
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 
















