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Пресконференция на 06 октомври 2009 г. във връзка с достъп до информация по ЗДОИ 

и присъдена на Община Разград антинаграда „Златен катинар” 
от Програма за достъп до информация на церемонията на 28.09.2009 г. 

по повод на Международния ден на правото да знам

Наградата  е  присъдена  на  Община  Разград  вследствие  на  номинация,  направена  от  ЦНПО-Разград, 
затова, че Община Разград: 1.системно отказва достъп до информация; 2.не поддържа регистър на общинската 
собственост; 3.няма предвидено място за преглед на документите; 4.събираните такси за предоставяне на достъп 
не са съобразени със Заповед 10 на Министъра на финансите.

По т.1 – системно отказва достъп до информация ( „системно” означава „редовно повтаряне, навик за нещо” )
Информация за постъпилите през 2008 г. и 2009 г. в Община Разград заявления за достъп до обществена 

информация по реда на ЗДОИ, опровергаваща това твърдение
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Пълен достъп Частичен достъп Отказан 
достъп

за цялата 
2008 година

Всички 18 14 2 0 0 1 1 0
 
ЦНПО 
Разград

15 13,

по 2 от които е 
налице отказ на 
заявителя от 
предоставения му 
достъп съгласно 
чл.36 от ЗДОИ 

1, 

по което 
е налице отказ на 
заявителя  от 
предоставения му 
достъп  съгласно 
чл.36 от ЗДОИ

0 0 1 0 0

други 3 1 1 0 0 0 1 0

От 
28.09.2008 г. 
до края 
на 2008 г.

всички 14 13 0 0 0 1 0 0

ЦНПО 
Разград

14 13,

по  2  от  които  е 
налице  отказ  на 
заявителя  от 
предоставения му 
достъп  съгласно 
чл.36 от ЗДОИ

0 0 0 1 0 0

други 0 0 0 0 0 0 0 0

От 
началото на 
2009 г. 
до 
28.09.2009 г. 
включително

всички 37 26 3 0 3 2 3 1

ЦНПО 
Разград

32 24,

по  5  от  които  е 
налице  отказ  на 
заявителя  от 
предоставения му 
достъп  съгласно 
чл.36 от ЗДОИ

3,

на следното 
основание:

- 1 – чл.37, ал.3 от 
ЗДОИ – същата 
информация е 
предоставена и 
получена преди 
по-малко от 6 
месеца;

- 2 – чл.2, ал.4 и 
чл.6, ал.1, т.5  във 
връзка с §1, т.2 от 
ЗДОИ - без 
предоставяне на 
информация, 

0 3 1 1 1, 

във  връзка 
с  разрешен 
частичен 
достъп,
решено  в 
полза  на 
заявителя
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съдържаща 
лични данни  

други 5 2,
 
по  1  от  които  е 
налице  отказ  на 
заявителя  от 
предоставения му 
достъп  съгласно 
чл.36 от ЗДОИ

0 0 0 1 2 0

От 
28.09.200
8 г.      до
28.09.2009 г. 
включително

всички 51 39 3 0 3 3 3 1

ЦНПО 
Разград

46 37 3 0 3 2 1 1

други 5 2 0 0 0 1 2 0

По т.2 - не поддържа регистър на общинската собственост – невярно твърдение. 
Община Разград води и поддържа актуални регистри на общинската собственост по образци, съгласно 

издадената за тази цел от МРРБ Наредба № 5/10.09.2005 г. 
ЦНПО-Разград, в качеството си на номиниращ Община Разград за тази антинаграда, 
В т.8 от Заявление за достъп до информация с вх. № 74-00-49.1/24.06.2009г. , ЦНПО-Разград е поискал 

следната информация: „Съществуват ли публични регистри на общинска собственост – вид според т.2 (б.а. – 
публична или частна), къде могат да се ползват, има ли електронен вариант.”. 

С Решение № 30/17.07.2009 г. кметът на Община Разград е предоставил на заявителя пълен достъп до 
поисканата обществена информация, която съгласно Протокол по чл.35, ал.2 от ЗДОИ е получена от заявителя 
на 11.08.2009 г., като по искането му във връзка с т.8 е получил следната писмена информация: 

„Регистрите  на  имотите  публична  общинска  и  частна  общинска  собственост  са  на  хартиен  носител, 
съхранявани в отдел „Общинска собственост”. Електронен вариант за регистрите няма.”.

По т.3 - няма предвидено място за преглед на документите – невярно твърдение. 
От началото на 2008 г. до момента никой заявител, включително и ЦНПО-Разград, не се е интересувал и 

не е искал достъп до обществена под формата „преглед на информацията – оригинал или копие”, определена с 
чл.26, ал.1, т.1 от ЗДОИ. 

В Община Разград достъпът до обществена  информация, под формата на преглед в оригинал или копие, 
се извършва във фронт-офиса. Във всеки от случаите, когато информацията е специфична и не може да се 
предостави за преглед във фронт-офиса, или не се съхранява в тази сграда, ще се определя подходящо според 
случая друго място. 

По т.4 - събираните такси за предоставяне на достъп не са съобразени със Заповед 10 на Министъра на 
финансите – невярно твърдение.

Във всички издадени решения за достъп до информация, независимо кой е заявителят,  включително и 
когато в това качество е бил и ЦНПО-Разград, въпросната заповед е цитирана като едно от основанията за 
издаване на такова решение. 

Не е истина и твърдението, че Община Разград измисля и калкулира несъществуващи разходи,  които 
многократно дублират и превишават обичайните разходи по предоставяне на обществената информация.

Всички  искания на  ЦНПО-Разград,  с  много,  много  малки  изключение,  касаят  информация,  която  не  е 
създадена  и  съхранена  във  вида,  в  който  се  иска.  Това  налага  извличане  на  съхранената  информация  от 
първичните източници и преработване (изготвяне но писмени справки) на извлечената информация във вида, в 
който се иска. 

По повод на цитираните както в номинацията, така и в бр.110 на в. Екип 7 - 133 стр. информация, за които 
са калкулирани 250 лв.  (действителният разход е точно 255,85 лв.) по следните цени:1,59 лв. за писмена справка; 
0,12 лв. за принтиране; 0,09 лв. за ксерокопиране, истината е следната: 
 

Цените  за  тези  дейности,  които  реално  са  извършени  по  предоставяне  на  поисканата  обществена 
информация, са реални, не са измислени и са определени с въпросната Заповед № 10/10.01.2001 г., издадена от 
министъра на финансите (обн.в ДВ бр. 7 от 2001 г.)

Информацията  в  този  обем  е  предоставена  съгласно  Решение  № 33/04.08.2009  г.  за  пълен  достъп, 
издадено във връзка със Заявление от ЦНПО-Разград с вх.№ 74-00-48.1/24.06.2009  г. със следния Предмет на 
искането  -  „Цялата  налична  информация  за  2006,  2007  и  2008  г.,  както  и  до  момента  за  използваните 
командировъчни разходи (дневни, хотел, транспорт, ГСМ, градски транспорт), включително, за брой, цел и  
продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните разходи в страната и чужбина в  
Община Разград, включително второстепенни и третостепенни разпоредители. В справката да има пълна  
информация  за  личните  и  фамилни  имена,  длъжност,  брой,  цел  и  продължителност  на  пътуванията  в 
страната и чужбина, независимо кой е отправил поканата и заплаща разходите за служители от ниво кмет 
на община, кмет на населено място до началник-сектор в общинската администрация. Информацията да  
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включва изплатени суми по месеци. Ползвалите командировъчни разходи от и за сметка на Община Разград 
са общински служители, общински съветници, кметове или заместник-кметове.”

Предоставената е информация обхваща 133 служители за период от 3,5 години, като:
- За 9 страници е калкулиран разход само за копиране (0,09 лв.), тъй като поисканата информация е била налична 
по повод предишно искане със същия предмет от същия заявител
- За 6 страници  не е калкулиран никакъв разход, тъй като информацията не касае предмета на обществената 
информация.

В  размера  на  разходите  по  предоставяне  на  обществената  информация  не  са  включени  разходи, 
свързани  с  обработка  на  подаденото  заявление  за  предоставяне  на  достъп  до  обществената  информация, 
проучване за наличие на такава, за допустимост на същата, съответно на искането, набавяне на информацията, 
все дейности, свързани с овещественото време и труд на съответните служители, които разходи не са елемент от 
формираната  цена  и  в  нея  не  е  калкулиран  разход  за  работна  заплата,  т.е.  не  е  включена  като  стойност 
извършената работа от задължения по закон субект по предоставянето на достъпа до обществена информация, 
която често, както и в конкретния случай, не е малка по обем.

По  този  повод  ето  и  допълнителна  информация  относно  характера,  периода,  обема  и  заплатените 
разходи,  както  и  броя  на  ангажираните  служители  и  изразходваното  работно  време  по  предоставяне  на 
обществената информация, поискана от ЦНПО Разград :

година Период,  който 
обхваща 
исканата  от 
заявителя 
обществена 
информация

Разходи  на  Община 
Разград  по  подготовка  на 
информацията, които не се 
дължат  от  заявителя  на 
обществена информация 

Обем  на  подготвената  за 
предоставяне  обществена 
информацията  в  страници 
формат  А4  съгласно 
постъпили  заявления  за 
достъп до информация

Заплатени  разходи 
от  заявителя  по 
предоставяне  на 
обществената 
информация

2008 От 1 месец  
до 
3,5  години

23 служители 
са  били  ангажирани  с 
подготовката  в 
продължение на общо  
39,5 раб. дни;

Всеки  1 
от  тези  служители  е  бил 
ангажиран средно 
по 1,7 раб. дни

Разход за заплати при мин. 
раб. з. и 22 раб. д. месечно 
– 395 лв.

Всичко – 605 стр.

От тях:

Получени от заявителя – 
382 стр.

223 стр. - неполучени 
поради отказ на заявителя 
от предоставения му 
достъп съгласно чл.36 от 
ЗДОИ 

 
42,35 лв.

2009 От 1 месец  
до 
3,5  години

190  служители
са  били  ангажирани  с 
подготовката  в 
продължение на общо  
342 раб. дни;

Средно  всеки   1  от  тези 
служители – 1,8 раб. дни

Разход за заплати при мин. 
раб. з. и 22 раб. д. месечно 
- 3720 лв. 

Всичко – 861 стр.

От тях:

Получени от заявителя – 
443 стр.

418  стр.  -  неполучени 
поради отказ на заявителя 
от  предоставения  му 
достъп  съгласно  чл.36  от 
ЗДОИ 

84,45 лв.


