
 
 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2020г 
 
 

 
Вид заявление 

 
Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 94С-2769-
1/16.07.2019 г. 

Физическо лице 
Стоил Дечев 

служебна Копие от жалба с вх.№94-С-
2769-1/16.07.2019 г. и 
приложения към нея. 

Копие на 
хартиен 
носител 

 Решение 
№1/07.01.20г. 

Да от 
2019 г. 

 
писмено  

94В-2273-1 
/16.01.2020 г. 

 
 
 

Физическо лице 

Велин Харбазов 

 

служебна Сключвани ли са договори за 
абонаментно правно 
обслужване 2016-2019 г. 
Месечен абонамент за периода. 
Осъществявано ли е 
процесуално представителство 
и размер на разходите за него. 

 
Копие на  ел. 
формат 

до 14 дни Решение  
№2/29.01.20 г. 

 

 

писмено 94-Н-791-
2/07.02.2020 г. 

 
 
 
 

Физическо лице 

Николай 
Стрехин 

служебна  
Констативни актове и заповеди 
на кмета на общината 

Копие на 
хартиен 
носител 

Удължаване 
след 14 дни 

Решение  
№3/06.03.20г. 

да 

 

 
 
писмено 

92-00-3/ 
10.02.20 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Физическо лице 
Венцислава 
Ангелова 

служебна Копия на нетрудови договори 
за периода 2017-2019 г. 
Причини за сключване на тези 
договори. 

Копие на ел. 
формат 

Удължаване 
след 14 дни 

Решение 
№4/06.03.20 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 92-00-7/18.02.20 г. Физическо лице 
Христинка 
Владова 

служебна Брой назначени служители в 
отдел „МДТ“ за периода 2014-
2020 г. и длъжностни 
характеристики за тях. 
Размер на събраните данъци за 
недвижими имоти през 2014 г. 

Копие на 
ел.формат 

Удължаване 
на срока след 
14 дни 

Решение 
№5/13.03.20 г. 

 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1582283123123116-
21.02.20 г. 

Физическо лице 
Кристиан 
Миленов 

служебна Колко са глобите за 
неправилно паркиране за 
периода 2015-2019г. Общ 
размер на тези глоби 

Копие на 
ел.формат 

Удължаване 
на срока след 
14 дни 

Решение 
№6/13.03.20 г. 

 

 
писмено 

92-00-16/13.03.20 г. Юридическо 
лице с 
нестопанска 
цел/Програма 
Достъп до 
информация/ 

служебна Актуализиран списък за 2019 г. 
на категориите информация, 
подлежаща на публикуване в 
интернет. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№7/27.03.20 г. 

 

писмено 92-438-1/11.06.20 г. Юридическо 
лице/Фондация 
„Четири лапи“/ 

служебна Общината има ли приета 
програма за овладяване на 
популацията на 
безстопанствените животни на 
територията. Има ли 
регистриран приют за 
безстопанствени  животни.   

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№8/25.06.20 г. 

 

писмено 92-482-1/22.06.20 г. Юридическо 
лице/Български 
Хелзинкски 
Комитет/ 

официална Колко са случаите на заразени, 
оздравели, починали с COVID-
19 в специализираните 
институции и в социалните 
услуги. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни  Решение 
№9/26.06.20 г. 

 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1595256067714-
20.07.20 г. 

Сдружение“ 
Съдействие и 
подкрепа за 
информирано 
общество“ 

служебна Колко са лицата, които 
стопанисват търговски и 
туристически обекти през 2019 
г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни  Решение№10/2
2.07.20 г. 

 



Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1596627331662-
05.08.20 г. 

Сдружение“ 
Съдействие и 
подкрепа за 

информирано 
общество“ 

служебна Общината има ли приета 
програма за овладяване на 
популацията на 
безстопанствените животни на 
територията. Има ли 
регистриран приют за 
безстопанствени  животни.   

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№11/11.08.20 г. 

 

писмено 04-10-7;04-10-8;04-
10-10;04-10-11;04-
10-12;04-10-
13/08.09.20 г. 

Физическо лице 
Иван 

Сапунджиев 

служебна Преглед на протоколите 
съставени от Комисии свикани 
от ЗНЧ от 2015-2020 г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 

№12/10.09.20 г. 

 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1600680501893-
21.09.20 г. 

Сдружение“ 
Съдействие и 
подкрепа за 

информирано 
общество“ 

служебна Доклад за осъществените 
читалищни дейности от 
читалищата на територията на 
община Раковски 2015-2019 г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 

№13/29.09.20 г. 

 

писмено 92-00-66/24.09.20 г. Физическо лице 
Иванка Сеизова 

служебна Копия на сключени нетрудови 
договори за периода 2017-2019 
г. Размер на платените от 
общината възнаграждения по 
нетрудовите договори. 

Копие на ел. 
формат 

Удължаване 
на срока след  
14 дни 

Решение 
№14/12.10.20г. 

 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1601642778623-
02.10.20 г 

Физическо лице 
Михаил 

Рангелов 

служебна Колко броя конкурси за 
назначаване на държавни 
служители  по ЗДСл са обявени 
за 2020 г. Колко заявления са 
подадени по ел. път за 2020 г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение  

№15/12.10.20 г. 

 

писмено 26-2180-8/07.10.20 
г. 

Юридическо 
лице 

/“ИНСА“-
ЕООД/ 

служебна Брой на жителите на гр. 
Раковски към 2020 г. Брой 
домакинства. Брой на частните 
имоти. Брой на търговските 
обекти. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни  Решение 
№16/12.10.20г. 

 

Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 



Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1604326796051-
02.11.20 г 

Сдружение“ 
Съдействие и 
подкрепа за 

информирано 
общество“ 

служебна Колко собственици на кучета 
са регистрирани по ЗЗЖ за 
периода 2015-2020 г. Колко е 
общия брой регистрирани 
собственици на кучета. Колко 
проверки са извършени. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни  Решение№17/ 

10.11.20 г. 

 

Ел. чрез 
платформа за 

ДОИ 

УРИ 
1604326796051-
02.11.20 г 

Физическо лице 
Иван Божков 

служебна Колко юрисконсулта има 
назначени в общината към 
.25.11.20 г. Те осъществяват ли 
процесуално представителство. 
Какъв е размера на 
договорените и заплатените 
адвокатски възнаграждения. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№18/10.12.20 г. 

да 

писмено 92-482-2/14.12.20 г. Юридическо 
лице 

/Български 
Хелзинкски 

Комитет/ 

официална Колко са случаите на заразени, 
оздравели, починали с COVID-
19 в специализираните 
институции и в социалните 
услуги. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни  Решение 
№19/16.12.20 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2019г 
 

Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 92-72-1/07.03.2019 
г. 

Юридическо 
лице 
Катерина 
Коцева 

служебна Отчет за постъпили заявление 
за достъп до обществена 
информация и за повторно 
използване на информация от 
обществения сектор през 2018 
г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№1/13.03.19г. 

 

писмено 94-П-1856-
7/30.07.2019 г. 

Физическо лице 
 

Пенка 
Шишкова чрез 
Георги 
Шишков 

служебна Копие от жалба/заявление с 
вх.№94-А-3023-1/06.06.2019 г. 
и приложен към нея ,ако има 
констативен протокол от 
20.06.2019 г. 

Копие на 
хартиен 
носител 

 до 14 дни Решение 
№2/12.07.2019 
г. 

 

писмено 94-П-1856-
10/09.08.2019 г. 

Физическо лице 
 
Пенка 
Шишкова чрез 
Георги 
Шишков 

служебна Копие от жалба с вх.№94-С-
2769-1/16.07.2019 г. и 
приложения към нея. 

Копие на 
хартиен 
носител 

до 14 дни Решение 
№3/16.08.2019 
г. 

да 

писмено 92-00-47/13.08.2019 
г. 

Юридическо 
лице 
Уницеф 
България 

служебна Брой на работещите социални 
работници, психолози, 
педагози, детегледачи в 
общината за периода  2017-
2019 г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№4/20.08.2019г 

 

писмено УРИ 
1567850739380-
07.09.2019 г 

Физическо лице 
Андон Георгиев 

служебна Трите имена и длъжностите на 
лицата от общинска 
администрация, с правомощия 
да съставят актове за 
нарушения свързани с 
отпадъците, да налагат глоби с 
фишове и квитанции за 
нарушения. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№5/09.09.2019 
г. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2018г 

 
Вид заявление 

 
Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 92-407-2/19.12.2018 
г. 

Юридическо 
лице 
/Съюз за 
България/ 

служебна Какъв е общия брой на всички 
трудови договори, сключени за 
периода01.01.2011г-01.01.2012 
г, конкретно за какви 
длъжности са сключвани. 

Копие на ел. 
формат 

Удължаване 
на срока след  
14 дни 

Решение 
№1/05.01.2018 
г 

да 

писмено 92-72-1/09.02.2018 
г. 

Юридическо 
лице 
Фондация“ 
Програма 
Достъп до 
Информация“ 

служебна Отчет за постъпили заявления 
за достъп до обществена 
информация през 2017 г. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№2/12.02.2018 
г. 

 

писмено 94-Я-02-
3/06.06.2018 г. 

Физическо лице 
Янко Стрехин 

служебна Заповед №ЗД-00-54/21.07.2007 
г. 
Акт за държавна собственост 
№4/20.11.1951 г. 

Копие на 
хартиен 
носител 

до 14 дни Решение 
№3/18.06.2018 
г. 

 

писмено 37-14-1/23.05.2018 
г. 

Юридическо 
лице 
Маастрихтски 
университет 

официална Общ брой на регистрираните 
европейски граждани в 
България за гласуване на 
местни избори и избори за 
Европейски парламент от 2007 
г. 

Копие на ел. 
формат 

Удължаване 
на срока след 
14 дни 

Решение 
№4/02.07.2018 
г. 

 

писмено 94А-2905-
1/06.07.2018 г. 

Физическо лице 
Ангел 
Стефанов 

служебна. Има ли обжалвани 
административни актове, 
заведени административни 
дела срещу актове на 
общината. Как е 
регламентирана ,какво включва 
и кой участва в процедурата по 
анализ на резултатите от 
обществени обсъждания. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№5/20.07.2018 
г. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  
 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2017г 
 

Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 92-407-2/19.12.2018 
г. 

Юридическо 
лице 
/Съюз за 
България/ 

служебна Какъв е общия брой на всички 
трудови договори, сключени за 
периода01.01.2011г-01.01.2012 
г, конкретно за какви 
длъжности са сключвани. 

Копие на ел. 
формат 

Удължаване 
на срока след  
14 дни 

Решение 
№1/05.01.2018 
г 

да 

писмено 92-72-
1/20.02.2017г. 

Юридическо 
лице /Програма 
Достъп до 
Информация/ 

служебна Актуализиран списък на 
категориите информация, 
подлежаща на публикуване в 
интернет. 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№1/27.02.2017 
г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2016г 
 

Вид заявление 
 

Входящ номер и 
дата 

Заявител Вид                                      
обществена 

информация 

Описание Форма за 
предоставяне 

 

 

    Срок за 
разглеждане 

Решение/ 

Отказ 

 

Жалба 

писмено 92-299-1/12.03.2016 
г. 

Юридическо 
лице 
/Инициатива за 
равни 
възможности/ 

служебна Колко заповеди са издадени на 
основание чл.225,ал.1 от ЗУТ. 
Какво е съдържанието на тези 
заповеди 

Копие на ел. 
формат 

до 14 дни Решение 
№1/30.03.2016 
г 

 

писмено 94-А-2488-
1/17.06.2016 г. 

Юридическо 
лице 
/Консултантска 
група „ 
Аргументум “/ 

 Документ, удостоверяващ 
въвеждане в експлоатация на 
обект-„Реконструкция на 
водопровод и канализация в гр. 
Раковски “ 

Копие на 
хартиен 
носител 

 Изпратено по 
компетентност  
до ДНСК 

 

писмено 94-Г-1504-
1/26.07.2016 г. 

Физическо лице 
Георги 
Шишков 

служебна Актове за установяване на 
административно нарушение 

Копие на 
хартиен 
носител 

до 14 дни Решение 
№3/05.08.2016г 

 

писмено  94-П-1856-
7/07.09.2016 г. 

Физическо лице 
Пенка 
Шишкова чрез 
пълномощник 
Георги 
Шишков 

служебна Заповед №190/27.11.1985 Г Копие на 
хартиен 
носител 

 Изпратено по 
компетентност 
към Държавен 
архив 

 

писмено 94-П-1856-
9/17.11.2016г. 

Физическо лице 
Пенка 
Шишкова чрез 
пълномощник 
Георги 
Шишков 

служебна Скица за недвижим имот Копие на 
хартиен 
носител 

 Отказ, тъй като 
това искане е 
вид 
административ
на услуга 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


