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До Г-н Николай Апостолов 
Председател на ОбС - Варна 
“Осми приморски полк” № 43  

Варна 9000 
 
 

 
Искане  

по Закона за достъп до обществена информация 
от Спас Цветков Спасов,  

кореспондент на в. „Капитал”, „КапиталDaily” и Дневник.bg  във Варна  
ул. „Радко Димитриев” №7А, ет.2, ап.6, Варна 9000 

 
 

Уважаеми, г-н Апостолов, 
На основание чл. 4 ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) искам да получа достъп до цялата налична информация по следните въпроси: 
  

1. Какъв е размерът на трудовите възнаграждения, получени по договор за 
трудово-правни отношения от управителите на общинските дружества 

"Пазари" ЕООД и "Обреди" ЕООД през 2010 и 2011г.?  
 

2. Какви средства и в какъв размер са, получени като допълнително-материално 
стимулиране от всеки един от управителите на общинските дружества 

"Пазари" ЕООД и "Обреди" ЕООД за 2010 и 2011 г.? 
 
3. Какви възнаграждения по тдудов договор и като допълнително материално 

стимулиране са получили за 2010 и 2011г. контрольорите на ОбС – Варна, 

назначени в дружествата "Пазари" ЕООД и "Обреди" ЕООД?  
 

4. Какъв е размерът на средствата, получени като трудово възнаграждение по 
договор за трудово-правни взаимоотношения от прокуристите, членовете на 
бордовете  на директорите и представителите в общинските дружества 

"Дворец на културата и спорта" ЕАД, "Дезинфекционна станция" 

ЕАД, "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД, "Градски 

транспорт" ЕАД и "Общинска охранителна фирма" ЕАД за 2010 и 

2011г.?  
 

5. Какъв е размерът на средствата, получени като допълнително материално 
стимулиране от прокуристите, членовете на бордовете  на директорите и 

представителите в общинските дружества "Дворец на културата и спорта" 

ЕАД, "Дезинфекционна станция" ЕАД, "Стопанска и спомагателна 

дейност" ЕАД, "Градски транспорт" ЕАД и "Общинска охранителна 

фирма" ЕАД за 2010 и 2011г.?  
 

 
 
Надявам се, че ще получа информацията в предвидения от закона срок, за което 
предварително Ви благодаря. 
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Допълнителни данни по чл.25, ал. 1 от ЗДОИ: 
 

1. Спас Цветков Спасов,  
кореспондент на в. „Капитал”, „КапиталDaily” и Дневник.bg  във Варна  

3. Моля информацията да ми бъде предоставена в писмен вид 
и на електронен носител – CD. 
4. Адрес за кореспонция и контактиМ ул. „Радко Димитриев” №7А, ет.2, ап.6, 
Варна 9000; тел. 052 633 853; 0887 937 108 
 

 
30 март 2012г.     С УВАЖЕНИЕ: ................. 
Варна         (Спас Спасов)  


