ОТЧЕТ – 2012 г.
за дейността по предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация – гр. Шумен
( Общо заявления за достъп до информация: 3 )

№

Заявление за
ДОИ
(вх. № и дата)

Подател
(трите имена
- за ФЛ или на
наименованието/
фирмата - за ЮЛ и
населено място)

3. вх. № 48-00-1 от
22.11.2012 г.

ПП ДБГ,
гр. София

2. вх. № 94Д-00-4
от 10.02.2012 г.

Д. С. К.,
гр. Шумен

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-15-14 от
22.01.2013 г.,
осигурен е пълен достъп.
Забележка:
Заявителят е поискал
същата обществена
информация и от
Министерски съвет (МС),
поради което
информацията е изискана
служебно от МС и
предоставена от същия на
ПП ДБГ.
Заповед № РД-15-38 от
21.02.2012 г.,
осигурен е пълен достъп.

Обобщена
информация
за
кадровата
политика,
щатната
численост,
процедурите
за
назначаване,
месечните
възнаграждения на служителите,
начин и срок на предоставяне на
административните услуги, размер
на
таксите
на
услугите,
нормативни
основания
за
събираните такси и размер на
приходите
от
извършени
административни услуги в ОА –
гр. Шумен.
Обобщена
информация
за
недвижими имоти – държавна
собственост на територията на
област
Шумен,
които
са
предоставени с акт на областен
По искане на заявителя
управител
за
безвъзмездно
информацията е
ползване от сдружения, фондации изготвена, под формата на

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

няма

1

и политически партии.

1. вх. № 62-00-1 от
03.01.2012 г.

СПФБ,
гр. София

писмена справка
(изх. № 94Д-00-4/2 от
23.03.2012г.),
предоставена с Протокол
от 26.03.2012 г.
Обобщена
информация
от
няма
регистрите за гражданско състоя- Забележка:
ние.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от
ЗДОИ, заявлението е
изпратено по
компетентност на
ТЗ „ГРАО“ – Шумен, а
заявителят е уведомен с
писмо (изх. № 62-00-1/2 от
04.01.2012 г.)

няма

2

