
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2021

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 2.2.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
("Национален 
браншови съюз на 
хлебарите и 
сладкарите")

Служебна

Информация относно: "справка за 
изпълнители /  доставчици / 
подизпълнители на обществени поръчки 
за доставка на брашно и хляб за детски 
градини и училища за периода от 
09.2020г. до настоящия момент."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№1/05.02.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-2 11.3.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
("Национален 
браншови съюз на 
хлебарите и 
сладкарите")

Служебна

Информация относно: номерацията, 
обхвата и адреса на изборните секции, 
които са образувани със заповед, съгласно 
задълженията ни по чл.8, ал.2 от ИК.

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№2/16.03.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-3 22.3.2021
Физическо лице 
(Катерина Василева 
Коцева)

Официална
Информация относно: "актуализиран 
списък на категориите информация, 
подлежащи на публикуване.

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№3/25.03.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 06-00-61 25.3.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
("Национална 
асоциация за 
обществена защита")

Служебна Информация относно: "ОТП за избори на 
04.04.2021г.".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№4/31.03.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 06-00-61 25.3.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел (ПП" 
България на труда и 
разума")

Служебна Информация относно: "ОТП за избори на 
04.04.2021г.".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№5/31.03.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-4 14.4.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Български Хелзински 
комитет)

Служебна
Информация относно: "гласуване с 
подвижна избиратерна кутия на изборите 
на 04.04.2021г.".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№6/14.04.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-5 19.4.2021 Физическо лице (Крум 
Чавдаров Кръстев) Служебна

Информация относно: "Информация за 
закупуване на мобилни телефони във 
бщината след местните избори 2019г.."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№7/26.04.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация



Електронно 81-00-6 22.4.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Антикорупционен 
фонд")

Служебна Информация относно: "Промени в 
настоящите адреси."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№8/27.04.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 04-12-15 29.4.2021 Физическо лице (адв. 
Светлозар Николов) Служебна

Информация относно: "броя на 
поставените под запрещение лица с 
постоянен адрес община Първомай".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№9/07.05.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-7 17.5.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Институт за 
пазарна икономика")

Официална Информация относно: "Избрани данъци и 
такси в общината."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№10/20.05.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-8 27.9.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Антикорупционен 
фонд")

Служебна Информация относно: "Промени в 
настоящите адреси."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№11/30.09.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-9 7.10.2021 Физическо лице (Паско 
Запрянов) Официална

Информация относно: "приходите и 
разходите от ТБО за 2020г. В община 
Първомай"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№12/12.10.2021г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-10 22.12.2021 Физическо лице (Тодор 
Валериев Димитров) Служебна

Информация относно: "Сключвани 
договори за абонаментно правно 
ослужване"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№01/04.01.2022г. За 
отказ на достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-11 22.12.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Тръст за 
социална алтелнатива")

Служебна

Информация относно: "Обхвата на децата 
в задължителното предучилищно 
образование и дължимите такси през 
2020.2021г.."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№2/04.01.2022г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация

Електронно 81-00-12 23.12.2021

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Антикорупционен 
фонд")

Служебна Информация относно: "размера на 
ставката за такса битови отпадъци."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение
№3/04.01.2022г. За 
предоставяне достъп до 
обществена 
информация



Решение

Електронно 81-00-13 29.12.2021 Физическо лице (Борис 
Тодоров Тожаров) Служебна

Информация относно: "Сключвани 
договори за абонаментно правно 
ослужване"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

№04/05.01.2022г. За 
отказ на достъп до 
обществена 
информация



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2020г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Електронно 81-00-1 15.1.2020 Физическо лице (Велин 
Севдалинов Харбазов)

Служебна Информация относно: "сключвани от община 
Първомай договори за абонаментно правно 
обслужване с адвокати и адвокатски дружества, 
както и осъществявано от тях процесуално 
представителство по граждански и 
административни дела."

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение №1/28.01.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-2 31.1.2020

Физическо лице (Теодора 
Апостолова Кирякова)

Служебна

Информация относно: длъжниците към бюджета 
на община Първомай.

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни

Решение №2/02.02.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-3 10.2.2020

Физическо лице 
(Венцислава Михайлова 
Ангелова)

Официална
Информация относно: "сключени от община 
Първомай през периода 2017-2019г. нетрудови 
договори (граждански, консултантски, 
посреднически, преводачески и други) за 
предоставяне на услуги на обща стойност над 
1000 лв. без ДДС, с изключение на тези, 
сключени по реда на ЗОП.

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №3/13.02.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-4 18.2.2020

Физическо лице (Христинка 
Стойкова Владова)

Служебна
Информация относно: "дейността на МДТ в 
община Първомай".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №4/28.02.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-5 21.2.2020

Физическо лице (Кристиан 
Ивов Миленов)

Служебна

Информация относно: "Организирането на 
разделното събиране на отпадъци на 
територията на общината, как е организирана 
дейността за събиране на МРО, какви договори 
са сключенивъв връзка с тази дейност,какви 
санкции са наложени за нарушителите по ЗУО 
или Наредбата на общината, заповеди за лицата 
които са определени да съставят актове за 
нарушения по ЗУО или Наредбата на Общината ".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №5/06.03.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация



Електронно

81-00-6 2.3.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел ("Институт 
за гората БАН")

Служебна

Информация относно: "наличието на зелени 
покриви и зелени стени на територията на 
общината и актуална наредба за изграждане и 
опазване на зелената система".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №6/10.03.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-8 12.3.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Програма 
Достъп до Информация")

Служебна Информация относно: "Актуализиран списък за 
2019 на категориите информация, подлежащи на 
публикуване в интернет."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №7/16.03.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

92-00-104 12.5.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Български Хелзински 
комитет)

Служебна

Информация относно: "Случаи, мероприятия и 
решения на въпроси относно COVID 19."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №8/15.05.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

33-00-6 18.5.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Институт за 
пазарна икономика") Служебна

Информация относно: "Размера на избрани 
данъци и такси във Вашата община, както и за 
други аспекти от работата на поверената Ви 
администрация, попълвайки приложения 
въпросник".

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №9/26.05.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Писмено 99-00-3 11.6.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Четири лапи")

Служебна

Информация относно: "Безстопанствените 
животни на територията на общината."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №10/22.06.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-9 13.7.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Върховенство 
на засона")

Официална

Информация относно: "Измененията на Закона 
за авторските и сродни права от 2018 г. и 
вменените нови контролни функции на 
кметовете на общини, поместени в чл. 98в1 от 
ЗАПСП."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №11/20.07.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-10 21.7.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Сдружение "Съдействие и 
подкрепа за информирано 
общество") Официална

Информация относно: "Измененията на Закона 
за авторските и сродни права от 2018 г. и 
вменените нови контролни функции на 
кметовете на общини, поместени в чл. 98в1 от 
ЗАПСП"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №12/28.07.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Писмено 81-00-11 22.7.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Четири лапи")

Служебна

Информация относно: "Безстопанствените 
животни на територията на общината"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №13/29.07.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация



Електронно

81-00-12 21.9.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Сдружение "Съдействие и 
подкрепа за информирано 
общество") Официална

Информация относно: "осъществените 
читалищни дейности от читалищата на 
територията на общината"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №14/29.09.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-13 23.9.2020

Физическо лице (Иванка 
Димитрова Сеизова)

Служебна

Информация относно: "сключени нетрудови 
договори за предоставяне на услуги в общината" Копие на ел. 

формат Няма До 30 дни

Решение : няма

Електронно

81-00-14 2.10.2020

Физическо лице (Михаил 
Орлинов Ангелов)

Служебна

Информация относно: "конкурси за държавни 
служители в общината"

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №15/08.10.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-15 2.12.2020

Физическо лице (Иван Енчев 
Божков)

Служебна

Информация относно: "сключвани от община 
Първомай договори за абонаментно правно 
обслужване с адвокати и адвокатски дружества, 
както и осъществявано от тях процесуално 
представителство по граждански и 
административни дела." Копие на ел. 

формат Няма До 30 дни

Решение №17/18.12.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация

Електронно

81-00-16 4.12.2020

Юридическо лице 
с нестопанска цел 
("Български Хелзински 
комитет")

Служебна

Информация относно: "Случаи, мероприятия и 
решения на въпроси относно COVID 19."

Копие на ел. 
формат Няма До 30 дни

Решение №16/15.12.2020г. 
За предоставяне достъп до 
обществена информация



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 05.03.2019 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Програма 
Достъп до Информация")

Служебна Информация относно: "Отчет за 
постъпилите заявления за достъп до 
обществена информация в 
ръководената от Вас администрация 
през 2018г., който включва и данни за 
направените откази и причините за 
това."

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение
№1/05.03.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-2 11.04.2019 Физическо лице (Паунка 
Запрянова)

Служебна Информация относно: Проект за 
изграждане на нова детска градина в с. 
Виница.

Копие на
хартиен
носител

Няма До 30 дни Решение
№2/22.04.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-3 12.04.2019 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Институт за 
пазарна икономика")

Официална Информация относно: "размера на 
избрани данъци и такси във Вашата 
община, както и за други аспекти от 
работата на поверената Ви 
администрация, попълвайки 
приложения въпросник".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение
№3/22.04.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-4 23.04.2019 Юридическо лице 
(Камара на архитектите в 
България)

Официална Информация относно: "Заповеди за 
назначаване на общински експертен 
съвет по УТ и на ОЕСУТ".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение
№4/30.04.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-5 06.08.2019 Физическо лице (Андон 
Георгиев)

Служебна Информация относно: "Организирането 
на разделното събиране на отпадъци на 
територията на общината, как е 
организирана дейността за събиране на 
МРО, какви договори са сключени във 
връзка с тази дейност, какви санкции са 
наложени за нарушителите по ЗУО или 
Наредбата на общината, заповеди за 
лицата които са определени да съставят 
актове за нарушения по ЗУО или 
Наредбата на Общината ".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение
№5/21.08.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 94-00-1322 13.08.2019 Физическо лице (Наталия 
Христова-Михайлова, 
консултант на Уницеф 
България)

Служебна Информация относно: "Картографиране 
на работещите в социалната сфера и 
свързаните сектори с оглед 
разработване на пътна карта за 
изграждане на капацитет и подкрепа на 
работещите в тази сфера".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение
№6/21.08.2019г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2018г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 16.02.2018 Юридическо лице 
с нестопанска цел (Фондация 
"Програма Достъп до 
Информация")

Служебна Информация относно: 
"Отчет за постъпилите 
заявления за достъп до 
обществена информация в 
ръководената от Вас 
администрация през 2017г., 
който включва и данни за 
направените откази и 
причините за това."

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение 
№1/16.02.2018г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-2 15.02.2018 Физическо лице (Владислава 
Тричкова - репортер в "Нова 
телевизия")

Служебна Информация относно: 
"Изисквания за стажм 
умения и образование, на 
които трябва да отговарят 
служителите в центровете от 
семеен тип", "изискванията 
за служителите в 
общините...", "какви 
възнаграждения получават".

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение 
№2/26.02.2018г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-3 15.05.2018 Юридическо лице 
с нестопанска цел (Фондация 
"Институт за пазарна 
икономика")

Служебна Информация относно: 
"размера на избрани 
данъци и такси във Вашата 
община, както и за други 
аспекти от работата на 
поверената Ви
администрация, попълвайки 
приложения въпросник".

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение 
№3/17.05.2018г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-4 20.06.2018 Физическо лице (Теодора 
Кирякова - репортер в 
"www.parvomai.net")

Служебна Информация относно: 
Разделното събиране, 
бездомните кучета и 
позицията "еколог".

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение 
№4/03.07.2018г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

http://www.parvomai.net


Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2017г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление Срок за разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 17.02.2017 Юридическо
лице
с нестопанска 
цел (Фондация 
"Програма 
Достъп до 
Информация")

Служебна Информация за: 
"Актуализиран списък на 
категориите информация, 
подлежаща на публикуване 
в интернет за сферата на 
дейност на ръководената от 
Вас администрация, както и 
за форматите, на които е 
достъпна".

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение
№1/28.02.2017г. За 
предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-2 29.05.2017 Юридическо
лице
с нестопанска 
цел (Фондация 
"Институт за 
пазарна 
икономика")

Служебна Информация относно: 
"Размера на избрани 
данъци и такси във Вашата 
община, както и за други 
аспекти от работата на 
поверената Ви 
администрация".

Копие на ел. формат Няма До 30 дни Решение
№2/30.05.2017г. За 
предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-3 18.12.2017 "Съюз за 
България" 
(организацията 
не е уточнила 
статуса си!)

Служебна Информация: 42 въпроса, 
някои от които засягат 
"брой трудови договори", 
"разходи за 
възнаграждения" и др. 
Зададени за различни 
периоди и при различни 
обстоятелства.

Копие на ел. формат Да До 30 дни (Изпратено 
е уточнително писмо 
21.12.2017Г. 
Необходимо е да се 
уточни статуса на 
организацията, целта 
на исканата 
информация и 
формулировката на 
някои от въпросите.). 
Друго писмо от 
29.12.2017Г., което 
предупреждава за 
липса на отговор в 
изтичащата част на 
законоустановения 
срок.

Съставен е АКТ 
(13.02.2018г.) за 
непостъпили 
възражения, 
становища, 
предложения и други 
относно доуточняване 
на предмета на 
исканата информация 
от "Съюз за България". 
Разглеждането на 
Заявлението е 
прекратено.



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2016г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 08.02.2016 Физическо лице 
(представител на 
"Търгове БГ” ЕООД)

Служебна Информация за: 
"Разрешителни за строеж 
издадени през последната 
четвърт на 2015г. На 
територията на община 
Първомай".

Копие на ел. 
формат

Да Не е заложен 
срок за 
разглеждане. 
Дата на отговор 
15.02.2016Г.

Отказ. Информация е 
формулирана много общо 
което затруднява 
предоставянето й. 
Предвид на това и на 
основание чл. 29, ал. 1 от 
Закона за достъп до 
обществена информация 
моля, да конкретизирате 
предмета и обхвата й.

Писмено 81-00-3 17.03.2016 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Програма Достъп до 
Информация")

Служебна "Копие от акта, който урежда 
организацията и движението 
на документооборота в 
ръководената от Вас 
институция".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение №1/25.03.2016г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-5 19.05.2016 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Институт 
за пазарна 
икономика")

Служебна Информация относно 
"размера на избраните 
данъци и такси във Вашата 
община, както и за други 
аспекти от работатана 
поверената Ви
администрация, попълвайки 
приложения въпросник".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение №2/18.05.2016г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-6 24.06.2016 Физическо лице 
(Теодора Кирякова - 
репортер е 
"www.parvomai.com" 
)

Служебна Информация относно 
"Изградената пропусквателна 
система в сградата".

Копие на 
хартиен носител 
или на 
технически 
носител(на 
посочения 
имейл)

Няма До 30 дни Решение №3/06.07.2016г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

http://www.parvomai.com


Писмено 81-00-4 02.07.2015 Юридическо лице 
("БНТ Пловдив")

Служебна Информация относно "нови регистрации или 
дерегистрации по настоящ адрес за периода 
февруари-април 2015г. (последните 3 месеца 
преди изтичането на срока за уседналост за 
местни избори 2015г.) Както и за същия 
период през 2014г.”.

Копие на ел. 
формат (е 
предпочетената 
форма от 
заявителя)

Няма Липсват 
реквизити; 
Заявлението 
не се
разглежда.

Няма

Писмено 81-00-5 25.08.2015 Юридическо лице 
("КИММС" ЕООД)

Служебна Информация относно: "Брой леки 
автомобили, за които е платен данък за 
превозните средства за съответната година 
поотделно от: а/ физически лица; б/ 
юридически лица и в/ еднолични търговци". 
"Брой: а/ юридически лица и б/ еднолични 
търговци, които са платили данък за поне 
един лек автомобил за съответната година". 
Други въпроси със сходен предмет.

Копие на ел. 
формат и на 
хартиен носител 
с обратна 
разписка(по 
желание на 
заявителя, който 
също така 
изявява 
готовност да

Няма До 30 дни Решение 
№4/09.09.2015г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-6 23.09.2015 Юридическо лице 
(СУ "Св. Климент 
Охридски"; от 
катедра 
Кореистика)

Служебна Информация относно: "архивни документи, 
свързани с отношенията между България и 
Корея по време на Корейската война и в 
периода след нея".

Копие на 
хартиен носител 
или на 
техническо 
средство(са 
предпочетените 
форми от 
заявителя)

Да Община 
Първомай не 
разполага с 
подобна 
информация; 
Завлението не 
се разглежда.

Няма



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2015г.

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 20.02.2015 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"БлуЛинк")

Служебна Копие от информация за "всички действащи 
админитративни актове, заповеди, 
правилници, или други документи, които 
реглементират начините за участие на 
представителите на обществеността във 
вземането на решения или при формирането 
на политики...”; "копия от протоколите от 
последните три заседания на всички 
комисии, съвети или други органи към 
вашето ведомство и подчинените му 
държавни агенции, комисии, инспекции и 
други институции, в които са участвали 
представители на обществеността и/или 
гражданското общество".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение 
№1/06.03.2015г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-2 09.03.2015 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Програма Достъп 
до Информация")

Служебна "Копие от заповедта за определяне на 
служител по ЗДОИ в ръководената от вас 
институция"; "Копие от длъжностната 
характеристика за заеманата от определения 
служител длъжност"

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение 
№2/17.03.2015г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-3 02.06.2015 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация 
"Институт за 
пазарна 
икономика")

Служебна Информация относно "размера на избраните 
данъци и такси във Вашата община, както и 
за други аспекти от работатана поверената 
Ви администрация, попълвайки приложения 
въпросник".

Копие на ел. 
формат

Няма До 30 дни Решение 
№3/08.06.2015г. 
За предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация



Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2014г.

Вид
заявлени
е

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществе
на
информац
ия Описание

Форма за 
предоставяне

Уведо
млени
е

Срок за
разглежда
не Решение/Отказ

Писмено 81-00-1 07.02.2014 Юридическо лице 
с нестопанска цел (Фондация 
"Програма достъп до 
информация")

Служебна Копие от последния договор за 
обществена поръчка, сключен 
през 2013г., от ръководената от 
Вас институция.

Копие на ел. формат Няма До 28 дни Решение №1/06.3.2014г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-3 19.05.2014 Физическо лице (Теодоро Кирякова 
- репортер за www.parvomai.net)

Служебно Копие от договора, чрез който е 
възложено на фонданция 
"Българска гордост" да състави и 
издаде книга "100 причини да се 
гордея, че съм от Първомай“

Копие на ел. 
носител и на 
хартиен носител

Няма До 14 дни Решение №3/27.5.2014г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

Писмено 81-00-2 15.05.2014 Физическо лице (Методи Етеров) Служебно Искане за предоставяне 
длъжностна характеристика за 
длъжност "инкасатор-паркинг". 
Информация за "необходими 
документи за заемане на поста". 
Информация дали лицето Георги 
Кръстев отговаря на всички 
изисквания и дали притежава 
ценз и физическа пригодност за 
длъжността.

Копие на ел. 
носител и на 
хартиен носител

Няма До 14 дни Решение №2/29.05.2014г. 
За предоставяне достъп 
до обществена 
информация

http://www.parvomai.net


Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2013г

Вид
заявление

Входящ
номер Дата Заявител

Вид
обществена
информация Описание

Форма за 
предоставяне Уведомление

Срок за 
разглеждане Решение/Отказ

Писмено 82-00-1 18.01.2013 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Програма 
достъп до информация")

Служебна Копие от последния договор за 
обществена поръчка, сключен по 
реда на ЗОП през 2012г., от 
ръководената от вас институция.

Копие на ел. 
формат

Няма До 14 дни Решение № 
1/18.01.2013Г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-2 02.04.2013 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Фондация "Институт за 
пазарна икономика)

Служебна Информация за данъчни ставки 
на територията на Община 
Първомай, размер на такса 
битови отпадъци, степен на 
предоставяни услуги от ОбА 
Първомай, етап за готовност на 
работа на ОбА Първомай.

Копие на ел. 
формат

Няма До 14 дни Решение № 
2/10.04.2013Г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-3 11.06.2013 Юридическо лице 
с нестопанска цел 
(Сдружение "Български 
дарителски форум“)

Служебна Справка за направените дарения 
от физически и юридически лица 
в полза общината и общинските 
предприятия през календарната 
2012г.

Копие на ел. 
формат

Няма До 14 дни Решение № 
3/20.06.2013Г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация

Писмено 81-00-4 14.11.2013 Физическо лице (Теодора 
Кирякова - репортер 
www.parvomai.net)

Служебна Информация за членовете и 
председателските комисии. 
Заседания и разгледани въпроси 
за м. октомври. Информация за 
предстоящи заседания. 
Възнаграждение на членовете на 
комисии.

Копие на ел. 
формат

Няма До 14 дни Решение № 
4/15.11.2013Г. За 
предоставяне 
достъп до 
обществена 
информация.

http://www.parvomai.net

