ОТЧЕТ
НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА 2020 ГОДИНА
№ на
заявлението

Форма за
предоставяне на
информацията

Решение/отказ
№/дата

Срок за
разглеж
дане

Описание

РД-01-09393/14.01.2020 г.

електронен вид

№37/27.02.2020г. за отказ за
предоставяне на информация.
№38/23.07.2020г. за предоставяне
на информация относно Решение
на съда №3334/29.06.2020 г. по
Дело
№1437/2020
г.
на
Административен съд – София
град.

До 14 дни

Информация за сключени договори за абонаментно правно
обслужване през периода 2016-2019 г. Цена на месечен
абонамент.
Осъществявано
ли
е
процесуално
представителство за посочения период по граждански и
административни дела от адвокати и адвокатски
дружества.

РД-01-091224/11.02.2020 г.

електронен вид

№39/25.02.2020 г.
Предоставен пълен достъп

До 14 дни

Копия на сключени договори нетрудови договори за
периода 2017-2019 г., копия на документи установяващи
размера на заплатите от общината.

РД-01-091499/19.02.2020 г.

електронен вид

№40/04.03.2020 г.
Предоставен пълен достъп

До 14 дни

Брой на служители назначени в общината във връзка с
местните данъци и такси за периода 01.01.2014 г. до
01.01.2020 г. и длъжностни характеристики. Размера на
събраните през 2014 г. годишни данъци за недвижими
имоти и какъв е процента за облагане на недвижим имот за
физически и юридически лица през 2014 г. Какъв е
размерът на дължимите от юридически и физически лица,
но несъбрани към 01.01.2020г. , годишни данъци за
недвижими имоти в общината дължими за 2014 г.Справка
за образувани дела и сключени договори за предоставяне
на услуги за правна помощ, за събиране на дължимите за
2014 г. но неплатени , годишни данъци за недвижими
имоти.

РД-01-091548/21.02.2020 г.

На хартиен носител

№41/28.02.2020 г.
Предоставен пълен достъп

До 14 дни

РД-01-091575/21.02.2020 г.

Електронен вид

№42/04.03.2020г.
пълен достъп

РД-01-091882/02.03.2020 г.

Електронен вид

№43/04.03.2020 г.
Предоставен пълен достъп

Информация за издадена заповед за премахване на
незаконно строителство в УПИ II-366, кв.75 по ПУП на с.
Полски Сеновец и в какъв срок.
Информация за броя на глобите и размера им за
неправилно паркиране за период 2015-2019 г. вкл.и брой
на отпаднали вследствие на обжалване или др. причини.
Общият размер на събраните глоби. Дл. лицата които имат
правомощие да съставят актове за нарушения по реда на
ЗУО и Наредба за управление на отпадъците,дл. лицата
които имат правомощие да налагат глоби с фишове и
квитанции за нарушения, дл. лицата които имат право да
издават предписания или да налагат принудителни мерки
за нарушения. Какви са правата, задълженията и
отговорностите,
изискванията
към
образованието,
квалификацията и стажа на тези лица.
Информация за наличието и характеристиките на зелени
покриви и зелени стени. Актуална наредба за изграждане и
опазване на зелената система.

Предоставен До 14 дни

До 14 дни

РД-01-092200/11.03.2020 г.

Електронен вид

№44/24.03.2020 г.

До 14 дни

РД-01-092641/25.03.2020 г.

Електронен вид

№45/13.04.2020 г.

До 14 дни

РД-01-093752/12.05.2020 г

Електронен вид

№46/26.05.2020 г.

До 14 дни

РД-01-093785/12.05.2020 г
РД-01-094635/11.06.2020 г.

Електронен вид

№47/22.05.2020 г.

До 14 дни

Електронен вид

№48/24.06.2020 г.

До 14 дни

РД-01-095667/14.07.2020 г.
РД-01-095807/20.07.2020 г.

Електронен вид

№49/27.06.2020 г.

До 14 дни

Електронен вид

№50/29.07.2020 г.

До 14 дни

РД-01-095864/20.07.2020 г.

Електронен вид

№51/29.07.2020 г.

До 14 дни

Информация за актуализиран списък за 2019 г. на
категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет.
Информация за граждански договори за предоставяне на
услуги, размер на наема на общинските жилища, общ
размер на приходите постъпили в бюджета през периода
2016 -2019 г. от сключени договори за наем и продажба на
общински жилища.
Информация за правата на персонала на настанените лица
в
лечебни
заведения,
специализирани
социални
институции и резидентни услуги в общността, в условията
на извънредни противоепидемични мерки, наложени
заради ситуацията с коронавируса.
Информация относно размера на избрани данъци и такси в
Общината.
Информация за приета програма за овладяване на
популацията
на
безстопанствените
животни
на
територията на Община Полски Тръмбеш, наличие на
регистриран приют за безстопанствените животни,
сключен договор с регистриран ветеринарен лекар, Брой
на безстопанствените кучета през периода 2015-2020 г.,
брой на обработените безстопанствени кучета и котки през
периода 2015-2020 г., начина им на залавяне ни
обработване, бюджета на общината за извършване на
дейности
за
овладяване
на
популацията
на
безстопанствените животни през периода 2015-2020 г.
Информация относно измененията на Закона за авторските
и сродни права от 2018 г.
Информация за глоби наложени за неправилно паркиране
на МПС на територията на общината за периода 20152019г, глоби наложени за нарушения свързани с
отпадъците за период 2015-2019 г.
Информация относно измененията на Закона за авторското
право и сродните му права от края на 2018 г. и иновите
задължения и контролни функции на кметовете на

общини, произтичащи от разпоредбата на чл.98в1от
ЗАПСП.
РД-01-095938/22.07.2020 г.

Електронен вид

№52/31.07.2020 г.

До 14 дни

РД-01-096545/06.08.2020 г.

Електронен вид

№53/18.08.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097179/26.08.2020 г.

Електронен вид

№54/08.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097768/10.09.2020 г.

Електронен вид

№55/16.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097769/10.09.2020 г.

Електронен вид

№56/16.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097774/10.09.2020 г.

Електронен вид

№57/16.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097775/10.09.2020 г.

Електронен вид

№58/16.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-097947/16.09.2020 г.

Електронен вид

№59/16.09.2020 г.

До 14 дни

РД-01-098163/21.09.2020 г.

Електронен вид

№60/02.10.2020 г.

До 14 дни

Информация за дейностите свързани с идентификация и
регистрация на домашни любимци, и други проведени на
територията на общината инициативи.
Информация във връзка с задълженията на кметовете на
общини, произтичащи от Закона за защита на животните и
релевантните подзаконови нормативни актове.
Информация за сключени нетрудови договори за периода
2017-2019 г., с изключение на тези сключени по ЗОП,
сключени договори за абонаментно правно обслужване с
адвокати и адвокатски дружества за период 2016-2019 г. и
осъществявано ли е процесуално представителство за
периода 2016-2019 г. по граждански и административни
дела от адвокати и адвокатски дружества.
Предоставяне на протоколи от Комисия по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища за разпределение на
финансовите средтва от субсидии за читалищата за 2020 г.
Предоставяне на протоколи от Комисия по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища за разпределение на
финансовите средтва от субсидии за читалищата за 2019 г.
Предоставяне на протоколи от Комисия по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища за разпределение на
финансовите средтва от субсидии за читалищата за 2017 г.
Предоставяне на протоколи от Комисия по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища за разпределение на
финансовите средтва от субсидии за читалищата за 2016г.
Предоставяне на протоколи от Комисия по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища за разпределение на
финансовите средтва от субсидии за читалищата за 2015 г.
Предоставяне на доклади за осъществена читалищна
дейност от читалища на територията на Община Полски
Тръмбеш за 2015г.,2016 г.,2017 г.,2018 г.,2019г.

РД-01-098668/02.10.2020 г.
РД-01-099897/03.11.2020 г.

Електронен вид

№61/15.10.2020 г.

До 14 дни

Електронен вид

№62/16.11.2020 г.

До 14 дни

РД-01-0910119/10.11.2020
г.
РД-01-0911178/08.12.2020
г.

Електронен вид

№63/23.11.2020 г.

До 14 дни

Електронен вид

№64/10.12.2020 г.

До 14 дни

Информация конкурсите за назначаване на държавни
служители за периода 1.01.2020 г.-30.06.2020 г.
Информация във връзка с задълженията на кметовете на
общини, произтичащи от Закона за защита на животните и
релевантните подзаконови нормативни актове.
Информация за изплатени суми към съконтрагенти за
строителство, услуги и доставки по договори и фактури на
стойност под праговете на чл.20, ал.4 от ЗОП.
Информация за ситуацията в социалните институции и
услуги в общината, свързани 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
общината за периода септември –декември 2020 г.

