ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
ЗА 2012 г.

През 2012 г. в Областна администрация Варна са постъпили 28 бр. заявления за достъп до
обществена информация.
№

Заявление с вх.
№ от

Описание на вида на исканата
информация, посочена в
заявлението

Предоставена
информация на
основание

1

ДУ-12-62001/03.01.2012г. –
Съюз на
погребалните
фирми в
България
РД-12-99074/24.01.2012г. СОПА
ДУ-12-99111/17.02.2012г. –
17.02.12г. –
Фондация
„Програма
Достъп до
информация”
ДУ-12-99071/29.02.12г. –
СНЦ”Варнасвободна
икономическа
зона”

Издадените актове за смърт от
общините в област Варна

ДУ-12-62001/1/12.01.12г. –
изх. писмо до
общините в
област Варна

Разпоредителни сделки с
държавна собственост

Решение РД-1277108/22.03.2012г.
Писмо ДУ-1299111/1/09.03.12г.

Основания за съставяне на АДС
7646,7652,7653,1201 и 1202/11г. за
„историческото ядро на морската
градина”,информация относно
строително направление на
започналото брегоукрепване над
плажове „Буните”; Заповед РД-2003-1/30.01.09г. на АГКК

Решение РД-127710-6/16.03.12г.

ДУ-12-99072/05.03.12г. –
Кънчо Бонев и
„Обединено

Копия от АДС 1201/11, 1202/11,
1202/11,писмо с изх. № 90-05591/10.03.10г. на МРРБ

Решение РД-127710-7/20.03.12г.

2

3

4

5

Публични регистри,които се
поддържат от областна
администрация

Отказ от
предоставяне
на основание

Жалба ДУ-1299071(3)/23.03.2012
г–
определение №
2338/16.05.201
2г на АСВ –
прекратява
производството
– определение
№9032/22.06.12
г ВАС– отменя
заплащането на
разноски от
страна на
Областна
администрация
Варна

6

гражданско
сдружениеВарна”
ДУ-12-99073/13.03.12г.
Кънчо Бонев и
СНЦ „Варнасвободна
икономическа
зона”

7

ДУ-12-940018/27.03.12г.арх. Калина
Павлова

8

ДУ-12-940023/17.04.12г. –
Светлозар
Николов

9

РД-12-991115/04.05.12г. –
Стефан ШмидтМаркс

10

ДУ-12-940034/13.06.12г. –
Димитринка
Янчева
ДУ-12-940035/15.06.12г. –
Димитринка
Янчева

11

Изпълнителни листи и за какви
суми са подадени в деловодството
на обл. администрация

Решение РД-1277109/05.04.2012г
Разрешава достъп
до „Справка за
издадени
изпълнителни
листи през
2011г.”,изключен
ие на графа
„забележки”

Споразумение от 01.08.2011г. към
договор № 3910/09г.;информация
за извършваните строителномонтажни работи по територията
на Алея първа
Внесено искане от граждани за
отмяна на Специфични правила и
нормативи към ОУП на Варна в
периода 02.0405.042012г.,протокол от раб.среща
с общински съветници на
11.04.12г.
Копие от договора за прехвърляне
на Аспарухов парк на община
Варна; копие от договор, с който
община Варна поема
стопанисването на Морската
градина
Схема за разполагане на
преместваеми обекти на плаж
„Централен II”гр. Бяла

Решение РД-127710-10/09.04.12г.

Договор за наем и схема за
разполагане на преместваеми
обекти на плаж „Централен II”гр.
Бяла

Решение РД-127710-17/09.07.12г.
- Договор за
наем на плаж
„Централен II”гр.

РД-12-77109/05.04.12г. –
оставя без
разглеждане
заявление ДУ12-99073/13.03.12г.
Жалба № ДУ12-99073(1)/02.04.2012
г. Адм.дело
1451/12 на
АСВ –
определение №
2073/03.05.201
2г- оставя без
уважение и без
разглеждане.
Потвърдено с
определение №
7799/01.06.201
2г на ВАС

Решение РД-127710-11/02.05.12г.

Решение РД-127710-12/21.05.12г.

Решение РД-127710-15/26.06.12г.
- Отказва
достъп до
схема за
разполагане на
преместваеми

Бяла

12

ДУ-12-26009/28.06.12г. –
„Джемини 31”
ЕАД

13

ДУ-12-940043/16.07.12г. –
Светлана
Банева чрез
Валентин Банев
ДУ-12-9400-47
от 26.07.2012г
арх. Калина
Павлова

14

Информация относно АДС
11358/11.03.72г.; имоти при ДАТ –
Автостопанство № 3”Автобусни
превози”,за които няма съставени
актове за държавна собственост
Информация за акт за публична
държавна собственост № 8213/12г.

Решение РД-127710-16/05.07.12г.

Решение РД-127710-18/20.07.12г.

Всички налични в Областна
администрация Варна съдебни
решения, в които е упоменато, че
при сделката с терени по „Алея
първа” във Варна няма нарушения.

15

ДУ-12-99074/27.07.2012г
Кънчо Бонев

Заповед на областния управител
на област Варна за изплащане на
дължими суми по изпълнителни
листи; отговор на областния
управител на писмо от Соня
Божикова, началник на отдел
„Приемна” при Администрацията
на Министерски съвет

16

ДУ-12-940048/06.08.2012г
Анна Руменова
Георгиева

Информация за предприятия,
които използват в
производствения процес парни
котли на газ или твърдо гориво

17

ДУ-12-08014/17.08.2012г
Кънчо Петков
Бонев

18

ДУ-12-99075/30.08.2012г
Кънчо Петков
Бонев

Препратено от Община Варна
относно основания и решение, на
които е бил отписан АДС №
40/1997г за историческото ядро на
Морската градина от актовите
книги на МРРБ
Информация относно АДС № 1201
и 1202 от 2011г и АДС № 40 от
1997г

обекти на плаж
Централен
II”гр. Бяла

Решение № РД12-771019/09.08.2012г достъп до
извлечение от
протокол

Писмо № ДУ12-940047/26.07.2012г
– исканата
информация не
е
индивидуализи
рана
Обжалвано –
решение №
2835/23.11.
2012г по адм.
д. № 3275/2012
на Адм. съд
Варна –
жалбата е
отхвърлена
Писмо № ДУ12-940048(5)/15.08.201
2г –
информацията
не е налична в
Областна
администрация
Варна

Писмо отговор №
ДУ-12-08014(1)/27.08.2012г

Писмо № ДУ12-9907-5(1) от
12.09.2012г –
поставените
въпроси не
попадат в
обема на

понятието
„обществена
информация”
по ЗДОИ
19

ДУ-12-08015/13.09.2012г
Кънчо Петков
Бонев,
препратено от
Община Варна

Информация относно АДС № 1201
и 1202 от 2011г

Решение № РД12-771021/02.10.2012г –
достъп до АДС №
1201 и 1202 от
2011г и писмо №
ДУ-12-08015(1)/02.10.2012г

20

ДУ-12-940076/11.10.2012г
Димитринка
Тодорова
Янчева

Новоодобрена схема за
разполагане на преместваеми
обекти на плаж „Централен ІІ” гр.
Бяла

Писмо ДУ-12940076/1/17.10.2012
– исканата
информация не
е налична към
момента на
разглеждане на
заявлението

21

ДУ-12-99076/17.10.2012г
Кънчо Петков
Бонев

Информация относно изплащане
на суми по изпълнителни листи

22

ДУ-12-940088/29.10.2012г
Ардаш Вартан
Мардиросян

АОС № 435/11.03.2005г и АДС №
13202/07.12.76г

Писмо ДУ-1299076(1)/30.10.2012
г–
информацията
не е
обществена по
смисъла на
ЗДОИ,
предоставена
информация
относно
сроковете за
изплащане
Писмо за
препращане на
Община Варна
в частта,
относно АОС№
435/11.03.2005г

23

ДУ-12-940090/01.11.2012г
Спас Цветков
Спасов

Информация относно
предоставено на Калинка
Александрова Пенчева жилище –
държавна собственост за ползване
под наем

24

ДУ-12-92004/13.11.2012г
Пламен

Информация относно броя на
държавните ведомствена жилища
в разпореждане на Областна

Решение № РД12-771026/08.11.2012г –
предоставен
достъп до 2 бр.
документи
Решение № РД12-771030/21.12.2012г
предоставен
достъп до
споразумение
Писмо № ДУ-1292004(1)/26.11.2012г

Стефанов
Петров

администрация Варна и размер на
приходите от отдаването им под
наем от началото на 2012г
Запознаване с преписката по АДС
за имот, находящ се на бул. „М.
Луиза” № 31

25

ДУ-12-940094/14.11.2012г
Бистра
Господинова

26

ДУ-12-33001/14.11.2012г/
Стефан Борисов
Воденичаров –
Институт по
металознание
към БАН, чрез
Никола Иванов
Колев
ДУ-12-940095/15.11.2012г
Ардаш Вартан
Мардиросян

Информация относно документи
по преписката на АДС №
3139/03.08.2000г

Решение № РД12-771029/28.11.2012г

Информация относно з бр.
заповеди, описани в АДС №
13202/07.12.1976г

Решение № РД12-771028/28.11.2012г
относно заповед
№ 5126/1976г на
ОНС - Варна

ДУ-12-03002(3)/22.11.2012г
ПП „Движение
България на
гражданите”

Информация относно броя,
възнагражденията и назначаването
на лица в Областна администрация
Варна и размер на таксите за
административни услуги

Писмо ДУ-1203002(7)/15.12.2012г

27

28

Писмо за
отстраняване
на
нередовности
№ ДУ-12-940094(1)/20.11.
2012г и
уточняване
предмета на
исканата
информация

Писмо № ДУ12-940095(1)/28.11.
2012г до кмета
на община
Варна по
компетентност
за останалите
поискани
документи

