
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА 

през  2016 г.  

 

През 2016г в Областна администрация Варна са постъпили 45 бр. заявления за достъп до 

обществена информация. 

  

                                                                    

№ Заявление с вх. 

№ от  

Описание на вида на исканата 

информация, посочена в 

заявлението 

Предоставена 

информация на 

основание 

Отказ от 

предоставяне 

на основание 

1 ДУ-16-9400-

1/04.01.16г от Димо 

Иванов Петров 

Поставени въпроси за наличието на АДС-

та за имоти в квартал № 127 по плана на 

гр. Провадия – писмена справка 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

1(1)/07.01.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

2 ДУ-16-9400-

2/04.01.16г от 

Христо Радославов 

Иванов 

АДС № 3262/21.12.2000г и № 

97/15.10.1980г – копия на хартиен 

носител 

Решение № ДУ-16-

7710-1/07.01.16г – 

пълен достъп 

 

3 ДУ-16-9400-

3/05.01.16г от 

Георги Ивайлов 

Николов 

Преписката по АДС № 3262/21.12.2000г  

- относно парк-паметник на Българо-

съветската дружба – преглед на 

информацията в оригинал или копия и 

копия на технически носител 

Решение № ДУ-16-

7710-2/07.01.16г – 

частичен достъп 

 

4 ДУ-16-9400-

4/11.01.16г от Димо 

Иванов Петров 

Информация, дали е обявявано бедствено 

положение на ул. „Инж. Петър Моллов” в 

гр. Провадия – писмена справка 

 Писмо изх. № ДУ-

16-9400-

4(1)/19.01.16г  

5 ДУ-16-9400-

7/19.01.16г от 

Коста Петров 

Петров 

АДС № 6811/21.06.2007г – копие на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-3/22.01.16г – 

пълен достъп 

 

6 ДУ-16-6100-

1/15.01.16г от 

Кънчо Петков 

Бонев, 

представляващ 

„Отворен общ. 

съвет на 

протестиращите” 

АДС и скица към него за имоти с идент. 

№ 10135.2573.270 и 10135.2572.203; 

заповед на обл. упр. по чл. 7, ал. 2 от 

УПОА – преглед на инф. в оригинал или 

копие и копия на хартиен носител  

Решение № ДУ-16-

7710-4/27.01.16г – 

частичен достъп 

Писмо изх. № ДУ-

16-6100-

1(1)/27.01.16г до 

МРРБ по чл. 32, 

ал. 1 от ЗДОИ 

7 ДУ-16-9400-12 и 

ДУ-16-9400-

12(1)/28.01.16г от 

Димо Иванов 

Петров 

Информация относно подпорна стена и 

улица в кв. 126 по плана на гр. Провадия 

– писмена справка 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

12(2)/02.02.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

8 ДУ-16-9400-

9/25.01.16г от 

Христо Радославов 

Иванов 

АДС № 888/10.04.1998г и скица за имота 

– копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-6/03.02.16г – 

пълен достъп 

 

9 ДУ-16-9400-

11/25.01.16г от 

Елица Живкова 

Давидкова 

АДС № 8080/21.12.2011г – копие на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-5/29.01.16г – 

пълен достъп 

 

10 ДУ-16-9400-

13/03.02.16г от 

Николета 

Анатолиева 

Стоянова 

Преписката по заповед № Р-

691/03.06.1993г на кмета на общ. Варна - 

преглед на инф. в оригинал или копие и 

копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-7/05.02.16г – 

пълен достъп при 

условията на чл. 31, 

ал. 4 от ЗДОИ 

 

11 ДУ-16-9400- Заповед на областния управител на обл. Решение № ДУ-16-  



14/04.02.16г от 

Димка Неделчева 

Георгиева 

Варна № АО-1-7703(330) / 04.06.2002г и 

преписката към нея – копия на хартиен 

носител 

7710-8/09.02.16г – 

пълен достъп 

12.  ДУ-16-9400-

15/05.02.16г от 

Димо Иванов 

Петров 

Информация относно ул. „Инж. Петър 

Моллов” в гр. Провадия – писмена 

справка 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

15(1)/10.02.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

13.  ДУ-16-9400-

19/19.02.16г от 

Боян Илиев Жеков 

Преписките по издаване на заповеди № 

580 и 581/01.02.1993г на кмета на общ. 

Варна - преглед на инф. в оригинал или 

копие, копия на хартиен и технически 

носител 

Решение № ДУ-16-

7710-9/25.02.16г – 

пълен достъп 

 

14. ДУ-16-9400-

21/25.02.16г от 

Николета 

Анатолиева 

Стоянова 

Заповед № 30/10.06.1992г на кмета на 

общ. Варна - преглед на инф. в оригинал 

или копие и копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-10/29.02.16г – 

пълен достъп при 

условията на чл. 6, ал. 

1, т. 5 от ЗДОИ  

 

15.  ДУ-16-9400-

22/02.03.16г от 

Димо Иванов 

Петров 

Отреждане за държавни имоти по плана 

на гр. Провадия на посочени в заявл. 

АДС – писмена справка, изпр. на 

електронен адрес 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

22(1)/07.03.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

– изпр. на 

електронен адрес 

16.  ДУ-16-9400-

23/08.03.16г от 

Димо Иванов 

Петров 

Информация по посочени актове за държ. 

собственост, ул. в кв. 126 по плана на гр. 

Провадия - писмена справка, изпр. на 

електронен адрес 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

23(1)/12.03.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

– изпр. на 

електронен адрес 

17. ДУ-16-9400-

25/17.03.16г от 

Гергана Делова 

Жулева 

Инф. относно акта, който урежда 

организацията на документооборота в 

Обл. администрация Варна – копие, 

изпратено на електронна поща 

Решение № ДУ-16-

7710-11/21.03.16г – 

пълен достъп – 

изпратени на ел. поща 

вътр. правила за 

документооборота  

 

18. ДУ-16-9909-1 и 2 / 

21.03.16г – Румяна 

Иванова, изп. 

директор на 

Българска 

фондация 

„Биоразнообразие” 

Разпоредителни сделки с терени 

държавна собственост в имоти с посоч. 

идент. в с. Ново Оряхово – писмена 

справка на електронен адрес 

 Писма № ДУ-16-

9909-1(1) и 

(2)/28.03.2016г по 

чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ; (1) е изпр. 

по ел. поща 

19.  ДУ-16-9400-

26/21.03.16г от 

Пламен Димитров 

Георгиев 

АДС № 566/1983г и преписката по 

издаването му - преглед на инф. в 

оригинал или копие и копия на хартиен 

носител 

Решение № ДУ-16-

7710-12/28.03.16г – 

пълен достъп 

 

20.  ДУ-16-9400-

27/23.03.16г от 

Давид Илиев 

Димитров 

Писмо № 10690/07.08.1965г на Варненски 

градски нар. съвет, финансов отдел - 

преглед в оригинал или копие и копия на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-13/30.03.16г – 

пълен достъп 

 

21.  ДУ-16-2600-

3/30.03.16г от 

„Контролно-

заваръчни 

устройства” АД, 

представл. от 

Антони Николаев 

Антонов чрез 

Елена Йорданова 

Драгиева 

АДС № 1464/07.10.2014г за плаж 

„Кабакум-север” и схеми, скици и 

техническа документация към акта – 

копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-14/31.03.16г – 

частичен достъп – 

наличен е АДС 

Писмо № ДУ-16-

2600-

3(1)/31.03.2016г 

по чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ до МРРБ за 

техн. докум и 

скиците към акта 

22. ДУ-16-9400-

31/04.04.16г от 

Давид Илиев 

Димитров 

Информация за плащане на данък сграда 

и земя на имот на ул. „Добротица” № 13Б 

в периода 1952 – 1965г - преглед в 

оригинал или копие и копия на хартиен 

 Писмо № ДУ-16-

9400-

31/04.04.2016г по 

чл. 33 от ЗДОИ  



носител 

23. ДУ-16-9400-

33/14.04.16г от 

Елена Йорданова 

Драгиева 

Договор за наем / концесия на плаж 

„Кабакум-север 2”, общ. Варна – копие на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-16/21.04.16г - 

пълен достъп при 

условията на чл. 6, ал. 

1, т. 5 от ЗДОИ 

 

24. ДУ-16-9907-

1/23.06.16г от 

Кънчо Петков 

Бонев, 

представляващ 

СНЦ „Варна – 

СИЗ” 

Информация относно възможността за 

създаване на свободна икономическа зона 

във Варна - преглед в оригинал или копие 

и копия на хартиен носител  

 Писмо № ДУ-16-

9907-

1(1)/24.06.16г по 

чл. 33 от ЗДОИ 

25. ДУ-16-9907-

2/07.07.16г от 

Кънчо Петков 

Бонев, 

представляващ 

СНЦ „ОГС – 

Варна” 

Информ. относно собствеността върху 

калолечебницата в района на „Приморски 

парк” Варна – актове за собств. върху 

земята и сградите, акт за разпореждане с 

тях - преглед в оригинал или копие и 

копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-17/13.07.16г - 

пълен достъп при 

условията на чл. 6, ал. 

1, т. 5 от ЗДОИ 

 

26. ДУ-16-9907-

3/07.07.16г от 

Кънчо Петков 

Бонев, 

представляващ 

СНЦ „Варна – 

СИЗ” 

Преписката по заявление № РД-15-9400-

71/22.01.2015г и писмо на обл. управител 

на обл. Варна изх. № РД-16-9907-

45(1)/10.06.16г - преглед в оригинал или 

копие и копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-18/13.07.16г - 

пълен достъп  

 

27. ДУ-16-9907-

4/13.07.16г от 

Юлиян Чолаков, 

представляващ 

СОПА 

Правно основание, реда и актовете за 

определяне на централната пешеходна 

зона във Варна за зона без автомобили – 

изпращане на инф. на посочен 

електронен адрес 

 Писма № ДУ-16-

9907-4(1) и 

(2)/18.07.2016г по 

чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ; (2) е изпр. 

по ел. поща до 

заявителя 

28. ДУ-16-9907-

5/27.07.16г от 

Юлиян Чолаков, 

представляващ 

СОПА 

Информация относно имота по АДС № 

5247/2004г – изпращане на електронен 

адрес 

Решение № ДУ-16-

7710-19/08.08.16г - 

частичен достъп 

 

29. ДУ-16-3100-

1/28.07.16г от 

Калинка Пенчева, 

журналист от в-к 

„168 часа” 

Информация относно отпадъци на 

пристанище „Одесос ПБМ” АД – писмена 

справка на електронен адрес 

 Писма № ДУ-16-

3100-1(1) и 

(2)/01.08.2016г по 

чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ; (2) е изпр. 

по ел. поща до 

заявителя 

30. ДУ-16-9907-

6/28.07.16г от 

Кънчо Петков 

Бонев, 

представляващ 

СНЦ „ОГС – 

Варна” 

Информация относно „Специализирана 

болница за рехабилитация Варна” АД - 

преглед в оригинал или копие и копия на 

хартиен носител 

 Писмо № ДУ-16-

9907-

6(1)/02.08.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

31. ДУ-16-9909-

3/09.08.16г от 

Елена Анатолиевна 

Саубанова 

Възможности за изграждане на приют за 

бездомни животни, брой на 

безстопанствените животни в област 

Варна – копие на технически носител 

 Писмо № ДУ-16-

9909-

3(2)/10.08.2016г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

– изпр. по ел. 

поща; писмо № 

ДУ-16-9909-

3(1)/10.08.2016г  

по чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ до Общ. 

Варна – за част от 



инф.  

32. ДУ-16-9400-

56/15.08.16г от 

Цветан Николаев 

Соколов 

Инф. относно дейността на междувед. 

раб. група, създадена със заповед № Р-

211 / 07.10.15г на мин. предс. на РБ – 

копия на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-20/25.08.16г - 

пълен достъп при 

условията на чл. 6, ал. 

1, т. 5 от ЗДОИ 

 

33. ДУ-16-0415-

1/16.08.16г от 

МРРБ – препратено 

заявление по ЗДОИ 

на Кънчо Бонев, 

представл. „ОГС-

Варна” по т. 3 от 

искането 

Информ. относно Калолечебницата в 

Приморски парк Варна – копия на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-21/25.08.16г - 

пълен достъп 

 

34. ДУ-16-9400-

59/19.08.16г от 

Емилия Боянова 

Балчева 

Информ. относно терени около 

крайбрежната алея в гр. Варна, такива в 

обхвата на АДС № 40/1997г – копия на 

електронен адрес 

Решение № ДУ-16-

7710-23/30.08.16г – 

частичен достъп 

Писмо № ДУ-16-

9400-

59(1)/30.08.2016г  

по чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ до Общ. 

Варна, МРРБ, 

Минист. на 

културата – за 

част от информ. 

35.  ДУ-16-9400-

62/25.08.16г от 

Михаил Боянов 

Бъчваров 

АДС № 3035/16.05.2000г – копие на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-22/30.08.16г – 

пълен достъп 

 

36.  ДУ-16-9400-

63/29.08.16г от 

Емилия Георгиева 

Дюлгерова 

АДС № 21/03.08.1949 и № 

12714/24.01.1976г – копия на хартиен 

носител 

Решение № ДУ-16-

7710-24/31.08.16г – 

пълен достъп 

 

37.  ДУ-16-9400-

64/29.08.16г от 

Емилия Стефанова 

Рангелова 

АДС № 10540/1970 на ГНС Варна – 

копие на хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-25/31.08.16г – 

пълен достъп 

 

38.  ДУ-16-9400-

65/30.08.16г от 

Петя Куртева 

Прокопиева 

АДС № 1700/05.03.15г – копие на 

хартиен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-26/31.08.16г – 

пълен достъп 

 

39. ДУ-16-9400-

66/31.08.16г от 

Георги Тинев 

Хаджитинев чрез 

адв. Мария 

Димитрова  

Актове за държавна собственост за 

територията на технически университет - 

Варна; поставен въпрос за собствеността 

на УМБАЛ „Св. Марина” – копия на 

хартиен и електронен носител 

Решение № ДУ-16-

7710-27/09.09.16г – 

пълен достъп, без 

отговор на 

поставения въпрос – 

адм. орган няма 

задължение да дава 

становища; 

предостав. на хартиен 

носител, за 

електронен няма 

техн. възможност 

Искане с вх. № 

ДУ-16-9400-

66(1)/17.10.16г за 

допълване на 

предостав. инф. 

на основ. чл. 22 от 

ЗДОИ - Писмо 

изх. № ДУ-16-

7710-

27(1)/21.10.16г – 

не е налице 

хипотезата на чл. 

22, отговор по чл. 

33 от ЗДОИ 

40. ДУ-16-0801-

4/09.09.16г от 

СОПА чрез Юлиян 

Чолаков, 

препратено по 

компетентност от 

Община Варна в 

частта по т. 1 от 

искането 

Евентуално разпореждане със сградите на 

„Кални бани” и „Морски бани” в 

Приморски парк Варна – копия, 

изпратени на електронен адрес 

Решение ДУ-16-7710-

28/12.09.16г – пълен 

достъп при условията 

на чл. 6, ал. 1, т. 5 от 

ЗДОИ – защита на 

лични данни; 

изпратено сканирано 

копие на нот. акт № 

126/2002г 

 

41. ДУ-16-9907-

7/15.09.16г от СНЦ 

Актове за държавна собственост и скици 

към тях за имоти в района на Приморски 

Решение № ДУ-16-

7710-29/19.09.16г – 

Писма ДУ-16-

9907-7 (1), (2) и 



 

„ОГС – Варна” 

чрез Кънчо Петков 

Бонев 

парк Варна и крайбрежието на морето - 

преглед в оригинал или копие и копия на 

хартиен носител 

частичен достъп: част 

от инф. не се съхран. 

в Обл. адм. Варна 

(3) от 19.09.16г по 

чл. 32, ал. 1 от 

ЗДОИ до Община 

Варна, МРРБ и 

заявителя 

42. ДУ-16-9907-

8/16.09.16г от СНЦ 

„ОГС – Варна” 

чрез Кънчо Петков 

Бонев 

Поставени въпроси относно 

калолечебницата в Приморски парк 

Варна - преглед в оригинал или копие и 

копия на хартиен носител 

 Писмо ДУ-16-

9907-8/19.09.16г 

по чл. 33 от ЗДОИ 

43. ДУ-16-9907-

9/29.09.16г от СНЦ 

„ОГС – Варна” 

чрез Кънчо Петков 

Бонев 

Информация относно пристанище 

„Одесос ПБМ” АД – Варна - преглед в 

оригинал или копие и копия на хартиен и 

технически носител  

Решение № ДУ-16-

7710-30/10.10.2016г - 

пълен достъп при 

условията на чл. 6, ал. 

1, т. 5 от ЗДОИ; за 

копия на техн. 

носител няма техн. 

възможност 

 

44. ДУ-16-2600-

7/13.12.16г –  

„Инжстройинженер

инг” ЕООД, чрез 

адв. Румяна 

Георгиева 

Манковска 

Информация относно извършени 

аварийно-вазстановит. СМР на крайбр. 

участък над буна 103 в „Приморски парк” 

Варна – копия на харт. носител 

Решение № ДУ-16-

7710-31/21.12.16г – 

пълен достъп 

 

45. ДУ-16-0801-

6/27.12.16г - 

„Инжстройинженер

инг” ЕООД, чрез 

адв. Румяна 

Георгиева 

Манковска, 

препратено от 

Община Варна 

Информация относно извършени 

аварийно-вазстановит. СМР на крайбр. 

участък над буна 103 в „Приморски парк” 

Варна – копия на харт. носител 

 Решение № ДУ-

17-7710-

1/03.01.17г – отказ 

за предоставяне 

на информацията 

на основание чл. 

37, ал. 1, т. 3 от 

ЗДОИ 


