
 
 

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в Областна администрация - Враца 

Номер и дата 
на завеждане 

на 
заявлението 
в Регистъра 

по ЗДОИ 

Номер и 
дата на 

завеждане 
на 

заявлението 
в 

Деловодство
то на 

областна 
админи-
страция  
Враца 

Заявител Форма 
на 

заявле-
нието 

Описание на 
исканата 

информация 

Предпочит
ана от 

заявителя 
форма за 

предоставя
не на 

достъп 

Разрешен 
или не 
достъп 

Дата на 
предостав

яне на 
достъп 

Други 
(движение на 
преписката – 

удължаване на 
срок 

(причини); 
искане на 

съгласие от 
трети лица; 
препращане 

на др. 
администрати

вен орган) 
№ 1/ 

01.04.2003г. 
- С.Ц.И. Устно 

искане 
Писмо до 

Министерство 
на земеделието 
и горите с вх. 

№ 
134/10.03.2003 

г., с което е 
изразено 
съгласие 

сградата в кв. 
„Кулата“, 
актувана с 

АДС № 
225/19.07.2002г
да се управлява 

Заверено 
копие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

100/10.04.03
г. на 

Областен 
управител 
на Област 

Враца. 

16.04.2003
г. 

- 



 
 

от Областния 
управител на 

Област Враца. 
№ 2/ 

03.04.2003г. 
- Н.П.А. Устно 

искане 
Жалба с вх. № 
43/13.03.2003г. 
от Т.К., в което 
се твърди, че 

 г-н  
А. е извършил 

нарушение. 

Заверено 
ксерокопие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

101/10.04.03
г. 

17.04.2003
г.  

- 

№ 3/ 
22.05.2003г. 

№ 972/21.05. 
2003 г. 

Н.Е.С. Писмено 
заявлени

е 

Документ за 
отписване на 
имот пл. № 

3939 по плана 
на гр. Враца, 
разположен в 

центъра на 
кръговото 

движение при 
бензиностанци

я „Лукойл“  

Неконкрети
-зирана 

- - Заявлението не 
е разгледано по 
ЗДОИ, тъй като 

се касае до 
информация, 

свързана с 
администратв-

ното 
обслужване и 
съгласно чл. 8, 
т. 1 от ЗДОИ, 
последният е 
неприложим.  

№ 4/ 
09.06.2003г. 

№ 102/06.06. 
2003 г. 

Н.Е.С. Писмено 
заявле-

ние 

1. Акт 16 за 
приемане на 

пътно 
техническо 

съоръжение – 
пътен възел с 

подлез под ж.п. 
линия на 

шосета София 

Копия на 
технически 

носител 

- - С писмо изх. № 
102/16.06.2003 
г. заявлението е 
препратено по 
компетентност 

до кмета на 
община Враца 
и до началника 
на Регионална 



 
 

– Видим и 
Враца – 

Оряхово, 
намиращо се в 

гр. Враца. 
2. Скица – 

копие 
с № 

1668/08.04.98 г. 
3. Скица – 

копие  
за същия имот 

по план от 
1955г. на гр. 

Враца.  
4. Скица – 
копие с № 

2128/09.06.98 г.  
5. Скица – 

копие на същия 
имот като този 

по скица № 
2128/09.06.98 г.  

по план от 
1955г.  

6. Скица – 
копие от 

кадастралния 
план от 1955 г. 
и последващи 
регулации за 
имоти дв. пл. 

дирекция за 
национален 
строителен 
контрол – 

Враца. Г-н С. е 
получил 

отговори от 
кмета на 

Община Враца 
– с изх. № 

N4/03.07.03 г. и 
от РДНСК- с 
изх. № 522-

655/23.06.2003г
.  



 
 

№ 900, № 901, 
№ 902, № 899, 
№ 898, № 3993, 

№ 3939 и № 
897 по плана на 

гр. Враца.  
№ 5/ 

28.08.2003г. 
№ 157/28.08. 

2003г. 
М.С.К. Писмено 

заявле-
ние 

Договор за 
съвместна 

дейност между 
ПФК „Ботев 
1921“ АД, гр. 

Враца и 
„Спортни 

имоти“ ЕООД, 
гр. Враца 

Заверено 
ксерокопие 

Отказ за 
предоставян
е на достъп 

до 
обществена 
информаци
я, Заповед 

№ 
312/03.10. 

2003г. 

- 1. С писмо изх. 
№ 

157/17.09.2003г
. е поискано 
съгласие от 

ПФК „Ботев - 
1921“ АД, гр. 

Враца и 
„Спортни 

имоти“ ЕООД, 
гр. Враца за 

предоставяне 
на копие от 
договора на 

молителката.  
2. С писмо вх. 

№ 
157/26.09.2003г
.  от „Спортни 
имоти“ ЕООД, 

гр. Враца е 
отказано 

даването на 
копие от 

договора на 
трети лица с 



 
 

мотив, че става 
дума за 

търговска 
тайна.  

№ 6/ 
07.10.2003г. 

- Б.А.В. Устно 
искане 

Писмо изх. № 
1142/09.07.200
3г на Областен 
управител на 

Област 
Монтана и 

писмо изх. № 
1196/03.07.200
3гна Областен 
управител на 

Област Враца.  

Заверени 
ксерокопия 
с писмата 

Достъп е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

318/09.10. 
2003г.  

08.10.2003
г. 

- 

№ 7/ 
13.10.2003г. 

- А.К.С. Устно 
искане 

Копие от 
документи, 

съставляващи 
преписка вх. № 

1448 – Л от 
02.12.97г.  

Заверени 
ксерокопия 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

322/15.10. 
2003г. 

15.10.2003
г.  

- 

№ 8/ 
31.12.2003г. 

№ 
1932/10.12.20

03г 

И.Н.Н. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
документите, 
въз основа, на 

които е 
отписал от 

актовете книги 
за държавна 
собственост 

имот, описан в 
АДС № 

6677/27.02. 

Заверени 
ксерокопия 

Отказ за 
предоставян
е на достъп 

до 
обществена 
информаци

я 
Заповед № 

18/26.01.04г
. 

- 1. С писмо изх. 
№ 

1932/06.01.2004
ге поискано 
съгласие от 
„Спортни 

имоти“ 
ЕООД – Враца 
за предоставяне 

на исканата 
информация.  



 
 

1992г 2. С писмо вх. 
№ 

1932/19.01.2004
г. от „Спортни 

имоти“ ЕООД – 
Враца е 
отказано 

даването на 
ксерокопия от 
документи, въз 

основа, на 
които е 

отписано от 
актовите книги 

за държавна 
собственост 
имот, акт с 

АДС № 
6677/27.02.1992

г.  
№ 9/ 

28.01.2004г. 
№ 

120/26.01.200
4г 

Н.А. – 
управител 

на  
„РТР“  

ООД, гр. 
Враца 

Писмено 
заявле-

ние 

Всички актове 
за държавна 

собственост на 
сгради в 

района на 
бившия ЧЛК 
„Веслец“ гр. 

Враца 

Ксерокопия 
от актове 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

31/12.02.04г
. 

24.02.2004
г. 

- 

№ 10/ 
27.02.2004г.  

№ 313/27.02. 
2004г 

Т.Й. –  
кореспонде

нт на в. 

Заявле-
ние по 
факс 

Служебна 
документация 

касаеща 
продажбата на 

Не е 
уточнено 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед  
№ 87 от  

21.04.2004
г. 

С писмо вх. № 
313/26.03.2004г
. е уточнено, че 
се иска достъп 



 
 

„Труд“ за 
регион 
Враца 

ведомствени 
жилища на НК 

„БДЖ“ и на 
МЗГ за 

периода от 
1999 до 2001 г. 

07.04.2004 
г. 

до актовете за 
държавна 

собственост за 
жилищата. 

Междувременн
о с писма от 

10.03.2004г. е 
отправено 
питане до 

заинтересовани
- те трети лица 
по чл. 31, (1) и 

(2) от ЗДОИ, по 
които има три 
изрични отказа 
за предоставяне 
на информация. 

№ 11/ 
19.03.2004г. 

№ 396/15.03. 
2004г 

Е.Х.И. Писмено 
заявле-

ние 

АДС за 
апартаменти 1, 
40, 41 в бл. 54, 
ап. 48 в бл. 52 

на ж.к. 
„Дъбника“ и на 
апартаменти 35 
и 54 в бл. 7 на 

ж.к. „Младост“ 

Заверени 
ксерокопия 

Достъпът е 
продоста- 

вен със 
Заповед № 
94/13.04. 

2004г. 

14.04.2004
г. 

- 

№ 12/ 
06.04.2004г. 

- „Метизи“ 
АД, гр. 

Роман чрез 
пълно-

мощник  

Устно 
искане 

АДС № 
991/01.12.1994г 
за имоти извън 

регулация в 
землището на 

гр. Роман 

Заверени 
копия 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

88/06.04.04г
. 

06.04.2004
г. 

- 



 
 

Т.П.И. – 
пълно- 

мощно № 
013/21. 
03.03г. 

№ 13/ 
21.04.2004г. 

- „Химко“ 
АД, гр. 

Враца, чрез 
пълномощн

ик 
Р.М.  

Устно 
искане 

АДС № 
1128/02.12. 

2003г. за имот 
в землището на 

гр. Враца 

Заверено 
копие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 

103/22.04.04
г. 

23.04.2004
г. 

- 

№ 14/ 
10.06.2004г. 

- М.Б.К. в. 
„Конкурент

“ 

Устно 
искане 

Писмо изх.№61 
от 20.02.2004 г. 

от Областен 
управител на 
Област Враца 

до МРРБ и 
ММС без 

посочване на 
данни на трети 
лица, различни 

от Община 
Враца и 

Общински 
съвет - Враца 

Заверено 
копие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№167/11.06. 

04г. 

11.06.2004 
г. 

- 

№ 15/ 
10.06.2004г. 

- В.Н.Н.-
телевизия 

Враца 

Устно  Писмо изх. 
№61 от 

20.02.2004 г. от 
Областен 

управител на 
Област Враца 

до  МРРБ и 

Заверено 
копие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№168/11.06. 

04г. 

14.06.2004 
г. 

- 



 
 

ММС без 
посочване на 

данни на трети 
лица, различни 

от Община 
Враца и 

Общински 
съвет-Враца 

№16/ 
10.06.2004г 

9400-61 от 
10.06.04г.  

С. Ц. И. Устно 
уточне-

на 
писмена 
молба 

Писма изх. 
№06154 от 

06.03.2003 г. и 
№ 06154/04.04. 

2003г. от 
Министъра на 
земеделието и 

горите до 
Областния 

управител на 
Област Враца 

Заверено 
копие 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№173/16.06. 

2004г. 

17.06.2004
г. 

- 

№ 17/ 
17.06.2004г. 

- С.Ц.И. Устно Писма и 
документи с №  
10/06.01.2004г.; 
10/26.01.2004г.; 
134/07.05.2003г 
жл. 134/19.06. 
2003г.; 82/14. 

05.2003г.; 
82/10.05.2003г.; 
без съдържащи 
се в тях данни 
на трети лица, 
ако в горните 

Заверени 
ксероко-

пия. 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 187 от 

24.06.2004г. 

24.06.2004
г. 

- 



 
 

документи има 
такива. 

№ 18/ 
29.09.2004г. 

70 00 – 
129/29.09. 

04г. 

Д.Н., 
репортер 

във в. 
„Конкурент

“ 

Писмено 
по факс 

Информация 
относно търг за 

отдаване на 
концесия на 

пещера 
„Леденика“ във 

Врачанския 
балкан и 

разрешение за 
заснемане от 
фоторепортер 
на отварянето 
на офертите. 

Не се 
уточнява 

форма.Заяв
лението е 

искане да се 
даде 

информа-
ция до 

17.00ч. на 
29.09.04г. 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 296 от 

29.09.2004г. 

30.09.2004
г. 

- 

№ 19/ 
30.11.2004г. 

Вх. № 94 00 – 
354 от 

24.11.2004г 

Н.Е.С. Писмено 
заявле-

ние 

1. Част от 
разписния лист 
относим за пл. 

№ 109 към 
плана на 

новообразува- 
ните имоти по 
§ 4 от ЗСПЗЗ 
на местност 

„Голямо 
Крайще“, 

землище на гр. 
Враца.  

2. Протокол на 
комисия от 

21.10.2004г., 
разгледала 

На хартиен 
носител 

Достъпът е 
разрешен 

със Заповед 
№ 439 от 

27.12.2004г. 

30.12.2004
г. 

С писмо изх. № 
94 00 – 354 (1) 
от 07.12.2004г. 

е поискано 
съгласие от г-
жа В.А.С. за 

исканата от г-н 
С. обществена 
информация, 

превод 
съдържащите 
се в нея нейни 
лични данни.  



 
 

възражения по 
плана на 

новообразува- 
ните имоти м. 

„Голямо 
Крайще“ – 

землище Враца 
за имот пл. № 
109 – в част на 

анкета 
(уточнение г-
жа В.А.С. по 

спор за 
материално 

право към имот 
№ 109) 

№ 20/ 
24.03.05г. 

9400-
407/22.03. 

05г. 

Р.Д.С. Писмено 
заявле-

ние 

Заповед на ОУ 
Враца за 

обявяване на 
конкурс за 
длъжност 
„финансов 

контрольор“ 
заверен препис 
на протокола 
на комисията 

за допуснати и 
недопуснати 
кандидати до 
втори етап, 

както и заповед 

Заверен 
препис на 
докумен- 
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 

103/25.03.05
г.на ОУ 
Враца 

достъпът е 
разрешен 

30.03.2005
г. 

- 



 
 

за назначаване 
на комисията 

№ 21/ 
08.04.05г. 

9400 – 407-
(1)/01.04.05г. 

Р.Д.С. Писмено 
заявле-

ние 

Списък на 
кандидатите 
запознати с 

длъжностната 
характеристика 
на длъжността 

„Финансов 
контрольор“ и 

самата 
длъжностна 

характеристика 

Заверен 
препис на 
докумен-
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 

116/13.04.05
г. на ОУ 
Враца 

достъпът е 
разрешен за 

списък и 
отказан за 

длъжностна 
характерист

и- ка 

20.04.2005
г. 

чл. 37, ал. 1, т. 
3 от ЗДОИ 

№ 22/ 
14.06.07г. 

9400-5/ 
11.06.2007г 

К.И. 
Областен 

координато
р на ПП 

„Атака“, гр. 
Враца 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
наемното 

правоотноше-
ние на 

помещение в 
сградата – 

частна 
държавна 

собственост на 
ул. „Лукашов“ 

в гр. Враца 

Заверен 
препис на 
докумен-
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 585 от 

30.08.2007г. 
заявлението 
е оставено 

без 
разглеждан

е 

- - 

№ 23/ 
06.10.2008г. 

9400-779/ 
06.10.2008  

г 

Е.П.П. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
договор за 

наем на 
помещение на 
ул. „Лукашов“ 
№ 1, ет. 3, гр. 

Враца 

Заверен 
препис на 
докумен-
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 555 от 

16.10.2008г. 
достъпът е 
разрешен  

20.10.2008
г. 

- 



 
 

№ 24/ 
18.12.09г. 

9400-643(2)/ 
18.12.2009 г. 

М.Б.Й. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
заповед за 

закриване на 
длъжност 

Заверен 
препис на 
докумен-
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 589 от 

23.12.2009г. 
достъпът е 
разрешен 

04.01.2010
г. 

- 

№ 25/ 
10.03.10г. 

9100-39/ 
10.03.2010 г. 

Р.Д.С. Писмено 
заявле-

ние 

Протокол за 
допускане до 

конкурс, тест и 
верни 

отговори, 
Протокол за 
класиране 

Заверен 
препис  

Със Заповед 
№ 143 от 

23.03.2010 
г. достъпът 
е отказан 

- - 

№ 26/ 
22.03.10г.  

9100-56 
23.03.2010 

г. 

Р.Д.С. Писмено 
заявле-

ние 

Протокол за 
допускане до 

конкурс, тест и 
верни 

отговори, 
Протокол за 
класиране 

Заверен 
препис 

Със Заповед 
№ 152 от 

29.03.2010г. 
достъпът 
отказан 

- - 

№ 27/ 
24.04.2010г. 

1200-9 
24.09.2010 

г. 

Д.П. 
управител 

на „РК  
Пластели 

Адвъртайзи
нг“ ООД 

Писмено 
заявле-

ние 

Областна 
транспортна 

схема 

На електро-
нен носител 
DVD (CD) 

Със Заповед 
№ 379/ 

08.10.2010г. 
достъпът е 
разрешен 

Лицето не 
се е явило 

в 
предвиде-
ния срок. 

- 

№ 28/ 
12.11.10г. 

0400-32(8) от 
12.11.2010 г. 

Л.И.Д. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от писмо 
с указания 

Заверен 
препис на 
докумен-
тите на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 43 от 

15.11.2010г. 
достъпът е 
разрешен 

15.11.2010
г. 

- 



 
 

№ 29/ 
28.03.11г. 

9400-627 от 
28.02.2011 г. 

М.А.М.  Писмено 
заявле-

ние 

Заповед за 
одобрение на § 

4 от ЗСПЗЗ 

Заверен 
препис на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 82 от 

07.03.2011г. 
достъпът е 
разрешен 

10.03.2011
г. 

- 

№ 30/ 
26.02.11г. 

9400-628 от 
20.02.2011 г. 

М.Д.Ц. Писмено 
заявле-

ние 

Заповед за 
одобряване на 
§ 4 от ЗСПЗЗ 

Заверен 
препис на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 81 от 

07.03.2011г. 
достъпът е 
разрешен 

10.03.2011
г. 

-  

№ 31/ 
03.01.2012 г. 

7000-1 от 
03.01.2012 г. 

А.А. 
председател 

на УС на 
СПФБ 

Писмено 
заявле-

ние 

Издадени 
актове за смърт 

Заверен 
препис на 
хартиен 
носител 

- - Препратен по 
компетентност 
на общините на 
територията на 
Област Враца 
на основание 
чл. 32, (1) от 

ЗДОИ 
№ 32/ 

28.02.2012г. 
9400-64 от 

28.02.2012 г. 
Л.А.И.  Писмено 

заявле-
ние 

Копие на АДС  Заверен 
препис на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ 81 от 

05.03.2012 
г. достъпът 
е разрешен  

07.03.2012
г. 

- 

№ 33/ 
16.05.2012г.  

9400-219 от 
16.03.2012 г. 

Вестник 
„Зов нюз“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Писмена 
справка 

Заверен 
препис на 
хартиен 
носител 

Със Заповед  
№ 203 от 

23.03.2012 
г. достъпът 
е разрешен 

- Отказ на 
заявителя от 

предоставения 
достъп 

№ 34/ 
26.09.2012г. 

4400-2 от 
26.09.2012 г. 

Вестник 
„Зов нюз“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Договори за 
наем на имот 

частна 

Преглед на 
информа-
ция, копие 
на хартиен 

Със Заповед 
№ РД-301 

от 
10.10.2012г. 

- Искане на 
съгласие от 
трето лице, 

отказ на 



 
 

държавна 
собственост 

носител, 
копие на 

техничес-ки 
носител 

достъпът е 
разрешен 
частично 

заявителя от 
предоставения 

достъп 

№ 35/ 
02.10.12г. 

0401-6 (2) от 
02.10.2012 г. 

Витоша 
Рисърч 
ЕООД 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
дължината на 

улиците 

Копия на 
техниче-ски 

носител 

- - Препратен по 
компетентност 
на общините на 
територията на 
област Враца 
на основание 
чл. 32, (1) от 

ЗДОИ 
№ 36/ 

30.11.2012г. 
9100-10 от 

30.11.2012 г. 
ПП 

„България 
на 

гражданите
“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
броя и 

възнаграждени-
ята на лицата 

от 
политическия 

кабинет на 
Областна 

администрация
- Враца 

Копие на 
хартиен 
носител  

Със Заповед 
№ РД – 

326/14.12.  
2012г. 

достъпът е 
разрешен 

15.12.2012
г. 

- 

№ 37/ 
12.02.13г. 

9400-55 от 
12.02.2013 г. 

С.С.З. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
международни-
те проекти по 
ОУ „Христо 
Ботев“ гр. 

Мездра  

Писмена 
справка 

- - Препратен по 
компетентност 
на РИО – Враца 

№ 38/ 
26.03.2013г. 

9400-136 от 
26.03.2013 г. 

Х.Й.П. Писмено 
заявле-

ние 

Заповед за 
одобряване на 

план на 

Заверено 
копие на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ РД – 21 

от 
01.04.2013г. 

04.04.2013 
г. 

- 



 
 

новообразува-
ните имоти 

достъпът е 
разрешен 

№ 39/ 
04.02.2014г.  

9400-39 от 
04.02.2014 г. 

Фондация 
„Програма 
достъп до 

информаци
я“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
договор от 
последната 
обществена 

поръчка, 
правена през 

2013 г. 

 По 
електро-нен 

път  

Със Заповед 
№ РД – 16 

от 
18.02.2014г. 
достъпът е 
разрешен 
частично 

18.02.2014
г. 

Искане на 
съгласие на 
трето лице 

№ 40/ 
16.04.2014г. 

7000-30 от 
16.04.2014 г. 

„НИММС“ 
ЕООД гр. 

София 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация 
относно 

автопарк на 
Областна 

администрация 
Враца 

На хартиен 
носител, на 
електро-нен 

носител 

Със Заповед 
№ РД – 44 

от 
22.04.2014 
г. достъпът 
е разрешен  

09.03.2014
г. 

- 

№ 41/ 
28.05.2014г. 

6200-3 от 
28.05.2014 г. 

„Българско 
сдружение 

за 
насърчаване 

на 
гражданска

та 
инициатива

“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
проведен 

референдум на 
територията на 
Област Враца 

На хартиен 
и техничес-
ки носител 

Със Заповед 
№ РД – 66 

от 
31.05.2014г. 
достъпът е 
разрешен 

31.05.2014
г. по 

електроне
н път на 

16.06.2014
г. на 

хартиен 
носител 

- 

№ 42/ 
12.08.2014г. 

4400-2 от 
12.08.2014 г. 

ИА 
„БГНБС“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Доклад за 
състоянието на 
язовирите на 

територията на 
Област Враца 

Не е 
уточнено, 
но с оглед 

вида на 
информа-

цията, 
същата 
може да 

Със Заповед 
№ РД – 94 

от 
18.08.2014 
г. достъпът 
е разрешен  

20.08.2014
г.  

- 



 
 

бъде 
предоста-

вена на 
хартиен 
носител 

№ 43 от 
17.09.2014 г. 

9400-438 от 
17.09.2014 г. 

В.Н.Н. Писмено 
заявле-

ние 

Информация 
относно 

наводненията в 
Област Враца 

По електро-
нен път 

Със Заповед 
№ РД – 

109/30.09. 
2014г. 

достъпът е 
разрешен 

30.09.2014
г. 

- 

№ 44 от 
24.10.2014г. 

9400-516 от 
24.10.2014 г. 

Н.В.В. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
състава на 
Областна 

администрация
- Враца по пол, 

възраст и 
образование 

Копие на 
хартиен 
носител 

Със заповед 
№ РД-

133/28.10. 
2014г. 

достъпът е 
разрешен 

- Отказ на 
заявителя от 

предоставения 
достъп 

№ 45 от 
27.10.2014г. 

9400-662 (4) 
от 27.10.2014 

г. 

С.Д.П. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
заявление с вх. 
№ 1000 – 66/ 

09.06.2014г. на 
Кмета на 

община Враца 
копие на АДС 

Копие на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ РД – 

135/29.10.14
г.достъпът е 

разрешен 

31.10.2014
г. 

- 

№ 46 от 
09.02.2015 г. 

9400-47 от 
09.02.2015 г. 

П.А.П. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
сключен 

договор за 
изработка на 
електронен 

сайт и копие от 
договора 

Писмена 
справка и 
копие на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ РД – 36/ 
13.02.15г. 
достъпът е 
разрешен 

16.02.2015
г. 

Искане на 
съгласие от 
трето лице  



 
 

№ 47 от 
06.03.2015г.  

9400-90от 
06.03.2015 г. 

Фондация 
„Програма 
достъп до 

информаци
я“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Копие на 
заповед по § 18 

от ПЗР на 
ЗДОИ; 

Копие от 
длъжностна 

характе-
ристика 

По 
електронен 

път 

Със Заповед 
№ РД – 

45/11.03.201
5г. 

достъпът е 
разрешен 

11.03.2015
г. 

- 

№ 48 от 
26.03.2015г. 

7000-14 (4) 
от 26.03.2015 

г. 

„Богарис 
Ричейл 
Бул 5“ 
ЕООД 

Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
заповеди № 

125/26.07.99г. 
№1406/14.10.92

г. 

По електро-
нен път 

Със Заповед 
№ РД – 

50/01.04.15 
г. достъпът 
е отказан 

- Информацията 
се предоставя 
по друг ред 

№ 49 от 
30.09.2015г. 

4400-1 от 
30.09.2015 г. 

Вестник 
„Зов“ 
А.И.С. 

Писмено 
заявле-

ние 

Бюджет за 
избори 2015г. 

Копие на 
хартиен 
носител 

Със Заповед 
№ РД – 118 

от 
05.10.2015г. 
достъпът е 
разрешен 

- Отказ на 
заявителя от 

предоставения 
достъп 

№ 50 от 
16.03.2016г. 

9400-90 (1) 
от 16.03.2016 

г. 

Фондация 
„Програма 
за достъп 

до 
обществена 
информаци

я“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Копие от акта, 
уреждащ 

организацията 
и движението 

на 
документообо-

рота 

Копие по 
електронен 

път 

Със Заповед 
№ РД – 26 

от 
21.03.2016г. 
достъпът е 
разрешен 

21.03.2016
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 51 от 
20.06.2016г. 

9400-253 от 
20.06.2016 г. 

Б.М.Т. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
Протокол № 8 
от 04.05.2012 г. 

на ОбС. 
Хайредин 

Копие на 
техничес-ки 

носител 

- - Заявителя е 
уведомен, че 

информацията 
е достъпа на 

сайта на 



 
 

Община 
Хайредин 

№ 52 от 
04.07.2016 г. 

9400-253 (2) 
от 04.07.16г. 

Б.М.Т. Писмено 
заявле-

ние 

Копие от 
Протокол № 8 
от 04.08.2012г. 

на ОбС. 
Хайредин, 

съхраняван в 
Областна 

администрация 
Враца 

Копие на 
техничес-ки 

носител 

Със Заповед 
№ РД – 72 

от 
06.07.2016г.  
достъпът е 
разрешен 

06.07.2016 
г. 

- 

№ 53 от 
28.07.2016г. 

4400-1 (7)  
от 28.07.16 г. 

М.Д.Д. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
автопарка на 
ОА - Враца 

Копие на 
хартиен 

носител и 
отговор по 

електро-нен 
път 

Със Заповед 
№ РД – 

78/05.08.16 
г. достъпът 
е разрешен 

05.08.2016 
г. 

По отношение 
на т. 3 

заявлението е 
препратено 

№ 54 от 
30.09.2016 г. 

4400 – 1- 12 
от 30.09.2016 

г. 

А.Ц.С. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
продажба на 

имоти 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път   

Със Заповед 
№ РД 

105/26.10. 
2016 г. 

достъпът е 
разрешен 

по 
отношение 

на 
информаци

я-та за 
имената на 
купувачите, 
достъпът е 
отказан на 

26.10.2016 
г. 

Информацията 
е изпратена по 

електронен път, 
искано е 

съгласие на 
трети лица, 

като срокът на 
преписката е 
удължен с 14 

дни 



 
 

основание 
чл. 215/ вр. 
с § 1 т. 2 от 

ДР на 
ЗДОИ  

№ 55 от 
09.02.2017 г. 

9400-90(2) от 
09.02.2017 г. 

Фондация 
„Програма 
достъп до 

информаци
я“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Списък на 
категориите 
информация 

Копие, 
предоставен

о по 
електро-нен 

път 

Със Заповед 
№ РД – 

16/16.02.201
7 г. 

16.02.2017 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 56 от 
13.02.2017 г.  

0300-5 от 
13.02.2017 г. 

Сдружение 
„Дружба 
Родина“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Изплатени 
обезщетения по 

ЗПГРРП 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път 

Със Заповед 
№ РД – 

22/02.03.201
7 г. 

достъпът е 
разрешен 

02.03.2017 
г. 

Информацията 
е изпратена по 

електронен път, 
внесена е 

допълнителна 
молба за 

промяна на 
начина на 

предоставяне 
на 

информацията 
№ 57 от 

03.05.2017 г. 
9400-149 (7) 
от 03.05.2017 

г. 

Е.Ц.В. Писмено 
заявле-

ние 

Заповеди по чл. 
45 от ЗМСМА 

Копие на 
матери-ален 

носител 

Със Заповед 
№ РД – 39 

от 
09.03.2017 

г.  

10.03.2017 
г. 

- 

№ 58 от 
19.05.2017г. 

4600-1 от 
15.05.2017 г. 

Асоциация 
на 

парковете в 
България – 

юридическо 
лице с 

Писмено 
заявле-

ние 

Съставени 
АУАН и НП по 

ЗБР 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път 

Със Заповед 
№ РД – 47 

от 
22.05.2017 
г. достъпът 
е разрешен  

22.03.2017 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път  



 
 

нестопанска 
цел 

№ 59 от 
19.09.2017 г. 

0300-18 от 
19.09.2017 г. 

Г.Д.Ш. Писмено 
заявле-

ние 

Издадени 
разрешения за 
учредяване на 
възмездно и 

безсрочно ПС 
върху имот 

ПДС 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път 

Със Заповед 
№ РД – 76 

от 
21.09.2017 
г. достъпът 
разрешен 

25.09.2017 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 60 от 
04.10.2017 г. 

6100-8(181) 
от 04.10.2017 

г. 

Институт за 
развитие на 
публичната 

среда 

Писмено 
заявле-

ние 

Общински 
планове за 
действие в 

подкрепа на 
интеграционн-
ите политики 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път  

- - Препратен по 
компетентност 
на общините на 
територията на 
Област Враца 

№ 61 от 
25.01.2018г.  

4400-1 от 
25.01.2018 г. 

В.Е.Т. 
журналист 

Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
ЦНСТ в Област 

Враца  

Копие 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път 

- - Препратен по 
компетентност 

на РДСП - 
Враца 

№ 62 от 
07.02.2018 г. 

9400-90 (3) 
от 07.02.2018 

г. 

Фондация 
„Достъп до 
информаци

я“ 

Писмено 
заявле-

ние 

Отчет за 
постъпилите 
заявления по 
ЗДОИ за 2017 

г. 

Копие, 
предоставен

о по 
електро-нен 

път или 
чрез на 

интернет 
адрес 

Със Заповед 
№ РД – 7 от 
12.02.18 г. 
достъпът е 
разрешен 

12.02.2018 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 63 от 
08.05.2018 г. 

4400-2 (1) 
08.05.2018 г. 

Й.С.Й. Писмено 
заявле-

ние 

Предписания 
на язовирите в 

област Враца за 
2017 г. 

Копия, 
предоставен

и по 

Със Заповед 
№ РД – 75 

от 
14.05.2018 

14.05.2018 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 



 
 

електро-нен 
път  

г. достъпът 
е разрешен  

№ 64 от 
05.06.2018 г. 

9400-240 от 
05.06.2018 г. 

В.П.В.  
Писмено 
заявле-

ние 

Областна 
стратегия да 
подкрепа и 
личностно 
развитие 

Копие, 
предоста-
вено по 

електро-нен 
път 

Със Заповед 
№ РД – 43/ 
13.06.18 г. 
достъпът е 
разрешен 

13.06.2018
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 65 от 
22.11.2018 г. 

9400-670 от 
22.11.2018 г. 

Адв. А.Г. 
 

  Адв. М.К. 

 
Писмено 
заявле-

ние 

Предоставени 
услуги за хора 

с мствени 
увреждания 

Копие на 
хартиен или 
електронен 

носител 

- - Препратен по 
компетентност 
на РДСП-Враца 

№ 66 от 
22.02.2019 г. 

9400-90от 
22.02.2019 г. 

 Фондация 
„Достъп до 
информаци
я“ 

 
Писмено 
заявле-

ние 

Отчет за 
постъпилите 
заявления по 
ЗДОИ за 2018 

г. 

Копие, 
предоставен

о по 
електронен 

път или 
чрез на 

интернет 
адрес 

Със Заповед 
№ РД – 9 от 
26.02.2019 
г. достъпът 
е разрешен 

26.02.2019 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 67 от 
27.12.2019 г. 

04 00 -31 / 33/ 
от 27.12.2019 

г. 

В.И.В.  
Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
дейността на 

РИОСВ - Враца 

Копие на 
електронен 

носител 

- - Препратен по 
компетентност 

на РИОСВ-
Враца 

№ 68 от 
27.01.2020 г. 

04 00 -31 / 59/ 
от 27.01.2020 

г. 

В.И.В.  
Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
проверка на 

инсталация в с. 
Царевец 

Копие на 
електронен 

носител 

Със Заповед 
№ РД – 3 от 
29.01.2020 
г. достъпът 
е разрешен 

- 

29.01.2020 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 69 от 
11.02.2020 г. 

94 00 -90 / 5/ 
от 11.02.2020 

г. 

Фондация 
„Достъп до 

 
Писмено 

Списък на 
категориите 
информация, 

Копие, 
предоставен

о по 

Със Заповед 
№ РД – 4 от 
13.02.2020 

13.02.2020 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 



 
 

информаци
я“ 

заявле-
ние 

както и 
форматите, в 

които е 
достъпна 

електронен 
път или 
чрез на 

интернет 
адрес 

г. достъпът 
е разрешен 

- 

№ 70 от 
14.02.2020 г. 

94 00 – 56 от 
14.02.2020 г. 

Т.Й. Х.   
Писмено 
заявле-

ние 

Списък на 
отдадените под 
наем имоти – 

държавна 
собственост на 
политически 

партии до 
30.07.2019 г. 

Информаци
я, 

предоставен
а по 

електронен 
път  

Със Заповед 
№ РД – 5 от 
20.02.2020 
г. достъпът 
е разрешен  

13.02.2020 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 71 от 
20.02.2020 г. 

04 00 -31 / 82/ 
от 20.02.2020 

г. 

В.И.В. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за  
складираните 
отпадъци от 
тонер касети и 
отпадачен 
тонер за 
печатане, на 
площадка, 
находяща се на 
ул. „Складова“ 
№ 14, гр. Враца 

 

Копие на 
електронен 

носител 

- - Препратен по 
компетентност 
на РП-Враца 

№ 72 от 
21.02.2020 г. 

04 00 -31 / 84/ 
от 21.02.2020 

г. 

В.И.В. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за   
Комплексна 
проверка от 

27.11.2019 г. на 
инсталация в с. 

Царевец 

Копие на 
електронен 

носител 

- - Препратен по 
компетентност 

на РИОСВ-
Враца 



 
 

         

         

№ 73 от 
02.03.2020 г. 

04 00 -31 / 95/ 
от 02.03.2020 

г. 

В.И.В.  
Писмено 
заявле-

ние 

Въпроси 
относно 

поведението на 
областния 
управител 

Информаци
я, 

предоставен
а по 

електронен 
път  

Със Заповед 
№ РД – 11 

от 
06.03.2020 
г. достъпът 
е отказан 

- - 

№ 74 от 
02.03.2020 г. 

04 00 -31 / 96/ 
от 04.03.2020 

г. 

В.И.В.  
Писмено 
заявле-

ние 

Писмените 
становища на 
експертите, 
членове на 

междоведомств
ена комисия 

към протокол 
от 31.01.2020 г. 

Информаци
я, 

предоставен
а по 

електронен 
път  

Със Заповед 
№ РД – 12 

от 
06.03.2020 
г. достъпът 
е разрешен  

06.03.2020 
г. 

Информацията 
е изпратена по 
електронен път 

№ 75 от 
20.05.2020 г. 

94 00 - 63 /12/ 
от 20.05.2020 

г. 

С.С.З.. Писмено 
заявле-

ние 

Информация за 
паметна плоча 
на старшина 

Николай 
Николов 

Не е 
посочено 

- - Препратен по 
компетентност 

на Община 
Мездра 


