
ВХОДЯЩ НОМЕР ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЕ НА ЛИЦЕТО 

/Ф.Л. Ю.Л./ 

СЛУЖИТЕЛ, 

ОТГОВАРЯЩ ЗА 

ПОДАДЕНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАБЕЛЕЖКА СРОК 

РД-02-27-154 

22.02.2019 год. 

- Отчет за постъпилите заявления за достъп 

до обществена информация и за повторно 

използване на информация от обществения 

сектор в ръководената от Вас 

администрация през 2018 г., който включва 

и данни за направените откази и причините 

за това. 

  

Д. П. – фондация 

„Програма достъп до 

информация” 

Секретар на община  

г-жа В. Бучова 

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

72 от 25.02.2019 год. 

 

АО-07-01-213 

15.03.2019 год. 

Предоставяне на информация относно 

обществена поръчка, вписана в Регистъра 

за обществени поръчки на Агенцията за 

обществени поръчки като преписка 00332- 

2018-0009 с предмет: Услуги по 

упражняване на строителен надзор по 

смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при 

изпълнение на строително-монтажни 

работи на обекти: „Избор на консултант за 

упражняване на строителен надзор по 

време на СМР съгласно ЗУТ, при 

изпълнение на обект „Рехабилитация на 

част от първостепенната и второстепенната 

улична мрежа на община Кричим“, 

финансиран от ПРСР 2014-2020. 

 

инж.М. К. Мл. адрес за 

контакти: гр. Пловдив, 

община/област Пловдив 

п.к. 4000, бул.В. А., № 

20, етаж 3 

адв. Д. Д. Изпратен отговор за 

входящ номер на 

заявлението с изх. № 

АО-07-01-213#1 от 

18.03.2019 год. 

 

Съгласно ЗДОИ 

АО-07-13-1 

23.04.2019 год. 

Предоставяне на информация, а именно: - 

Заповед за назначаване на настоящия 

състав на ЕСУТ на община Кричим, както 

и Заповед за изменение и допълнение на 

заповедта, - Наредба за определяне и 

администриране на местни такси и цени на 

услуги, предоставяни от общината на 

основание ЗУТ. 

 

Камара на архитектите в 

България 

гр. София,  

ул. „Михаил Тенев“ №6, 

ет.6 

Дир. „УТГРМДТХД“ 

инж. Св. Р., съвместно с 

адв. К.  

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

128 от 25.04.2019 год. 

Съгласно ЗДОИ 

АО-07-13-2 

20.05.2019 год. 

Предоставяне на информация за размера на 

данъци и такси в община Кричим и други 

Фондация „Институт за 

пазарна икономика“ 

Секретар на община  

Дир. „УТГРМДТХД“  

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Съгласно ЗДОИ 



аспекти от работата на общината. гр. София, бул. 

„Патриарх Евтимий“ 

№10, ет.2  

ст. инспектор „МДТ“ 

 г-жа Б. Т.  

Решение  № РД-02-09-

152 от 21.05.2019 год. 

АО-07-13-3 

11.07.2019 год. 

Предоставяне на информация за 

обществени поръчки, възложени в периода 

20.09.2017 год. до 11.07.2019 год. с 

предмет: „Доставка на хранителни 

продукти, включващи брашно и хляб или 

само брашно и хляб. 

М. К.– Председател на 

НБСХС“ 

Секретар на община  

юрисконсулт Д. Я. 

 

 

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

231 от 25.07.2019 год. 

Съгласно ЗДОИ 

АО-07-13-3#7 

31.07.2019 год. 

Предоставяне на информация за 

обществени поръчки, възложени в периода 

20.09.2017 год. до 11.07.2019 год. с 

предмет: „Доставка на хранителни 

продукти, включващи брашно и хляб или 

само брашно и хляб. 

М. К. – Председател на 

НБСХС“ 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

243 от 01.08.2019 год 

Съгласно ЗДОИ 

АО-07-13-4 

13.08.2019 год. 

Предоставяне на информация относно брой 

на работещите социални работници, 

психолози, педагози, детегледачи, 

рехабилитатори, приемни родители, лични 

асистенти, здравни медиатори и други 

помагащи професионалисти в общината, 

степен на образование и образователна 

квалификация за последните три години 

2017, 2018 и 2019 година. 

 

Н. Г. Х. – М., 

консултант на Уницеф 

България 

гр. София, бул. Черни 

връх, 122, вх. Б, ет.5 

 

 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

258 от 15.08.2019 год. 

Съгласно ЗДОИ 

 


