
ВХОДЯЩ НОМЕР ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЕ НА ЛИЦЕТО 

/Ф.Л. Ю.Л./ 

СЛУЖИТЕЛ, 

ОТГОВАРЯЩ ЗА 

ПОДАДЕНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАБЕЛЕЖКА СРОК 

АО-07-13-1 

15.01.2020 год. 

Предоставяне на информация, която се 

съхранява в архива на общинската 

администрация, по смисъла на закона:  

1. Сключвани ли са договори за абонаментно 

правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от Кмета или общината през 

периода 2016 - 2019 г.?  

2. Каква е била цената на месечния 

абонамент за посочения период - месец по 

месец? 

3.Осъществявано ли е процесуално 

представителство по граждански и 

административни дела от адвокати и 

адвокатски дружества, по които страна е 

Кмета на общината или общината и ако да - 

по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет и 

евентуално с какъв материален интерес? 

4. В какъв размер са били разходите на 

общината за процесуално представителство 

за делата по т. 3.   

В. С. Х. 

Гр. София 

Адв. И. К.  Изготвено и изпратено 

по поща Решение  № 

РД-02-09-62 от 

05.02.2020 год. 

 

Във връзка с Решение 

№2444/2020 год. на 

Административен съд 

– София е изготвено и 

изпратено по ел. поща 

Решение № РД-02-09-

322 от 19.08.2020 год. 

на кмета на община 

Кричим.  

 

АО-07-13-2 

10.02.2020 год. 

Предоставяне на информация относно: 

1. копия на сключените през периода 2017-

2019 г. нетрудови договори (граждански, 

консултантски, посреднически, преводачески 

и други) за предоставяне на услуги на обща 

стойност над 1000 лева без ДДС, с 

изключение на  тези, сключени по реда на 

Закона за обществените поръчки. 

2. копия на съответните документи, 

установяващи размера на заплатените от 

общината възнаграждения по посочените в т. 

1 договори, както и документите, доказващи 

вида и количеството на предоставяните по 

договорите услуги. 

3. В случай, че предоставянето на копия от 

В. М. А. гр. Габрово Адв. И. К.  Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение  № РД-02-09-

75 от 20.02.2020 год. и 

регистър на граждански 

договори за 2017 год., 

2018 год. и 2019 год. 

Съгласно установените 

срокове 



документите по т. 1 и 2. би затруднило 

общинската администрация или съществуват 

законови пречки за предоставянето им, какъв 

е предметът на всеки от договорите, на какво 

правно основание са сключени, какво е 

договореното и изплатено възнаграждение от 

общината по всеки договор, както и какъв е 

вида и количеството на предоставените по 

договорите услуги. 

4. конкретни причини, наложили 

сключването на тези договори и по какви 

критерии са избирани контрагентите на 

общината по тях. 

5 припокриват ли се задълженията на 

контрагентите по сключените нетрудови 

договори със задължения на лица, наети по 

трудови договори от общината, съгласно 

трудовите им характеристики.  

АО-07-13-3 

17.02.2020 год. 

Предоставяне на достъп до информация 

относно: 
1.        Какъв е бил за периода от 01.01.2014 г. 

до 01.01.2020 г. броят на служителите, които 

са назначени в общината във връзка с 

местните данъци и такси и с какви 

длъжностни характеристики са били тези 

служители? 
2.        Какъв е размерът на събраните през 

2014 г. годишни данъци за недвижими имоти 

в общината. Какъв е бил процентът за 

облагане на недвижим имот за физически и 

юридически лица през 2014 г.? 
3.        Какъв е размерът на дължимите от 

юридически или физически лица, но 

несъбрани към 01.01.2020 г., годишни 

данъци за недвижими имоти в общината 

дължими за 2014 г.? Какви правни действия 

са предприети за събирането на тези данъци. 

Има ли неплатени задължения за годишни 

данъци за недвижими имоти, за които към 

Хр. Ст. В., 

село Голец 

Секретар на община,  

адв. И. К.    

Изготвено и изпратено 

Решение № РД-02-09-93 

от 02.03.2020 год. и 

Решение № РД-02-09-95 

от 04.03.2020 год. за 

допълване на Решение 

№ РД-02-09-93 

от 02.03.2020 год. 

 



01.01.2020 г. е изтекла петгодишна 

погасителна давност, за събирането на които 

задължения не са предприети действия от 

общината и ако има – какъв е техният размер 

и каква е причината за липса на действия? 
4.        В случай, че са предприети действия 

за събиране на дължимите за 2014 г., но 

неплатени, годишни данъци за недвижими 

имоти, справка относно образуваните дела 

(граждански, изпълнителни и др.) и на какъв 

етап са тези дела. 
5. копия на сключените договори за 

предоставяне на услуги за правна помощ, 

сключени от общината с адвокати и 

адвокатски дружества за събиране на 

дължимите за 2014 г., но неплатени, годишни 

данъци за недвижими имоти, копия от 

платежните документи по тези договори и 

документите за отчет по тези договори, 

доказващи вида и количеството на 

предоставените по договорите услуги и 

резултатите от предприетите действия – 

присъдени и събрани суми от дължимите за 

2014 г., но неплатени, годишни данъци за 

недвижими имоти, конкретни причини, 

наложили сключването на тези договори и по 

какви критерии са избирани адвокатите и 

адвокатските дружества по тях. 

Предоставяне на информация относно 

задълженията по сключените договори и 

препокриването им с длъжностни 

характеристики на назначени за периода от 

01.01.2014 г. до 01.01.2020 г. в общината 

служители. При законови пречки  за 

предоставянето на документите е поскана 

информираност за предмета на всеки от 

договорите, на какво правно основание са 

сключени, какво е договореното и изплатено 

възнаграждение от общината по всеки 



договор, както и какъв е видът и 

количеството на предоставените по 

договорите услуги.  

АО-07-13-4 

21.02.2020 год. 

Предоставяне на информация от обществен 

интерес, свързана с: глоби, наложени за 

неправилно паркиране на МПС на 

територията на общината за периода 2015-

2019 г. вкл.; глоби, наложени за нарушения, 

свързани с отпадъците, по реда и на 

основанията по Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) за периода 2015-2019 г. 

вкл.; сключените договори за абонаментно 

правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от кмета или общината за периода 

2015-2019 г. вкл., както следва:  

1. Колко глоби за неправилно паркиране са 

наложени за периода 2015-2019 г. вкл.?  

2. Какъв е общия размер на наложените 

глоби за периода 2015-2019 г. вкл.?  

3. Колко от наложените глоби са отпаднали 

вследствие на обжалване или по други 

причини за периода 2015-2019 г. вкл.? 

 4. Какъв е общият размер на събраните до 

момента глоби, наложени за периода 2015- 

2019 г. вкл.? 

 5. Какъв е общият размер на неотменените, 

но несъбрани до момента глоби за периода 

2015-2019 г. вкл.?  

6. Трите имена и длъжностите на лицата от 

общинската администрация, които имат 

правомощие на територията на общината да 

съставят актове за нарушения, свързани с 

отпадъците, по реда и на основанията по 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

по Наредбата за управление на отпадъците, 

приета от Общинския съвет, на основание чл. 

22 от ЗУО. 7. Трите имена и длъжностите на 

лицата от общинската администрация (ако 

има такива), които имат правомощие да 

КР. И. М. 

гр. София 1618 

 

Секретар на община  

адв. И.К.  

Изпратено писмо с изх. 

№ АО-07-13-4#1 от 

05.03.2020 год. 

 

Изготвено и изпратено 

Решение № РД-02-09-

115 от 16.03.2020 год. 

 

 

 



налагат глоби с фишове и квитанции за 

нарушения по т. 6. Ако няма такива лица, да 

се посочи това обстоятелство. 8. Трите имена 

и длъжностите на лицата от общинската 

администрация, които имат право да издават 

предписания и/или да налагат принудителни 

мерки за нарушения, свързани с отпадъците. 

Ако няма такива лица, да се посочи това 

обстоятелство. 

 9. Какви са правата, задълженията и 

отговорностите, изискванията към 

образованието, квалификацията и стажа на 

въпросните длъжностни лица по т. 6, 7, 8? 

Има ли изискване да са завършили 

специалност "екология" или свързана с 

екологията специалност? Преминали ли са 

някакво обучение, свързано с екологията и 

управлението на отпадъците, респ. 

преминават ли периодично такова?  

10. Някое от лицата по т. 6, 7, 8 има ли 

юридическо образование или образование, в 

хода на което е изучавало правни 

дисциплини и какви? 11. Моля, предоставете 

ми електронно копия на длъжностните 

характеристики на лицата по т. 6, 7, 8 от 

настоящото заявление, за да се запозная с 

информацията в тях. 12. Ако длъжностните 

лица по т. 6, 7, 8 са овластени за съответните 

действия със заповед на кмета или заповед 

на друго длъжностно лице, е необходимо  

предоставяне на този акт, за запознване с 

информацията в него. 13. Какъв е общият 

размер на приходите, постъпили в 

общинския бюджет (доброволно и 

принудително събрани) за периода 2015-2019 

г. вкл. от санкции, наложени за нарушение на 

горните нормативни актове - по т. 6? 14. За 

какво разходвате приходите по т. 13 - целево 

за ликвидиране последиците от отпадъците и 



справяне с проблема с тях или за друго? 15. 

Сключвани ли са договори за абонаментно 

правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от кмета или общината за периода 

2015-2019 г. вкл.? 16. Каква е била цената на 

месечния абонамент за периода 2015-2019 г. 

вкл.? 17. Осъществявано ли е процесуално 

представителство по граждански и 

административни дела от адвокати и 

адвокатски дружества, по които страна е 

кмета на общината или общината и ако да - 

по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет? 

18. В какъв размер са били разходите на 

общината за процесуално представителство 

за делата по т. 17 за периода 2015-2019 г. 

вкл.? 

 

АО-07-13-5 

02.03.2020 год. 

Предоставяне на информация за наличието и 

характеристиките на зелени покриви  и 

зелени стени (вертикално озеленяване) на 

територията на общината;  Актуална наредба 

на общината за изграждане и опазване на 

зелената система. 

 

М. Р. Б.,  

Институт за гората, 

София  

Нач. отдел 

„ОбСКРИДОС“,  

адв. И. К. 

Изготвено и изпратено 

Решение № РД-02-09-96 

от 05.03.2020 год. 

 

АО-07-13-6 

11.03.2020 год. 

Предоставяне на информация за 

актуализиран списък за 2019 год. на 

категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за администрацията, 

както и формите на достъп. 

А. Н. И. 

Фондация „Програма 

достъп до 

информация“ 

Гр. София 

Дир. „УТГРМДТХД“, 

адв. И. К.  

Изготвено и изпратено 

по електронна поща 

Решение № РД-02-09-

121 от 18.03.2020 год. и 

списък на категориите 

информация, на 

публикуване в 

интернет. 

Съгласно установения 

срок. 

АО-07-13-7 

12.05.2020 год. 

Предоставяне на информация  и копие с 

актуални данни, които ще послужат за 

изготвяне на доклад на БХК за правата на 

персонала и на настанените лица в лечебни 

заведения, специализирани социални 

институции и резидентни услуги в 

общността, в условията на извънредни 

АНТ.Н., 

 БЪЛГАРСКИ 

ХЕЛЗИНКСКИ 

КОМИТЕТ 

Секретар на община 

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-184 от 

18.05.2020 год. 

 



противоепидемични мерки, наложени заради 

ситуацията с коронавируса. Предоставената 

информация, съобразена с наличието и 

профила на заведенията и услугите на 

територията на общината, да е по следните 

въпроси: 

Колко са случаите на заразени, оздравели, 

починали с COVID – 19 в специализираните 

институции и в социалните услуги в 

общността за деца и младежи на територията 

на общината (персонал и потребители)? 2. 

Колко са случаите на заразени, оздравели, 

починали с COVID – 19 в специализираните 

институции и в социалните услуги в 

общността за възрастни на територията на 

общината (персонал и потребители)? 3. Ако 

има, да се посочи броя им, възрастта на 

потребителя и/или представителя на 

персонала и къде се намира в настоящия 

момент? 4. Колко са направените тестове ( 

изследване с PCR и бързи тестове за 

антитела за наличие на Covid-19 - наличие на 

IgM и IgG ) сред персонала и потребителите 

на социалните институти и резидентните 

услуги в общността на територията на 

общината? Препоръки и предстоящи стъпки 

в тази посока? 5. Какви са предложените 

идеи и решения за справяне със ситуацията в 

институциите и в услугите с регистрирани 

случаи на COVID -19 за защита на персонала 

и на потребителите? 6. Какви са решенията 

за справяне с последствията от COVID – 19 

за ангажираните в сферата на социалната 

подкрепа за деца и възрастни във всички 

институции и социални услуги на 

територията на общината? 7. Информация 

относно постъпили сигнали до община 

Кричим за нарушение на основни човешки 

права в условията на извънредна ситуация за 



периода след 13 март 2020 в институциите и 

в социалните услуги на територията на 

общината? 

АО-07-13-8 

18.05.2020 год. 

Предоставяне на информация относно 

размера на избрани данъци и такси в община 

Кричим, както и за други аспекти от работата 

на администрацията.  

Фондация „Институт 

за пазарна икономика“, 

гр. София  

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-189 от 

20.05.2020 год. 

 

РД-02-14-323 

05.06.2020 год. 

Предоставяне на информация относно: 

1.Приета програма за овладяване 

популацията на безстопанствени животни, 

план или процедура за организиране 

изпълнението на програмата? 

2.Регистрирани или в процес на регистрация 

приюти за безстопанствени животни и с 

какъв капацитет? 

3.Сключен актуален договор с регистриран 

ветеринарен лекар?  

Фондация „Четири 

лапи“ 

гр. София  

 

Секретар на община,  

Дир. „УТГРМДТХД“  

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-231 от 

17.06.2020 год. 

 

АО-07-13-9 

14.07.2020 год. 

Предоставяне на информация относно: 

1. лицата, които стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за 

туризма, извършващи дейност на територията на 

Общината към 31.12.2019 г. 

2. лицата, които стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за 

туризма и са предоставили на кмета на общината 

доказателства за отстъпените им права за публично 

изпълнение по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3 от 

ЗАПСП през календарната 2019 г. 

3. брой и в какъв размер са наложените санкции, 

наложени след установени нарушения на чл. 98в1 

от ЗАПСП през календарната 2019 г. 

4. Колко са длъжностните лица, определени да 

контролират спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП към 

31.12.2019 г. 

5. проверки, извършени във връзка с извършването 

на контрола по смисъла на чл. 98в1 от ЗАПСП за 

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

6. Постъпили искания за съдействия от длъжностни 

лица, определени със заповед на министъра на 

културата при или по повод проверки в периода 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г (чл. 98, ал. 2, т. 8 от 

ЗАПСП) и съответно колко на брой.  

"ВЪРХОВЕНСТВО 

НА ЗАКОНА”,  

гр. София 

Секретар на община,  

адв. И.К.  

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-270 от 

15.07.2020 год. 

Съгласно установения 

срок 



РД-02-14-323#1 

22.07.2020 год. 

Предоставяне на информация относно:  

1.Колко собственици на кучета са регистрирани 

по реда на чл.37 от ЗЗЖ от 2015 год. до 2020 год. 

по години? 

2.Какъв е общия брой регистрирани собственици 

на кучета по реда на чл.37 от ЗЗЖ към настоящия 

момент? Колко от тях са освободени от такса по 

чл.175, ал.1 от ЗВД? 

3.Какъв е актуалния размер на таксата за 

собствениците на кучета по чл.175, ал.1 от ЗВД, 

регистрирани в общината? Каква сума е събрана 

по години през 2018 год. и 2019 год.? 

4.Колко проверки са извършени на основание 

чл.178 от ЗВД при осъществяване на контрол през 

2018 – 2020 год. по години?  

Фондация „Четири 

лапи“ гр. София  

 

Секретар на община 

 

  

АО-07-13-10 

05.08.2020 год. 

Предоставяне на информация относно приета 

програма за овладяване популацията на 

безстопанствени животни, план или процедура за 

организиране изпълнението на програмата, 

регистрирани или в процес на регистрация 

приюти за безстопанствени животни и с какъв 

капацитет, сключен актуален договор с 

регистриран ветеринарен лекар 

Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“, 

гр. Елин Пелин 

 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-307 от 

11.08.2020 год. 

Съобразно установения 

срок. 

РД-02-15-99 

08.09.2020 год. 

Предоставяне на протоколи, съставени от 

Комисиите, свикани съгласно чл.23, ал.1 от 

Закона за народните читалища за разпределение 

на финансовите средства от републиканската 

субсидия за 2019 год. 

И. Г. С., 

 гр. Кюстендил чрез 

Министерство на 

културата. 

Дир. „УТГРМДТХД“, 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-380 от 

16.09.2020 год. 

 

АО-07-13-11 

21.09.2020 год. 

Предоставяне на докладите за осъществените 

читалищни дейности от читалищата на 

територията на община Кричим, в изпълнение на 

програмата по чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и 

изразходваните от бюджета средства за 

календарната 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 год. 

Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“ 

гр. Елин Пелин 

 

Дир. „УТГРМДТХД“  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-385 от 

25.09.2020 год. 

 

АО-07-13-12 

23.09.2020 год. 

Предоставяне на копия на сключените през 

периода 2017-2019 год.  нетрудови договори 

/граждански, консултантски, посреднически, 

преводачески и др./ за предоставяне на услуга над 

1000 лв.без ДДС, с изключение на тези сключени 

по реда на ЗОП. 2. Предоставяне на копия на 

съответните документи, установяващи размера на 

заплатените от общината възнаграждения по 

Ив. Д.С., 

гр. София 

 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-392 от 

01.10.2020 год. 

 



посочените в т.1 договори, както и документите, 

доказващи вида и количеството на предоставените 

по договорите услуги. 3. какъв е предметът на 

всеки от договорите, на какво правно основание 

са сключени, какво е договореното и изплатено 

възнаграждение от общината по всеки договор, 

както и какъв е вида и количеството на 

предоставените по договорите услуги. 

4. конкретните причини, наложили сключването 

на тези договори и по какви критерии са избирани 

контрагентите на общината по тях. 

5 припокриват ли се задълженията на 

контрагентите по сключените нетрудови договори 

със задължения на лица, наети по трудови 

договори от общината, съгласно трудовите им 

характеристики. 

6. Сключвани ли са договори за абонаментно 

правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от Кмета или общината през периода 

2016 - 2019 г.?  

7. Каква е била цената на месечния абонамент за 

периода 2016 - 2019 г. - месец по месец? 

8. Осъществявано ли е процесуално 

представителство за периода 2016 - 2019 г. по 

граждански и административни дела от адвокати 

и адвокатски дружества, по които страна е Кмета 

на общината или общината и ако да - по кои дела, 

пред кой съд, с какъв предмет и евентуално с 

какъв материален интерес? 

9. В какъв размер са били разходите на общината 

за процесуално представителство за делата по т. 3.  

АО-07-13-13 

02.10.2020 год. 

Предоставяне на информация за: 

          1. брой конкурси за назначаване на 

държавни служители по Закона за държавния 

служител и обявени в периода 01.01.2020 – 

30.06.2020 г.? 

          2. Колко кандидати общо са участвали във 

всички проведени конкурси в периода 1.1.2020 – 

30.06.2020 г.? 

          3. Колко заявления за участие в конкурс са 

подадени по електронен път в периода 1.1.2020 – 

30.06.2020 г.? 

          4. В колко от конкурсите в периода 

1.1.2020 – 30.06.2020 г. е имало само един 

М.О. Р. 

гр. София 

ж.к. „Гоце Делчев“ 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-403 от 

07.10.2020 год. 

 



кандидат? Колко от тези конкурси са приключили 

с назначаване на единствения кандидат? 

          5. Съществува ли разписана процедура за 

разработване и одобряване на тестовете, за 

недопускане на изтичане на информация за 

тестовете и за другите писмени начини за 

провеждането на конкурсите и за недопускане на 

манипулации на тестовете и другите писмени 

начини за провеждане на конкурсите. Кога и от 

кой орган е одобрена тя? 

          6. Колко броя жалби са подадени до органа 

по назначаването в 3-дневен срок от обявяването 

на списъците на допуснатите и недопуснатите 

кандидати в конкурсите за периода 1.1.2020 – 

30.06.2020 г. Колко от тези жалби органът по 

назначаване е уважил? 

          7. Колко броя възражения са подадени от 

участвали в конкурсите в периода 1.1.2020 – 

30.06.2020 г. кандидати, които не са класирани на 

първо място, по чл. 10д, ал.3 от ЗДСл? Колко 

конкурса са прекратени поради приемане за 

основателно на възражението? 

          8. Колко броя и какви дисциплинарни 

наказания са наложени на членове на комисиите, 

виновни за допускане на нарушения, довели до 

прекратяване на конкурсни процедури?  

АО-07-13-14 

02.11.2020 год. 

Предоставяне на информация за: 

1. Колко собственици на кучета са били 

регистрирани по реда на чл. 37 от ЗЗЖ от 2015 г. 

до 2020 г. по години? 

2. Какъв е общият брой регистрирани 

собственици на кучета по реда на чл. 37 от ЗЗЖ 

към настоящия момент? Колко от тях са 

освободени от такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВД? 

3. Какъв е актуалният размер на таксата за 

собствениците на кучета по чл. 175, ал. 1 от ЗВД, 

регистрирани в общината? Каква сума е събрана 

по години през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 

2019 г. и 2020 г.? 

4. Колко проверки за извършени на основание чл. 

178 от ЗВД при осъществяването на контрол от 

Ваша страна, като кмет на общината, през 2015 г., 

2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. по 

години? 

Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“ 

гр. Елин Пелин 

 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-440 от 

05.11.2020 год. 

 



5. Разполага ли общината със собствена база 

данни за въвеждане на регистрираните 

собственици и домашни любимци във връзка с 

упражняването на контрол по чл. 59, ал. 3 от ЗЗЖ? 

Ако не, по какъв начин се случва проверката на 

това дали регистрацията на чиповете и паспортите 

на кучетата, регистрирани по реда чл. 37 от ЗЗЖ е 

валидна? 

6. Колко акта са съставени през 2015 г., 2016 г., 

2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. от 

общинските инспектори при изпълнение на 

задълженията, вменени им посредством чл. 472, 

ал. 5 от ЗВД? 

7. В изпълнение на задълженията по чл.472, ал.5 

от същия нормативен акт, да се посочи какъв е 

броят на издадените актове през 2015 г., 2016 г., 

2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.? 

8. Има ли изградени обособени площадки за 

свободно пускане на домашни любимци на 

територията на общината? Какъв брой и в кои 

населени места? 

9. В периода от 2015 г. до момента общината 

организирала ли е комуникационна кампания за 

задължителната идентификация и регистрация на 

домашните любимци и в какви дейности се е 

състояла. 

10. Общината инициирала/участвала ли е в други 

инициативи за намаляване на безстопанствените 

животни и/или за регистрация на домашни кучета 

и котки на територията на общината, различни от 

тези, за които е поискана информация и кратко 

описание или линк към дейностите. 

11. актуални общински наредби за овладяване на 

популацията от безстопанствени кучета и 

регламентиране на правилата за отглеждане на 

животни- компаньони. 

Изготвеният преглед да включва публично 

достъпен анализ на дейността на общините в 

страната според това какви мерки се изпълняват 

на територията на всяка от тях с цел изпълнението 

на разпоредбите от съществуващото 

законодателство и идентифициране на добри 

практики. 

АО-07-13-15 Предоставяне на информация относно: И. Е. Бо. Секретар на община  Изготвено и изпратено  



26.11.2020 год. 1. Колко юрисконсулта има назначени в 

общината към 25.11.2020 год.; 

2. Юрисконсултите осъществяват ли 

процесуално представителство по 

съдебни дела със страна общината; 

3. Колко са сключените договори за правна 

защита и съдействие между общината и 

адвокати за периода 01.01.2016 год. до 

25.11.2020 год.; 

4. Колко дела са заведени от и срещу 

общината за периода 01.01.2016 год. до 

25.11.2020 год.; 

5. Какво налага наемането на адвокати за 

процесуално представителство по дела 

със страна общината; 

6. Какъв е размерът на договорените и на 

заплатените адвокатски възнаграждения 

през 2016г., 2017г., 2018г., 2019г. и 2020 

г. до 25 ноември; 

7. Заплатените адвокатски хонорари 

надвишават ли 30 000 лв. за периода 

25.11.2019 год. до 25.11.2020 год.; 

8. Сканирани копия на всички договори за 

правна защита и съдействие за периода 

01.01.2016 год. до 25.11.2020 год.; 

9. Сканирани копия на всички платежни 

нареждания и касови ордери за 

заплатени адвокатски хонорари за 

периода 01.01.2016 год. до 25.11.2020 

год.  

гр. Стрелча 

 

 по ел. поща Решение № 

РД-02-09-471 от 

03.12.2020 год. 

АО-07-13-16 

10.12.2020 год. 

Предоставяне на нова актуална информация за 

ситуацията в социалните институции и услуги в 

общината, свързана с регистрирани  случаи на 

заразени, оздравели и починали с COVID – 19 в 

специализираните институции и в социалните 

услуги в общността за деца и възрастни на 

територията на община Кричим. Предоставената 

информация да е по следните въпроси: 

1. Колко са случаите на заразени, оздравели, 

починали с COVID – 19 в специализираните 

институции и в резидентните социални услуги в 

общността за деца на територията на общината 

Ант. Н. 

Български Хелзинкски 

комитет 

гр. София - 1504 

 

Секретар на община  

 

Изготвено и изпратено 

по ел. поща Решение № 

РД-02-09-479 от 

16.12.2020 год. 

 



(персонал и потребители)?  

2. Колко са случаите на заразени, оздравели, 

починали с COVID – 19 в специализираните 

институции и в резидентните социални услуги за 

възрастни на територията на общината (персонал 

и потребители)? 

3. Какъв е броят на засегнатите? Каква е възрастта 

на всеки потребител и/или на представителя на 

персонала и къде се намира в настоящия момент? 

4. Колко са направените тестове (изследване с 

PCR и бързи тестове за антитела за наличие на 

Covid-19 - наличие на IgM и IgG ) сред персонала 

и потребителите на социалните институти и 

резидентните услуги в общността на територията 

на общината? 

5. Какви са предприетите стъпки за справяне със 

ситуацията в институциите / услугите с 

регистрирани случаи на COVID -19? 

6. Каква е предполагаемата причина за появата на 

заразата сред потребителите /персонала в 

социалните институции/услуги на територията на 

общината? 

7.Има ли постъпили сигнали за нарушение на 

основни човешки права в институциите и в 

социалните услуги на територията на общината?  

 


