ОТЧЕТ – 2014 г.
за дейността по предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация – гр. Шумен
( Общо заявления за достъп до информация: 4 )

Подател
(инициали на трите
имена
Заявление за
- за ФЛ или на
№
ДОИ
(вх. № и дата)
наименованието/
фирмата - за ЮЛ и
населено място)
4. вх. № 03.07-924 от
К. Р. К.,
02.10.2014 г.,
гр. Перник
подадено
чрез
администрацията
на Министерски
съвет (МС), наш
вх. № 03-00-100
от 10.10.2014 г.

3. вх. № 20-00-4 от Председател на
28.05.2014 г.
БСНГИ,
гр. Бургас

Предмет на заявлението
(кратко описание на поисканата
информация)

Решение
(№ , дата, степен на
осигурен достъп и форма
на предоставяне)
или отказ на областен
управител
(№, дата, основания)
Заповед № РД-15-142 от
15.10.2014 г.,
осигурен е пълен достъп.

Обобщена информация относно
наличието, основанията и броят
на
структурните
промени,
извършени в Областна администрация – гр. Шумен от Областен
Заявителят е поискал
управител, назначен с решение на обществената информация
МС, с Министър-председател чрез МС, под формата на
Георги Близнашки.
писмена справка, но не е
заплатил разходите по
предоставянето й и не е
потърсил същата.
Обобщена информация относно Заповед № РД-15-68 от
референдумите, проведени на
10.06.2014 г.,
територията на област Шумен в осигурен е пълен достъп.
периода
2000-2014г.,
която
съдържа:
Заявителят е поискал
-въпросите
подложени
на обществената информация
обществено обсъждане;
да му бъде предоставена
-резултатите от обсъждането; и
под формата на писмена
-населените
место
или справка, но не е заплатил
административно-териториални
разходите по
единици, където са проведени
предоставянето й и не е
обсъжданията.
потърсил същата.

Оспорване пред
Административе
н съд на решение
или отказ на
областен
управител
няма

няма

1

2. вх. № 26-00-46 „КИММС“ ЕООД, Обобщена
информация
за Заповед № РД-15-40 от
наличния в Областна админиот 16.04.2014 г.
29.04.2014 г.,
гр. София
страция – гр. Шумен автопарк, осигурен е пълен достъп.
включваща данни за периода от
Информацията е
2010 до 2013г., относно:
-разходите на администрацията за предоставена на място в
сградата на областна
транспортни нужди;
-изминатите
километри
от
администрация, под
служебните автомобили;
формата на писмена
справка, съобразно
-годишното
обновяване
на
искането на заявителя, за
автопарка; и
-средната възраст на автомоби- което е съставен Протокол
лите.
от 20.05.2014 г.
1. вх. № 27-00-1 от Фондация „ПДИ“, Копие от последния договор за Заповед № РД-15-17 от
обществена поръчка за 2013 г.,
05.02.2014 г.,
гр. София
12.02.2014 г.,
сключен от Областна админи- осигурен е пълен достъп.
подадено
по
страция – гр.Шумен.
електронен път
Заявителят е поискал
на осн. чл. 24,
обществената информация
ал. 2 от ЗДОИ.
да му бъде предоставена в
електронна форма, но не е
заплатил разходите по
изготвянето й и не е
потърсил същата на място
в администрацията.

няма

няма

2

