Отчет на Областна администрация - Русе на заявленията за достъп до информация и движението им
период: 2012 година
Заявление №

Вид на исканата информация

Заявител
журналисти

1

62-00-1/
03.01.2012г.

94-02-38
/15.02.2012г.

94-02-194/
18.04.2012г.
94-02-185#2/
02.10.2012г.

94-02-185#3/
02.10.2012г.

94-02-352/
11.10.2012г.

граждани

2

НПО

3

Информация относно издадени
актове за смърт – по години,
видове,
органи
съставили
актовете и др. на територията
на област Русе

Решение за
отказ за
предоставяне
на достъп до
информация

4

5

Мотиви за
отказа

6

х

х

Обжалване

7

Друго

8
Препратено на
общините в
област Русе на
основание
чл.32,ал.1 от
ЗДОИ
Изпратен
отговор с писмо
изх.№ 94-02-38
/29.02.2012г.

х

Информация
относно
публичните регистри, които
поддържа
Областна
администрация Русе
Информация
относно
деконцентрираните структури
на
централната
и
териториалните структури на
изпълнителната
власт
на
територията на област Русе
Информация
относно
дължината на градските улици
за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г.,
2011г. в област Русе
Уточнение на искането – иска
се дълж. на улиците във всички
населени места (градове и села)
Документи за собственост и за
държавно
участие
на
мюсюлмански
обект
–
комплекс „Балкан” гр. Русе

Други

Решение за
предоставяне
на достъп до
информация

х

Изпратен
отговор с писмо
изх.№ 94-02194/
02.05.2012г.

х

Препратено на
общините в
област Русе на
основание
чл.32,ал.1 от
ЗДОИ.

№06-03-3
/25.10.2012г.

Чл.2,
ал.1,
чл.10
и
чл.8,т.1
ЗДОИ
Исканата
информация

не
е
обществена
по смисъла
на закона, а е
искане
за
предоставяне
на
адм.
услуга

03-00-74/
22.11.2012г.

Общо:

Информация относно брой на
назначените
служители
в
администрацията
след
01.08.2009г.(с конкурс и без
конкурс); брой на заети в
администрацията и на незаети
щатни длъжности; размер на
средната брутна заплата; на
най-ниското и най-високото
месечно възнаграждение на
директор; брой на лицата-част
от
пол.
Кабинет,
възнаграждения на същите; въз
основа на какви норм.актове се
събират такси за адм. услуги,
размери на такси, срокове за
изпълнение,
размер
на
приходите от услуги за 2011г. и
отчет към 30.06.2012г.; размер
на разходите утвърдени по
бюджета на ведомството за
2012г.
6

Изпратен
отговор и
уведомление за
уточняване,
изх.№03-0074/06.12.2012г.
Изпратени 2бр.
справки
(изх.№03-00-74/
14.12.2012г.)

х

0

1

1

4

0

1

1

0

5

