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0

1 893 08.07.2014

Пламен Йотински, 

главен редактор на 

ИА БГНЕС, чрез 

МИЕ

информация за сключени договори за 

медийно обслужване за периода 

01.06.2013-30.06.2014

Изх № 518/09.07.2014 до 

главен секретар на МИЕ

информацията е 

предоставена

2 1024 18.08.2014

Александра Едвард 

Маркарян, журналист 

в сайта OFFNews.bg, 

чрез МИЕ

освободени и назначени служители, брой 

конкурси за постъпване на държавна 

служба, заведени дела от освободени 

служители, обезщетения, възстановени 

служители, съдебни решения в периода 

29.05.2013-31.07.2014

Изх № 614/26.08.2014

информацията е 

предоставена

0

Регистър на заявленията за ДОИ

2014 г.

2013 г.

2015 г.



1 576 18.03.2016

Диана Страхилова 

Банчева, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

                                                              

Предоставяне на копие от акта, който 

урежда организацията и движението на 

документооборота в ЦПРБМ.

Решение № 64/25.03.2016 

Изх № 317/25.03.016

информацията е 

предоставена

1 222 17.02.2017

Диана Страхилова 

Банчева, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

Списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на администрацията, 

както и форматите, в които е достъпна.

Решение № 22/07.03.2017 

информацията е 

предоставена

1 222 09.02.2018

Диана Страхилова 

Банчева, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

Отчет за постъпилите заявления за достъп 

до обществена информация в ЦПРБМ 

през 2017 г., който включва и данни за 

направените откази и причините за това

Решение № 23/28.02.2018  

Изх № 214/28.02.2018

информацията е 

предоставена

2 1589 07.12.2018

Виктор Бориславов 

Иванов, репортер в 

«24 часа»

Брой на назначените в ЦПРБМ служители 

на длъжност «шофьор».

информацията е 

предоставена

1 325 01.03.2019

Диана Страхилова 

Банчева, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

Отчет за постъпилите заявления за достъп 

до обществена информация в ЦПРБМ 

през 2018 г., който включва и данни за 

направените откази и причините за това

Решение № 18/13.03.2019  

Изх № 263/13.03.2019

информацията е 

предоставена

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.



2 360 06.03.2019

Красен Николаев 

Николов, журналист 

в интернет-изданието 

«Медиапул»

сключени договори с рекламни агенции, 

агенции за връзка с обществеността и 

консултантски фирми и медии

Решение № 19/13.03.2019  

Изх № 264/13.03.2019

информацията е 

предоставена

1 186 17.02.2020

Диана Страхилова 

Банчева, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

Актуализиран списък за 2019 г. на 

категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на 

дейност на администрацията, както и 

форматите, в които е достъпна.

Решение № 13/21.02.2020  

Изх № 221/21.02.2020

информацията е 

предоставена

1 141 25.02.2021

Дарина Георгиева 

Палова, Фондация 

«Програма Достъп до 

Информация» 

Актуализиран списък за 2020г. на 

категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на 

дейност на администрацията, както и 

форматите, в които е достъпна.

Решение № 24/01.03.2021  

Изх № 206/01.03.2021

информацията е 

предоставена

2020 г.

2021 г.



2 183 12.03.2021
Албена Божидарова 

Белянова

Броят и стойността на собствените / 

предоставените за стопанисване и 

управление / ползваните по договори за 

наем или лизинг движими вещи към 

22.02.2021 г.;  Общият размер на 

разходите за бензин, за поддръжка, 

реионт и консумативи за ПТС  в периода 

04.05.2017 г. -22.02.2021 г.; Общият 

размер на извършените разходи за 

поддръжка, ремонт и консумативи за 

движимите вещи; Общият размер на 

експлоатационните разходи за ПТС в 

периода 04.05.2017 г. - 22.02.2021 г., 

разходи за: застраховки;  карти за градски 

транспорт; назначени лица на длъжност 

шофьор; закупувано представително и 

работно облекло; представителни 

разходи.

Решение № 35/26.03.2021  

Изх № 222/26.03.2021

информацията е 

предоставена



Решение № 119/24.11.2021                      

Изх № 474/24.11.2021

информацията е 

предоставена

Информация генерирана и/или достъпна 

от Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва, които биха 

могли да съдействат - за изложения, 

реални и/или онлайн, за риба, 

аквакултури, храни и/или машини и 

оборудване свързани с производството и 

преработката на риба и аквакултури, 

храни, напитки и други. Информацията 

съдържа минимум следните данни – 

наименование на изложението, адрес, 

включително електронен, кратко 

описание, териториално разпределение, 

структура, възможности, функционалност 

и предлагани услуги;  за борси или 

тържища, реални и/или онлайн, за 

предлагане на риба, аквакултури, храни 

и/или машини и оборудване свързани с 

производството и преработката на риба и 

аквакултури, храни, напитки и други. 

Информацията да съдържа минимум 

следните данни – наименование на 

борсата или тържището, адрес, 

включително електронен, кратко 

описание, териториално разпределение, 

структура, възможности, функционалност 

и предлагани услуги; Информация, 

материали, указания и/или други подобни, 

включително законови норми, 

разработени и/или достъпни за 

изброените в т. 1 и т. 2 структури за 

организация и/или подпомагане на 

изложители и/или търговци за участие в 

изложения, борси или тържища; 

Информация, за потреблението и 

възможностите за реализация на риба и 

аквакултури, последните с български 

произход,  в съответните страни. 

3 598 17.11.2021

Венцислав 

Александров 

Кръстев, управител 

на Сдружение 

"Българска 

транспортна камара"



Решение № 119/24.11.2021                      

Изх № 474/24.11.2021

информацията е 

предоставена

Информация генерирана и/или достъпна 

от Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва, които биха 

могли да съдействат - за изложения, 

реални и/или онлайн, за риба, 

аквакултури, храни и/или машини и 

оборудване свързани с производството и 

преработката на риба и аквакултури, 

храни, напитки и други. Информацията 

съдържа минимум следните данни – 

наименование на изложението, адрес, 

включително електронен, кратко 

описание, териториално разпределение, 

структура, възможности, функционалност 

и предлагани услуги;  за борси или 

тържища, реални и/или онлайн, за 

предлагане на риба, аквакултури, храни 

и/или машини и оборудване свързани с 

производството и преработката на риба и 

аквакултури, храни, напитки и други. 

Информацията да съдържа минимум 

следните данни – наименование на 

борсата или тържището, адрес, 

включително електронен, кратко 

описание, териториално разпределение, 

структура, възможности, функционалност 

и предлагани услуги; Информация, 

материали, указания и/или други подобни, 

включително законови норми, 

разработени и/или достъпни за 

изброените в т. 1 и т. 2 структури за 

организация и/или подпомагане на 

изложители и/или търговци за участие в 

изложения, борси или тържища; 

Информация, за потреблението и 

възможностите за реализация на риба и 

аквакултури, последните с български 

произход,  в съответните страни. 

3 598 17.11.2021

Венцислав 

Александров 

Кръстев, управител 

на Сдружение 

"Българска 

транспортна камара"



1 106 22.02.2022 Цончо Томов Ганев

Брой на заемащите щатни бройки лица, 

работещи по трудово и служебно 

правоотношение, включително всички 

отдели и звена, държавни дружества и 

общо всички, получаващи 

възнаграждения в Центъра на 

промишлеността на Република България в 

Москва. Информацията е  подробна  и под 

формата на табличен вид, който да 

включва брой позиции по видове; Размер 

на възнагражденията и бонусите на 

горепосочените лица по позиции. 

Информацията е справка в табличен вид 

за сума по позиции за предходните 12 

месеца; Брой на служебните автомобили, 

които се използват и обслужват от 

Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва.  Информацията е 

подробна и в табличен вид относно 

автомобилите но брой, марка, модел, тип 

двигател, година на производство и 

съответно служител или позиция, на 

които са зачислени;  

Решение № 18/04.03.2022 

Изх № 211/04.03.2022

информацията е 

предоставена

2022 г.



Размер на сумата, изразходвана от 

бюджета за пътни разходи под формата на 

гориво за служебни и/или лични 

автомобили или за друг вид осигурен 

транспорт па служители в Центъра на 

промишлеността на Република България в 

Москва. Информацията е предоставена в 

табличен вид, който да включва 

транспортния разход спрямо позиция на 

служител за предходните 12 месеца;  

Размер на сумата, изразходвана от 

бюджета за компенсации за допълнителни 

разходи под формата на командировъчни 

за предходните 12 месеца в Центъра на 

промишлеността на Република България в 

Москва. Информацията да бъде 

представена в табличен вид по брой 

командировани лица, заемана длъжност, 

изплатени командировъчни; 



Брой на нещатни сътрудници, с които има 

сключени договори Центъра на 

промишлеността на Република България в 

Москва през предходните 12 месеца и 

стойност на хонорарите, които са им 

изплатени. Информацията да бъде 

представена под формата на табличен вид, 

който да включва сферата на 

консултиране на нещатния сътрудник и 

сумата на възнаграждението му.

2 198 07.04.2022
Дарина Георгиева 

Палова

Информация за общия брой на 

постановените съдебни решения през 

2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на 

Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва, която включва 

следните данни:

1. В колко случая съдът е потвърдил 

решението по ЗДОИ?

2. В колко случая съдът е уважил 

жалбата?

3. В колко случая съдът частично е 

потвърдил решението по ЗДОИ и 

частично уважил жалбата?

4. В колко случая съдът е присъдил 

разноски на администрацията?

5. В колко случая съдът е присъдил 

разноски на жалбоподателя?

Решение № 25/08.04.2022 

Изх № 266/08.04.2022

информацията е 

предоставена



3 430 21.09.2022

Соня Атанасова 

Колтуклиева                    

Главен редактор 

www.5Gmedia.BG

Кои медии са получавали финансиране и 

на каква стойност – от Министерски 

съвет, министерствата, държавните 

агенции, ДФЗ, изпълнителните агенции -  

за периода от 13.12.2021 г. до 02.08.2022 

г. 

Решение № 55/23.09.2022  

Изх № 408/23.09.2022

информацията е 

предоставена

4 432 21.09.2022

Соня Атанасова 

Колтуклиева                    

Главен редактор 

www.5Gmedia.BG

1. Кои адвокатски кантори са имали 

договори за правно обслужване и 

консултатски услуги с Министерски 

съвет, министерствата, държавните  и 

изпълнителни агенции, ДФЗ - за периода 

от 13.12.2021 г. до 02.08.2022 г.                                                                      

2. С кои от изброените институции е 

имала договори адвокатска кантора 

«Джингов, Гугински, Кючуков и 

Величков - за периода от 13.12.2021 г. до 

02.08.2022 г. 

Решение № 56/23.09.2022  

Изх № 409/23.09.2022

информацията е 

предоставена




















