
ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ИМЕ НА ЛИЦЕТО /Ф.Л. 

Ю.Л./ 

СЛУЖИТЕЛ, 

ОТГОВАРЯЩ ЗА 

ПОДАДЕНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАБЕЛЕЖКА СРОК 

  2021 година     

АО-07-13-1 

05.02.2021 год. 

Предоставяне на справка за 

изпълнители /доставчици/ и 

подизпълнители по обществени 

поръчки за доставка на брашно и 

хляб за детски градини и училища 

за периода от септември 2020 год. 

до настоящият момент. 

„Национален браншови 

съюз на хлебарите и 

сладкарите“ 

гр. София – 1000 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща и „Българки 

пощи“ Решение № 

РД-02-09-62 от 

17.02.2021 год. 

 

АО-07-13-2 

11.03.2021 год. 

1.Списък на номерациите и 

адресите на секциите на 

територията на община Кричим, 

предвидени за парламентарните 

избори в Р.България на 

04.04.2021г. 

2.Обхвата на секциите по 

т.1/адресите, които те обхващат/ на 

територията на община Кричим, 

предвидени за парламентарните 

избори в Р.България на 

04.04.2021г. 

3.Информация за методологията 

и/или начина на изготвяне и 

разчертаване обхвата на секциите.  

Фондация 

„АНТИКОРУПЦИОНЕН 

ФОНД, СОФИЯ”, със 

седалище и адрес на 

управление: гр. София 1000, 

община Столична 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-102 от 

15.03.2021 год. 

 

АО-07-13-3 

22.03.2021 год. 

Актуализиран списък за 2020 г. на 

категориите информация, 

подлежаща на публикуване в 

интернет за сферата на дейност на 

община Кричим, както и 

А. Н. Ив. 

адрес: София 1000 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-120 от 

23.03.2021 год. 

 



форматите, в които е достъпна.   

АО-07-13-4 

08.04.2021 год. 

Предоставяне на информация за 

изборите за народни 

представители, проведени на 4 

април 2021 г.: 

1.Брой на подадените до 31 март 

2021 г. (включително) заявления за 

гласуване с подвижна избирателна 

кутия от избиратели, поставени 

под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно 

ЗЗ; 

2.Брой на подадените след 31 март 

2021 г. заявления за гласуване с 

подвижна избирателна кутия от 

избиратели, поставени под 

задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно 

ЗЗ; 

3.Брой на заявителите, поставени 

под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно 

ЗЗ, които са уведомени за 

включването им в избирателния 

списък за гласуване чрез подвижна 

избирателна кутия по телефон или 

чрез електронната поща; 

4.Брой на заявителите, които не са 

включени в избирателния списък 

за гласуване чрез подвижна 

избирателна кутия за гласуване от 

избиратели, поставени под 

Ив. С. – Български 

Хелзингски комитет гр. 

София – 1504 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-149 от 

14.04.2021 год. 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093


задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно 

ЗЗ с посочване на основанията за 

това; 

5.Брой на секциите за гласуване с 

подвижна избирателна кутия от 

избиратели, поставени под 

задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно 

ЗЗ,  разкрити в общината; 

6.Копие на заповедта на кмета на 

общината за образуване на секции 

за гласуване с подвижна 

избирателна кутия от избиратели, 

поставени под задължителна 

карантина или задължителна 

изолация съгласно ЗЗ, която 

утвърждава номера и определя 

обхвата им, съгласно т. I.8 от 

Решение № 2159-НС на 

Централната избирателна комисия 

от 2 март 2021 г.  

АО-07-13-5 

21.04.2021 год. 

Подробна справка колко лица са 

променили настоящият си адрес в 

община Кричим за периода от 

01.01.2021 год. до 20.03.2021 год. 

Фондация 

„Антикорупционен фонд“ 

гр. София – 1000 

ул. „Княз Борис“ №71, офис 

2 

Адв. И. К.  Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-166 от 

28.04.2021 год. 

 

АО-07-13-6 

29.04.2021 год. 

1.Сключвани ли са договори за 

абонаментно правно обслужване с 

адвокати и адвокатски дружества 

от Кмета или общината през 

периода 2016-2019г.? 

Ал. Ст. Ст. 

гр. София 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-173 от 

10.05.2021 год. 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137201253&dbId=0&refId=27524093


2.Каква е била цената на месечния 

абонамент за посочения период – 

месец по месец? 

3.Осъществявано ли е процесуално 

представителство за периода 2016-

2020г. 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? 

АО-07-13-7 

05.05.2021 год. 

1. Какъв е броят на българите, 

които са под запрещение към 

04.04.2021г. с постоянен адрес по 

градове? 

2. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие, поставени 

под задължителна карантина към 

04.04.2021г. вкл.- по градове? 

3. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие, поставени 

под задължителна карантина към 

31.03.2021г. вкл.- по градове? 

4. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие с 

потвърден случай на COVID-19, 

поставени в задължителна 

адв. Св. Ан. Н. 

гр. Варна 9004 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-174 от 

10.05.2021 год. 

 



изолация в лечебно заведение за 

болнична помощ към 04.04.2021г. 

вкл.- по градове? 

5. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие с 

потвърден случай на COVID-19, 

поставени в задължителна 

изолация в лечебно заведение за 

болнична помощ към 31.03.2021г. 

вкл.- по градове? 

6. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие с 

потвърден случай на COVID-19, 

поставени в задължителна 

изолация в домашни условия към 

04.04.2021г. вкл.- по градове? 

7. Какъв е броят на лицата 

навършили пълнолетие с 

потвърден случай на COVID-19, 

поставени в задължителна 

изолация в домашни условия към 

31.03.2021г. вкл.- по градове?  

АО-07-13-8 

13.05.2021 год. 

1.Какъв е броят на 

безстопанствените кучета на 

територията на Община Кричим. 

2.Кога е извършено последното 

преброяване на безстопанствените 

кучета на територията на Община 

Кричим и от коя фирма. 

3.Какъв е броят на регистрираните 

домашни любимци в Община 

Кричим  за периода от 01.01.2018г. 

Организация за защита на 

животните „DOG HELP-BG”   

гр. София,  

с. Железница 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-196 от 

26.05.2021 год. 

 



до 30.04.2021г. и каква е събраната 

сума от платени такси за 

притежаването на куче за същия 

период. 

4.Каква е сумата на отпуснатите 

средства от бюджета на община 

Кричим кастрации на 

безстопанствени животни през 

2019 г. и 2020г. 

5.Каква е бройката на 

кастрираните кучета за същия 

период.  

6.Предписанията от направените 

проверки на домакинствата, 

притежаващи домашни кучета, за 

периода 01.01.2018г. до  

30.04.2021г.  

АО-07-13-9 

13.05.2021 год. 

1. Въз връзка с приетата Програма 

за овладяване на популацията от 

безстопанствени кучета на 

територията на Община Кричим  

1.1. сканирано копие на актуална 

програма за овладяване на 

популацията от безстопанствени 

кучета на територията на Община 

Кричим;  

1.2. сканирано копие на актуален 

договор с организация /фирма/ за 

извършване на кастрации на 

безстопанствени кучета 

(Информацията да бъде съобразена 

с изискванията по Закон за защита 

Д. Д.  

СНЦ „Спасени лапи 

България”,  

гр. Стара Загора, кв. Самара 

3 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-198 от 

26.05.2021 год. 

 



на личните данни);  

1.3. сканирано копие на официален 

Отчет за извършени дейности по 

програмата за 2020 г. и до края на 

април 2021 г. съгласно чл. 40 от 

ЗЗЖ ;  

1.4.Размер на официално приетия 

от общински съвет Бюджет по 

програмата за 2020г. и 2021 г.;  

1.5. Размер на средствата за 

финансиране на програмата за 

2020 г. и до края на април 2021 по 

източници на финансиране:  

1.5.1. от Общински бюджет, 

съгласно чл. 40б, т.2 от ЗЗЖ;  

1.5.2. от Постъпления от такси, 

съгласно чл. 175 от ЗВД;  

1.5.3. от Дарения;  

1.5.4 от Проекти;  

1.5.5. от Организации за защита на 

животните;  

1.5.6. от Министерски съвет, по 

предложение на Министъра на 

земеделието и храните и 

Министъра на финансите;  

1.6. Размер на усвоените средства 

за финансиране на програмата за 

2020г. и до 30 април 2021г.; 

2. Информация за изпълнение на 

критериите по програмата за 2020г. 

и до 30 април 2021г.: 

2.1. Брой на регистрираните 



домашни кучета; 

2.2. Брой на регистрираните 

кастрирани домашни кучета; 

2.3. Брой на кастрираните улични 

кучета по програмата за 

овладяване на популацията.  

АО-07-13-10 

17.05.2021 год. 

Резултатите от изпълнението на 

приетата Програма за овладяване 

на популацията от бездомните 

кучета в Община Кричим по 

отделно за всеки жилищен 

комплекс, съгласно медицински 

журнал и регистъра по чл. 54 от 

ЗЗЖ, само за 2019 и 2020г. 

Справка за броят на глобените 

граждани по чл. 429, ал. 1 от ЗВМД 

в община Кричим през 2019г. и 

2020г. 

Справка за броят на глобените 

граждани по чл. 419 от ЗВМД в 

община Кричим през 2019г. и 

2020г. 

Справка за броят на глобените 

граждани по чл. 68, ал. 1 от ЗЗЖ, 

във връзка с чл.36, ал. 1 от същия 

закон в община Кричим през 

2019г. и 2020г. 

Справка за броят на глобените 

граждани по чл. 68, ал. 1 от ЗЗЖ, 

във връзка с чл.35, ал. 1 от същия 

закон в община Кричим през 

2019г. и 2020г. 

Сдружение с нестопанска 

цел „Гласът на животните” 

(чрез своя представител г-жа 

С. Ст.К.),  

гр. Бургас, 

 к-с Славейков 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-199 от 

26.05.2021 год. 

 



Справка за броят на глобените 

граждани по чл. 68, ал. 1 от ЗЗЖ, 

във връзка с чл.35, ал. 5 от същия 

закон в община Кричим през 

2019г. и 2020г.  

АО-07-13-11 

17.05.2021 год. 

Брой настанени кучета в приют за 

2019 и 2020г. 

Брой кастрирани кучета за 2019г и 

2020. 

Брой кастрирани котки за 2019г и 

2020. 

Брой върнати по местата кучета за 

2019г и 2020. 

Брой върнати по местата котки за 

2019г и 2020. 

Брой починали кучета за 2019г и 

2020., копие от аутопсиционните 

протоколи с вписана прирична за 

смърт 

Брой евтаназирани кучета за 2019г 

и 2020., копие от аутопсиционните 

протоколи с вписана прирична за 

смърт 

Брой регистрирани починали 

кучета на територията на община 

Кричим за 2019г. и 2020., копие от 

аутопсиционните протоколи с 

вписана прирична за смърт 

Копие от медицинските журнали, в 

които са вписани всички 

манипулации на котки и кучета – 

кастрации, евтаназии, лечения и 

С. Ст. К. – Председател на 

Сдружение с нестопанска 

цел „Гласът на животните”,  

гр. Бургас,  

к-с Славейков 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-200 от 

26.05.2021 год. 

 



т.н. за 2019г. и 2020. 

Брой осиновени кучета за 2019г. и 

2020., копие от декларациите за 

осиновяване със заличенни данни 

на осиновителите 

Брой регистрирани сигнали във 

връзка с нарушения на ЗЗЖ за 

2019г. и 2020. и копие от 

дневникът, в който те са били 

входирани 

Брой регистрирани сигнали във 

връзка с нарушения на ЗВМД за 

2019г. и 2020. и копие от 

дневникът, в който те са били 

входирани 

Брой написани предписания във 

връзка с нарушения на ЗЗЖ за 

2019г. и 2020. и копия от всяко 

предписание и копие от тях със 

заличени лични данни 

Брой написани предписания във 

връзка с нарушения на ЗВМД за 

2019г. и 2020. и копие от тях със 

заличени лични данни 

Брой съставени актове за 

установяване на административни 

нарушения и наказателни 

постановления във връзка с 

неспазване на ЗЗЖ за 2019г. и 

2020., копие от тях със заличени 

данни.  

АО-07-13-12 Предоставяне на информация Фондация “Институт за Секретар на Изготвено и  



17.05.2021 год. относно размера на избрани 

данъци и такси в община Кричим, 

както и за други аспекти от 

работата на администрацията. 

пазарна икономика” 

София 1142, бул. „Патриарх 

Евтимий” 10, ет. 2 

община  

 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-188 от 

19.05.2021 год. 

АО-07-13-13 

19.05.2021 год. 

Изпълнение на чл. 49 от ЗЗЖ за 

периода 01.07.2020г. - 30.04.2021г.  

извършвано ли е обезпаразитяване 

и реваксиниране срещу бяс на 

върнати по места животни по чл. 

47, ал. 3 от ЗЗЖ /чл.54 от ЗЗЖ/.  

Ако е извършвано 

обезпаразитяване и реваксиниране 

срещу бяс на върнати по места 

животни по чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ 

/чл.54 от ЗЗЖ/, моля да ми бъдат 

предоставени копия от 

документите по чл. 13, ал. 1 и чл. 

17 от Наредба № 4 от 1 февруари 

2021г. за прилагане на 

Националната програма за 

овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на 

територията на Република 

България и за процедурите по 

нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност (или 

еквивалента на тези документи, 

които удостоверяват извършените 

ветеринарномедицински дейности 

на безстопанствените кучета по чл. 

47 ал. 3 от ЗЗЖ).  

Р. З. К.-доброволец към 

СНЦ „Право на живот по 

закон”- Варна,  

 с. Исперих,  

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-201 от 

26.05.2021 год. 

 

АО-07-13-14 Предоставяне на достъп до ФОНДАЦИЯ ТРЪСТ ЗА Секретар на Изготвено и - 



13.09.2021 год. обществена информация: 

Дата на решение на общински 

съвет за промяна в НМДТ във 

връзка с пълно или частично 

подпомагане на заплащането на 

такси, дължими от родителите за 

дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно 

образование по чл. 283, ал. 1, т. 10 

от ЗПУО. 

Дата на влизане в сила на 

гореспоменато решение на 

общински съвет. 

Брой деца, обхванати по чл. 283, 

ал. 1, т. 10 от ЗПУО чрез пълно или 

частично подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от 

родителите за дейностите по 

хранене на децата в 

задължителното предучилищно 

образование през 2020/2021 учебна 

година. 

Брой деца, обхванати по чл. 283, 

ал. 11 от ЗПУО 

чрез пълно подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от 

родителите за дейностите по 

хранене на децата в 

задължителното предучилищно 

образование през 2020/2021 учебна 

година. 

Брой деца, обхванати 

СОЦИАЛНА 

АЛТЕРНАТИВА,                    

гр. София 1000                        

община  

 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-341 от 

20.09.2021 год. 

и  

Решение № РД-

02-09-354 от 

29.09.2021 год. 



чрез пълно подпомагане на 

заплащането на такси извън чл. 

283, ал. 11 от ЗПУО (например 

деца на по-малко от 4 годишна 

възраст, деца в ясли, деца, чиито 

такси се покриват по 

проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование“ и други подобни 

проекти, и др.) 

през 2020/2021 учебна година. 

Брой деца, обхванати 

чрез пълно подпомагане на 

заплащането на такси за 

предучилищно образование (общо 

за всички етапи, вкл. ясла, ако е 

приложимо и за всички източници 

на финансиране така, че сборът на 

т.4 и т.5 за 2020/2021 да е сравним 

с т.6 за 2019/2020) през 

учебната 2019/2020 година. 

За какъв процент от децата в 

предучилищна и в задължителна 

предучилищна възраст, 

посещаващи целодневни детски 

градини, напълно са 

премахнати таксите, които 

родителите дължат за 

учебната 2020/2021 година? 

За какъв процент от децата в 

предучилищна и в задължителна 

предучилищна възраст, 



посещаващи целодневни детски 

градини напълно са 

премахнати таксите, които 

родителите дължат за 

учебната 2019/2020 година? 

Обща сума в лева, разходвана 

за пълно подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от 

родителите за дейностите по 

хранене на децата в предучилищно 

образование през 2020/2021 учебна 

година, включително: 

Субсидия от държавния бюджет по 

чл. 283, ал. 11 от ЗПУО за децата в 

задължително предучилищно 

образование; 

Общинско дофинансиране за 

децата в задължително 

предучилищно образование; 

Общинско дофинансиране за 

децата в НЕ задължително 

предучилищно образование и ясли; 

Финансиране от Европейски съюз 

и други източници за деца, 

необхванати в горните категории. 

Обща сума в лева, разходвана 

за частично подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от 

родителите за предучилищно 

образование през 2020/2021 учебна 

година, включително: 

Субсидия от държавния бюджет по 



чл. 283, ал. 1, т. 10 от ЗПУО за 

децата в задължително 

предучилищно образование; 

Общинско дофинансиране за 

децата в задължително 

предучилищно образование; 

Общинско дофинансиране за 

децата в НЕ задължително 

предучилищно образование и ясли; 

Финансиране от Европейски съюз 

и други източници за деца, 

необхванати в горните категории. 

По усмотрение да се добавят данни 

и информация, която би 

спомогнала за по-пълното 

разбиране на ситуацията в община 

Кричим по отношение 

подобряване на финансовата 

достъпност на ранното 

образование (отпадане и 

намаляване на таксите за 

посещаване на ясла и детска 

градина).  

АО-07-13-15 

28.09.2021 год. 

1. Подробна справка колко лица са 

променили настоящия си адрес в 

населено място в община Кричим 

за периода 1.04.2021 г. до 

30.06.2021 г. Справката да бъде 

изготвена поотделно за периодите:  

1.1.         01.04.2021г-30.04.2021г.  

1.2.         01.05.2021г-31.05.2021г.  

1.3.         01.06.2021г-30.06.2021г.   

Фондация 

„АНТИКОРУПЦИОНЕН 

ФОНД, СОФИЯ”, гр. София 

1000, община Столична 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-355 от 

29.09.2021 год. 

- 



2. Подробна справка колко лица от 

цитираните в т.1 са подали молба 

за гласуване по настоящ адрес за 

парламентарните избори, 

проведени на 11.7.2021г.  

3.Подобна справка за колко лица са 

променили настоящия си адрес от 

населено място в община Кричим в 

друго населено място в община 

Кричим.  

3.1.         01.04.2021г-30.04.2021г.  

3.2.         01.05.2021г-31.05.2021г.  

3.3.         01.06.2021г-30.06.2021г.  

-Списък на номерациите и 

адресите на секциите на 

територията на община Кричим, 

предвидени за парламентарните 

избори в Р.България на 

04.04.2021г. 

-Обхвата на секциите по 

т.1/адресите, които те обхващат/ на 

територията на община Кричим, 

предвидени за парламентарните 

избори в Р.България на 

04.04.2021г. 

-Информация за методологията 

и/или начина на изготвяне и 

разчертаване обхвата на секциите.   

АО-07-13-16 

08.11.2021 год. 

Колко лева е платила  община 

Кричим за членски внос към 

НСОРБ, по отделно за всяка една 

от годините 2017-2021г.?  

П. Т. З., п.к.6400, гр. 

Димитровград 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща и по 

Български пощи с 

Срок: съгласно 

ЗДОИ 



обратна разписка 

Решение № РД-

02-09-426 от 

15.11.2021 год. 

АО-07-13-17 

22.12.2021 год. 

Сключвани ли са договори за 

абонаментно правно обслужване с 

адвокати и адвокатски дружества 

от Кмета или общината през 

периода 2016 - 2020г.? 

Каква е била цената на месечния 

абонамент за посочения период - 

месец по месец ? 

Сключвани ли са договори за 

правна помощ и/или процесуално 

представителство с адвокати и/или 

адвокатски дружества от Кмета 

или общината през периода от 

м.1/2016г. до м.12/2021г. и каква е 

стойността на всеки от сключените 

договори за правна помощ? 

Осъществявано ли е процесуално 

представителство за периода от 

м.01/2016 г. до м.12/2021г. по 

граждански и административни 

дела от адвокати и адвокатски 

дружества, по които страна е 

Кмета на общината или общината 

и ако да - по колко дела, пред ко 

съдилища, с какъв предмет и с 

какъв материален интерес е било 

всяко от производствата? 

В какъв размер са били разходите 

Т. В. Д. 

Гр. Обзор 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-502 от 

30.12.2021 год. 

 



на общината за процесуално 

представителство за делата по т.3? 

Какви са сумите, изплатени от 

общината към съконтрагенти за 

строителство, услуги и доставки по 

договори или фактури на стойност 

под праговете по чл. 20, ал. 4 

ЗОП за периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 ? 

Копие от всички фактури по т. 6 за 

периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 Копията да бъдат със 

заличени лични данни, съгласно 

изискванията на закона за защита 

на личните данни и европейските 

директиви, отнасящи се за защита 

на личните данни. 

За периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 общината изпадала ли е 

в забава при изплащане на 

дължими суми по договори със 

съконтрагенти и ако да за колко 

дни и каква е сумата на санкцията 

/лихва, неустойка/ по всеки 

договор по отделно, която 

общината е заплатила? 

Да се посочи източник на 

средствата за извършените 

плащания по т. 6 за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 

Ползвала ли е общината финансов 

кредит за периода от 01.01.2016 г. 



до 31.12.2021г., в какъв размер и от 

коя финансова институция? 

Какви са сумите заплатени от 

общината за лихви, такси 

обслужване и др. разходи по 

ползвания кредит/и за периода от 

01.01.2016г. до31.12.2021г.  

Какви обезпечения са представени 

на финансовата институция по т. 

10 и на каква стойност? 

Наложени ли са на общината 

финансови корекции от 

финансиращ орган по 

европрограми за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

На каква стойност са финансовите 

корекции от финансиращ орган за 

всеки един проект по т. 13? 

Каква е причината за наложените 

финансови корекции за всеки един 

проект по т. 13? 

Колко са лицата, които 

стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 

от ЗТ, извършващи дейност на 

територията на Общината към 

31.12.2021 г. 

Колко са лицата, които 

стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 

от ЗТ 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 за годините от 

2016г. до 2021г. 

Колко на брой и в какъв размер са 

наложените санкции, наложени 

след установени нарушения на чл. 

98в1 от ЗАПСП за периода от 2016 

до 2021г. 

Колко са длъжностните лица, 

определени да контролират 

спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП 

към 31.12.2021г. 

Колко проверки са извършени във 

връзка с извършването на контрола 

по смисъла на чл. 98в1 от ЗАПСП 

за периода 01.01.2016г. до 

31.12.2021г. 

Постъпили ли са искания за 

съдействия от длъжностни лица, 

определени със заповед на 

министъра на културата при или по 

повод проверки в периода 

01.01.2016г. до 31.12.2021г /чл. 98, 

ал. 2, т. 8 от ЗАПСП/ и съответно 

колко на брой. 

Има ли и в случай, че да да се 

представят копия на документите, 

въз основа на които са направени 

изчисленията за количеството 

отпадък, както и методологията, 

която е използвана за 



изчисляването на тези количества, 

за населените места в общината. 

Като исканата информация да се 

изпрати в следната форма: копие 

на технически носител по 

електронната поща посочена по-

долу. 

Да се предостави информация 

относно броя на пешеходните 

пътеки на територията на 

общината и въз основа на какъв акт 

на Общинска администрация са 

определени местата за тяхното 

поставяне. 

Да се предостави информация 

относно броя на ограничителите на 

скоростта („легнал полицай“) на 

територията на общината и въз 

основа на какъв акт на Общинската 

администрация са определени 

местата за тяхното поставяне. 

АО-07-13-18 

23.12.2021 год. 

Предоставяне на достъп до 

обществена информация относно 

размера на ставката за ТБО на 

общината за периода 2015-2021 

год. и списък с всички обществени 

договори, съответно техните 

изпълнители, размер, предмет, 

както и линк за проведените 

обществени поръчки въз основа, на 

които са сключени, на услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване за 

Фондация 

„АНТИКОРУПЦИОНЕН 

ФОНД“ 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-503 от 

30.12.2021 год. 

 



периода 2015-2021 год. 

АО-07-13-19 

29.12.2021 год. 

 1.     Сключвани ли са договори за 

абонаментно правно обслужване с 

адвокати и адвокатски дружества 

от Кмета или общината през 

периода 2016 - 2020г.? 

2.     Каква е била цената на 

месечния абонамент за посочения 

период - месец по месец ? 

3.     Сключвани ли са договори за 

правна помощ и/или процесуално 

представителство с адвокати и/или 

адвокатски дружества от Кмета 

или общината през периода от 

м.1/2016г. до м.12/2021г. и каква е 

стойността на всеки от сключените 

договори за правна помощ? 

4.     Осъществявано ли е 

процесуално представителство за 

периода от м.01/2016 г. до 

м.12/2021г. по граждански и 

административни дела от адвокати 

и адвокатски дружества, по които 

страна е Кмета на общината или 

общината и ако да - по колко дела, 

пред ко съдилища, с какъв предмет 

и с какъв материален интерес е 

било всяко от производствата? 

5.     В какъв размер са били 

разходите на общината за 

процесуално представителство за 

делата по т. 3? 

Б. П. Т. 

гр. Обзор 

 

Секретар на 

община  

 

Изготвено и 

изпратено по ел. 

поща Решение № 

РД-02-09-3 от 

05.01.2022 год. 

 



6.     Какви са сумите, изплатени от 

общината към съконтрагенти за 

строителство, услуги и доставки по 

договори или фактури на стойност 

под праговете по чл. 20, ал. 4 

ЗОП за периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 ? 

7.     Копие от всички фактури по 

т.6 за периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 Копията да бъдат със 

заличени лични данни, съгласно 

изискванията на закона за защита 

на личните данни и европейските 

директиви, отнасящи се за защита 

на личните данни. 

8.     За периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021 общината изпадала ли е 

в забава при изплащане на 

дължими суми по договори със 

съконтрагенти и ако да за колко 

дни и каква е сумата на санкцията 

/лихва, неустойка/ по всеки 

договор по отделно, която 

общината е заплатила? 

9.     Да се посочи източник на 

средствата за извършените 

плащания по т. 6 за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 

10.  Ползвала ли е общината 

финансов кредит за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021г., в 

какъв размер и от коя финансова 



институция? 

11.  Какви са сумите заплатени от 

общината за лихви, такси 

обслужване и др. разходи по 

ползвания кредит/и за периода от 

01.01.2016г. до 31.12.2021 г. ? 

12.  Какви обезпечения са 

представени на финансовата 

институция по т. 10 и на каква 

стойност? 

13.  Наложени ли са на общината 

финансови корекции от 

финансиращ орган по 

европрограми за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

14.  На каква стойност са 

финансовите корекции от 

финансиращ орган за всеки един 

проект по т. 13? 

15.  Каква е причината за 

наложените финансови корекции 

за всеки един проект по т. 13? 

16.  Колко са лицата, които 

стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 

от ЗТ, извършващи дейност на 

територията на Общината към 

31.12.2021 г. 

17.  Колко са лицата, които 

стопанисват търговски обекти и 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2 

от ЗТ 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 за годините от 

2016г. до 2021г. 

18.  Колко на брой и в какъв размер 

са наложените санкции, наложени 

след установени нарушения на чл. 

98 ал.1 от ЗАПСП за периода от 

2016 до 2021г. 

19.  Колко са длъжностните лица, 

определени да контролират 

спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП 

към 31.12.2021г. 

20.  Колко проверки са извършени 

във връзка с извършването на 

контрола по смисъла на чл. 98в1 от 

ЗАПСП за периода 01.01.2016г. до 

31.12.2021г. 

21.  Постъпили ли са искания за 

съдействия от длъжностни лица, 

определени със заповед на 

министъра на културата при или по 

повод проверки в периода 

01.01.2016г. до 31.12.2021г /чл. 98, 

ал. 2, т. 8 от ЗАПСП/ и съответно 

колко на брой. 

22.  Има ли и в случай, че да да се 

представят копия на документите, 

въз основа на които са направени 

изчисленията за количеството 

отпадък, както и методологията, 



която е използвана за 

изчисляването на тези количества, 

за населените места в общината. 

Като исканата информация да се 

изпрати в следната форма: копие 

на технически носител по 

електронната поща посочена по-

долу. 

23.  Да се предостави информация 

относно броя на пешеходните 

пътеки на територията на 

общината и въз основа на какъв акт 

на Общинска администрация са 

определени местата за тяхното 

поставяне. 

24.  Да се предостави информация 

относно броя на ограничителите на 

скоростта („легнал полицай“) на 

територията на общината и въз 

основа на какъв акт на Общинската 

администрация са определени 

местата за тяхното поставяне.  
 


