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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
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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


