълнители, включително  и строителния надзор; 
Б.Изплатени суми до момента по точка А - общ размер  и на кой от субектите какви суми са 
изплатени;                                                               
Относно следните проекти:                                        
1.Проект "Реконструкция и обновяване на Художествена галерия "Професор Илия Петров" и къща-

Решение  
за отказ на основание 
чл.37, ал.1, т.1 от ЗДОИ 
във връзка с чл.5 от 
Общите условия на 
сключените договори с 
Управляващите органи на 
оперативните програми. 

Заявителят е получил 



музей "Анани Явашов" в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие", 
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване 
на подходяща рентабилна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали" BG161РО001/1.1-01/2007г., финансиран по ОП "Регионално развитие" 
2007-2013, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1 "Социална 
инфраструктура";  
2.Проект “Рехабилитация на общински път Raz 1113/III - 4902/ „Побит камък – Дянково - Разград” в 
подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал", финансиран 
по схема за безвъзмездна помощ "Подкрепа за устойчиво и интегрираното местно развитие чрез 
рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа",  BG161PO001/ 2.1.– 02/ 2007г., 
финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 2: "Регионална и местна 
достъпност", Операция 2.1: "Регионална и местна пътна инфраструктура";  
3.Проект ”Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, 
финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – 
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. ОП "Развитие на човешките ресурси", 
Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 "социални услуги за превенция на 
социалното изключване и преодоляване на неговите последици”;  
4.Проект ”Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Разград”, финансиран по схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/ 08/1.30/01/01. Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма ”Околна среда 2007-2013г., 
финансиран по ОП ”Околна среда 2007-2013г.”,  Приоритетна ос 1 Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води;  
5.Проект "Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на 
регион Разград", финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. Приоритетна ос 2 
Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци;  
6.Проект "Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в 
подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие" по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ "Подкрепа за подобряване на градската среда" BG161PO001/1.4-02/2008, 
финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска";  
7.Проект "Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в 
гр. Разград и с. Просторно в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие" по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща рентабилна 
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали", Компонент 2: Социална инфраструктура, финансиран по ОП "Регионално развитие" 
2007-2013 г., Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 
"Социална инфраструктура";  
8.Проект "Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на 
потребителите", финансирано по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна 
ос III: "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", 
Подприоритет 3.1: "Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез 

предоставената 
информация. 

 
Обжалвано от заявителя. 

Адм. съд – Разград 
отменя решението за 

отказ. 
 

Последващо  
Решение  
за пълен достъп 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 
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развитие на електронното управление", бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02;  
9.Проект "Осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение чрез изграждане на социално 
предприятие", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Социално предприемачество – популяризиране и 
подкрепа на социални предприятия - пилотна фаза", договор BG051PO001-5.1.01-0036;  
10.Проект „Преодоляване на социалната изолация и гарантиране на равноправно положение на 
хората с увреждания и възрастните хора”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, Договор № BG051PO001-5.2.04-0131-С0001;  
11.Проект „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Ясеновец, 
община Разград, предоставящо интегрирано образование на ученици от ромски произход”, 
финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на 
състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус 
върху ромите”, финансиран по Програма ФАР BG 2005/017-353.01.03;  
12.Проект "Реконструкция на кухненски блок на Домашен социален патронаж, Разград", финансиран 
от Социалноинвестиционния фонд. 

Пореден № 
през 

годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

6.  26-00-301.1  На основание Закона за достъп до обществена информация, чл.4, ал.(1), (3) желая да ми бъде 
предоставена наличната информация относно готови проекти или в процес на подготовка, мощност и 
възложители за изграждане на ветрогенератори и фотоволтаични системи на територията на 
общината. Интересувам се от етапа който са достигнали на всеки един от проектите. На основание 
Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи: 
1.Инвестиционно предложение; 2.Решение за разработване на ПУП.  

от 23.03.2010 г. 
„Грийн Уърлд 

Груп”  
гр.Варна 

 

Решение  
за пълен достъп 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

7. 94-Р-53.1  
от 12.05.2010 г.  
Ради Радев 
с.Дряновец 

 

Ксеро-фото копие от фактурите по обзавеждане на кметство с.Дряновец през 2009 г.. Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

8.  33-00-12.1  1.Размер на данъка върху недвижимите имоти за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. - по години; 2.Размер на 
данъка върху превозните средства, леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително за 
2007, 2008, 2009 и 2010 г.- по години; 3.Размер на годишния патентен данък за търговия на дребно до 
100 кв. м. нетна търговска площ на обекта (при най-добро местонахождение) за 2007, 2008, 2009 и 
2010 г. - по години; 4.Размер на такса за битови отпадъци за не жилищни имоти на юридически лица 
за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. - по години; 5.Размер на такса за ползване на пазари за търговия с 
промишлени стоки на ден за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. - по години; 6.Каква е степента на 
предоставяне на услуги по електронен път от вашата администрация:-Първа степен (поколение) - 
Информация:институциите публикуват в интернет информация, която е достъпна за гражданите и 
фирмите; - Втора степен (поколение) - Еднопосочно взаимодействие:институциите публикуват в 
интернет информация и предоставят възможност за изтегляне на бланки и формуляри, свързани с 
услугите; - Трета степен (поколение) - Двупосочно взаимодействие: потребителят на услугата освен 
получаване на информация и изтегляне на бланки може да изпраща писма, формуляри и др. по 
електронен път, но администрацията не е задължена да му отговори в реално време или по същия 
начин; -Четвърта степен (поколение) - Транзакция:гражданите и фирмите комуникират с 

от 07.06.2010 г.  
Фондация 

 „Институт за 
пазарна икономика” 

гр.София 
 

Решение  
за пълен достъп;  
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 
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администрацията по електронен път и обратно "он-лайн". Съществува механизъм за потвърждаване 
на действителността на транзакцията. 7.Какъв е етапът на готовност за работа на "едно гише": - Базов 
етап - при базовия етап на потребителя се налага да осъществява лични контакти с различни 
структури от администрацията; Развиващ се етап - контактът се осъществява лично и по телефона и 
има предимно едно място за достъп, но се налагат и допълнителни контакти с други структури и 
звена; Работещ етап - има едно място за достъп и потребителят може да се свърже с администрацията 
лично, по телефон или да получи информация чрез интернет; Отличен етап - има едно място за 
контакт и всички случаи се решават там, а достъпът се осъществява посредством множество канали - 
лично, телефон, интернет.  

Пореден № 
през 

годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

9.  74-00-34.1 от 
30.06.2010 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация за паметника на Иван Ведър в град Разград в градинката пред бившия хотел Абритус, 
сега сграда на Министерство на правосъдието:  
1.На какво основание е построен - документ/и на органа/ите, който е разрешил;  
2.Какъв статут има парцелът около паметника - акт за собственост;  
3.Договор с автора за изработване на паметника, вкл. всички приложения и анекси;  
4.Кой е изработил паметника - име на автора/ите;  
5.Колко струва изработката на паметника - документ за платена сума. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

10. 94-Н-96.1  
от 02.07.2010 г.  
Никола Николов 

с.Островче 
 

Информация относно статута на сградата, двора и земеделските земи на Народното Читалище в село 
Островче а именно: - Общинска собственост ли са гореупоменатите имоти? - Ако не са, чия 
собственост са и по какъв начин са придобити, на каква цена и за какви цели са изразходвани парите? 
- Също така за какви цели ще бъдат използвани тези имоти, съгласно Договор - ако има такъв. Във 
връзка с гореупоменатите въпроси, желая да ми бъдат предоставени копия от следните документи: 1. 
Договор за покупко-продажба на тези имоти; 2.Приложения или/и анекси ако има такива. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

11.   74-00-35.1
от 05.07.2010 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

1.Изплатени до момента суми от бюджета на Община Разград за загубени съдебни дела с влязли в 
сила съдебни решения;  
2.Брой загубени съдебни дела с влезли в сила съдебни решения от Община Разград;  
3.Изплатени до момента суми от бюджета на Община Разград за хонорари на адвокати, които са 
представлявали общината; Моля, информацията да включва по години 2007, 2008 и 2009 г. и до 
момента. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

12.   13-00-19.1
от 19.07.2010 г.  
СЦН „АПЕЕ”  
гр.Варна 

 

1.Издадени разрешения за допускане за изработка на ПУП, както и актове за одобрени или влезли в 
сила ПУП за периода 01.01.-30.06.2010 г. за изграждане на обекти за производство на електроенергия 
от възобновяеми енергийни източници за имоти в землищата на населените места от Община Разград, 
Област Разград. 2. Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация: копие на 
издадените документи (заповеди, разрешения, актове, удостоверения и др. за допускане до изработка 
на ПУП) на хартиен носител 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. 

13.  26-00-797.1  1. Община Разград (Общината) провеждала ли е процедура по ЗОП или НВМОП за възлагане 
предоставянето на цифрови мобилни телефонни услуги или възлагане предоставянето на фиксирани 
телефонни услуги през последните 5 (пет) години и ако, да, кога? 2.Кога е сключен последния 
договор на Общината за възлагане предоставянето на цифрова мобилна телефонна услуга и кога 
изтича неговия срок? 3.Кога е сключен последния договор на Общината за възлагане предоставянето 
на фиксирана телефонна услуга и кога изтича неговия срок? 4.Променяни ли са условията на 

от 29.07.2010 г.  
Космо България 
Мобайл ЕАД 
гр.София 

 

Изпратен отговор, че 
исканата информация се 
намира при заявителя. 
Заявителят не е обжалвал 

изпратения отговор. 
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договорите по т.2 и т.3 след тяхното сключване и ако да, кога и на какви правни основания? 5.В 
случай че не са провеждани процедури по ЗОП/НВМОП с предмет - възлагане предоставянето на 
цифрова мобилна телефонна услуга или възлагане предоставянето на фиксирана телефонна услуга и 
Общината ползва цифрова мобилна телефонна услуга или  фиксирана телефонна услуга, посочете на 
какво правно основание е избран доставчик/доставчици за съответния вид услуги? 6. Доколкото 
разходването на обществени средства от общинския бюджет е от обществено значение и е обект на 
състезателни процедури от гледна точка на оптималност и минимизиране на разходите за бюджета, 
молим да посочите цените на използваните услуги, които към момента се заплащат от Общината при 
ползване на мобилна телефонна услуга и фиксирана телефонна услуга. 7.Какъв е броят SIM карти, 
ползвани във връзка с мобилни телефонни услуги от Общината за 2009 г. и какъв е обемът на трафика 
при ползване на мобилни телефонни услуги от Общината за 2009 г. 

Пореден № 
през 

годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

14. 94-Н-130.1  
от 30.07.2010 г.  
Никола Николов 

с.Островче 
 
 

1.Копие от Решение за провеждане на търг за продажба на Читалищната сграда и прилежащия й двор 
което да съдържа:1.наименование и описание на предмета на търга.2.вида на търга.3.началната 
цена.4.размера на депозита.5.начина на плащане на цената.6.времето и начина за оглед на 
обекта.7.мястото, деня и часа на търга. 2.Копие от Документ за данъчна регистрация по ЗДДС - за 
българските участници - (Гл.2, Чл.7 (1) 3. 3.Копие от Скица 2732/23.11.207 г. 4.Да ми се отговори 
защо след като търга е проведен на 08.08.2008 г. - Договорът по предмета на търга е сключен на 
29.09.2008 г. т.е. след повече от 7 (седем седмици) а не след две седмици съгласно Гл.2, Чл.18, (1). 
5.На коя дата и в кой Областен ежедневник са публикувани условията на търга? Чл.57 (1) от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 6.Поставено ли е 
обявление на видно място в Общината и в населеното място - предмет на търга и на коя дата? - тъй 
като кметският наместник повече от две години отговаря на съселяните ми че не знае нищо за 
Читалищната сграда. Това означава че такова обявление изобщо не е имало!!! 7.съгласно т.2 от 
Договора за продажба на имота купувачът го е купил за сумата от 50011,00 лева, която сума е 
преведена на Общината. А по отношение на т.3 и 4 са внесени местен данък 2% в/у продажната цена 
и режийни разноски 2% също в/у продажната цена като са описани основанията - Чл.47, ал.2 и Чл.25, 
т.1, но за сумата по ДДС - 20% е върху данъчната основа (14862,44 лв.), а не върху продажната цена - 
не е написано основание. Ето защо моля да ми бъде отговорено на какво основание е ощетена 
Общината с повече от 7000 лева? 8.Кой е настоящият собственик на Читалищната сграда в с. 
Островче? 9.копие от Удостоверение за данъчна оценка. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

15. 94-Б-55.1  
от 09.08.2010 г.  
Бойко Обретенов 

гр.Разград 
 

Препис от Договор № 25 от 02.02.2006 г. за продажба на имот-частна общинска собственост, вписан в 
СВ вх. рег. №568, том 1, парт. книга стр.104. На основание чл.25, ал.1, т.3 от ЗДОИ исканата 
информация да ми бъде предоставена като заверен препис от цитирания по-горе документ. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

16.  26-00-951.1  Във връзка с Ваше Решение № ЗОП-36/27.08.2010 г. за обявяване на класирането по горецитираната 
процедура и след като се запознахме с мотивите за отстраняването ни (Обединение "Проект ПСОВ-
Разград", гр. София) и като водещ партньор в обединението, на основание Закона за достъп до 
обществена информация, желаем да получим копия от документите, доказващи че допуснатите до по-
нататъшно класиране участници, разполагат с ключов персонал за организация и изпълнение на 
поръчката, а именно: Ключов експерт пречистване на отпадъчни води и Ключов експерт техники по 
третиране на утайки от пречистване на отпадъчни води. 

от 09.08.2010 г.  
Старт Инженеринг 

АД 
гр.София 

 

Решение  
за отказ на основание  
чл.37, ал.1, т.1 във връзка 
с чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ. 
 

Решението за отказ  
не е обжалвано. 
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Пореден № 
през 

годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

17.  26-00-950.1  Наличната информация относно готови проекти или в процес на подготовка, мощност и възложители 
за изграждане на ветрогенератори и фотоволтаични системи на територията на общината. 
Интересувам се от етапа, който е достигнал всеки един от проектите. На основание Закона за достъп 
до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи: 1.Инвестиционно 
предложение;2. Решение за изработване на ПУП. 

от 02.09.2010 г. 
„Грийн Уърлд 

Груп”  
гр.Варна  

Решение  
за пълен достъп 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

18.   74-00-41.1
от 20.09.2010 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно Център за работа с деца, Ученическа спортна школа, Център за ученическо 
техническо и научно творчество в град Разград: 1.Акт за собственост на сградите; 2.Решение/я на 
Общински съвет-Разград относно предоставяне на имоти за ползване от тези извънучилищни 
институции. 3.Договор за ползване с институциите на имотите по т.1. 

Решение  
за пълен достъп 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

19.   74-00-42.1
от 20.09.2010 г. 

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно СКК "Спринт", СК "Антибиотик", СККК "Хезар", СКБ "Лютви Ахмедов" в град 
Разград:  
1.Акт за собственост на сградите;  
2.Решение/я на Общински съвет-Разград относно предоставяне на имоти за ползване от посочените 
спортни клубове.  
3.Договор за ползване с институциите на имотите по т.1. 

Решение  
за пълен достъп 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

20. 94-Н-160.1  
от 24.09.2010 г.  
Никола Николов 

с.Островче 
 

Във връзка със Заявлението ми за достъп до информация с вх № 94-Н-130.1 от 30.07.2010 г. Вие ми 
предоставихте исканата от мен информация и копия от документи за което Ви благодаря. Но тъй като 
сте ми изпратили 2 от документите, които са негодни за прочит т.е. брак, моля да ми бъдат изпратени 
отново копия на тези документи, тъй като съм заплатил съответните такси за тях, а именно: 1. Копие 
от заповед на кмета за провеждане на търг за продажба Читалищната сграда и прилежащия й двор в 
с.Островче, съгласно решение на ОбС-Разград  по протокол номер 9/29.04.2008 г.. 2.Копие от 
удостоверение за данъчна оценка 3851/18.09.2008 г. на Община Разград. 3.Допълнително желая да 
получа копие от Заповедта на кмета за определяне на лицето, спечелило търга, цената и условията на 
плащане, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени 
такива съгласно чл.71, ал.1 от Наредба №2 на ОбС. 

Решение  
за пълен достъп 
 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

21.  26-00-950.1  Наличната информация относно готови проекти или в процес на подготовка, мощност и възложители 
за изграждане на ветрогенератори и фотоволтаични системи на територията на общината. 
Интересувам се от етапа, който са достигнал всеки един от проектите. На основание Закона за достъп 
до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи:                                      
1. Инвестиционно предложение;                                                             

от 02.09.2010 г. 
„Грийн Уърлд 

Груп”  
гр.Варна 

 2. Решение за изработване на ПУП. 

Уведомление по чл.33 от 
ЗОП за липса на такава 
информация. 
 
Заявителят не е обжалвал 

уведомлението. 
22. 94-М-173.4  

от 02.12.2010 г. 
Мариян Станев 
гр.Разград 

 

1.Юридическото име на Службата по трудова медицина, с която Община Разград има сключен 
договор (към днешна дата);                                          
2. Стойността на действащия договор  за обслужване от Служба по трудова медицина в лева за едно 
обслужвано лице, без ДДС.                                                   
3.Общата стойност на договора за обслужване от Служба по трудова медицина.                                          
На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните 
документи: 
1.Копие от действащия договор за обслужване от служба по трудова медицина.  
2.Копие от офертата на изпълнителя. 
 

Уведомление по чл.33 от 
ЗОП за липса на такава 
информация. 
 
Заявителят не е обжалвал 

уведомлението. 
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Пореден № 
през 

годината 

Входящ № на 
заявлението 

Предмет на достъпа до обществена информация Резултат от разглеждане 
на заявлението 

23.   74-00-52.1
от 22.12.2010 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно дейността по проект “Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.09 “Алтернативи”: 
1. Бюджет на проекта съгласно подписания договор. 
2. Протокол от дейността на оценителната комисия за разглеждане на заявленията на потребностите 
на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент”. 
3. Методика или друг документ, които е използвала комисията по т.2 в своята работа, от който да е 
видно какви критерии са използвани за оценка и как е бил оценен всеки един кандидат-потребител 
индивидуално. 
4. Списък на одобрените потребители по т.2. 
5. Протокол от дейността на оценителната комисия за разглеждане на заявленията на кандидатите, 
които желаят да бъдат „Личен асистент” по този проект. 
6. Методика или друг документ, които е използвала комисията по т.5 в своята работа, от който да е 
видно какви критерии са използвани за оценка и как е бил оценен всеки един кандидат. 
7. Списък на одобрените лични асистенти по т.5. 

Решение  
за пълен достъп 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

24.   74-00-52.1
от 22.12.2010 г.  

ЦНПО  
гр.Разград 

 

Информация относно дейността на Община Разград, социална услуга “Център за обществена 
подкрепа” за 2007, 2008, 2009г. и към 30.09.2010г.: 
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. Годишен бюджет за 2010г. – приходи и разходи към 30.09.2010г. съгласно бюджетната 
класификация; формите са същите, както т.1.; 
5. Брой заети служители на трудови, служебни, граждански и други договори (правоотношения). 

Решение  
за пълен достъп 
 
 

Заявителят е получил 
предоставената 
информация. 

25. 94-П-152.4  
от 30.12.2010 г. 
Петър Христов 
гр.Шумен 

 

Писмена справка с посочени (обобщени) следните данни: 1.Вх. номера на заявленията и датите, на 
които е подадено всяко от тях през 2010г., депозирани в Община Разград от лица, желаещи да ползват 
личен асистент по Проект „Подкрепа за достоен живот”, в рамките на пр. ос 5 „Социално включване  
и насърчаване на социалната икономика” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като срещу всяко 
от заявленията на горните лица, моля, да посочите: 1.1.Инициалите (първите букви от собственото, 
бащиното и фамилното име) на съответния заявител; 1.2.Процента на установената от ТЕЛК (СТЕЛК, 
НЕЛК) нетрудоспособност и придобил ли и е с решение на ТЕЛК (СТЕЛК, НЕЛК) право на чужда 
помощ, съответния заявител; 1.3.Удовлетворен ли е с личен асистент по настоящия Проект или е 
отнесен като "оставен в списъка на чакащите" от оценителната комисия по проекта, или му е отказан 
личен асистент; 1.4.Живее ли пълнолетно лице в дома на заявителя и същото лице има ли трудова 
заетост;1.5.Заявителят в гр. Разград ли живее или в друго населено място в Община Разград. 2.Моля, 
да ми бъде предоставено копия на документи (договор, декларации и т.н.), с които Община Разград 
разполага, изготвени от Община Разград (евентуално НСОРБ) или АСП гр.София (евентуално МТСП-
София или съответното териториално поделение на АСП-София), в които е регулиран реда за 
организация и изпълнение на горния проект "Подкрепа за достоен живот". Ако исканата от мен 
информация или част от нея е обнародвана, то на основание чл.12, ал.4 от ЗДОИ, моля, да ми 
посочите къде е сторено това - изданието, броя и датата на издаването му. 

Решение  
за пълен достъп 
 
 
Заявителят не е получил 

предоставената 
информация. 

 
Стр. 7 от 7 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


