
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 
 

№ Вх.№ Заявител Искана информация Начин, по който е 

поискана/ предоставена 

информацията / 

забележки 

1. 9100-

68/22.01.2021г. 

Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“ 

Предоставяне на План-график 

за провеждането и възлагането 

на обществени поръчки през 

2021 г. 

чрез ПДОИ / на имейл 

адрес с Решение №9100-

68/1/05.02.2021 г. 

2.  9100-

250/08.02.2021г. 

Десислава Иванова 

Алексова 

Отчети за изпълнение на 

Програмата за развитие на 

туризма в община Ботевград и 

др. по Закона за туризма 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

250(1)05.03.2021 г. 

3.  9100-

142/12.02.2021г. 

Сдружение 

„Национален 

браншови съюз на 

хлебарите и 

сладкарите“ 

Изпълнители на поръчка за 

Доставка на хранителни 

продукти  за детските 

заведения 

по имейл и на хартиен 

носител / с Решение 

№9100-142/1/22.02.2021 г. 

4. 9100-

532/22.02.2021г. 

Николай Нинов Актуализиран списък за 2020 г. 

на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в 

интернет 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

532/1/08.03.2021 г. 

5. 9100-

236/10.03.2021г. 

Фондация 

„Антикорупционен 

фонд“ 

Брой, адреси и обхват на 

секциите за парламентарните 

избори на 04.04.2021 г. 

чрез ПДОИ / на имейл 

адрес с Решение №9100-

236/1/12.03.2021 г. 

6. 3100-

109/11.03.2021г. 

ОДМВР - София Естеството на сигналите 

подадени през 2020 г. до Отдел 

„Контрол по сигурността и 

обществения ред“, свързани с 

животни и за резултатите от 

работата по тях 

комуникатор / комуникатор 

и на хартиен носител / 

Писмо рег. инд. 3100-

109/1/25.03.2021 г. 

7. 9100-

410/16.04.2021г. 

„БЪЛГАРСКИ 

ХЕЛЗИНКСКИ 

КОМИТЕТ“ 

Избиратели под карантина 

гласувани с подвижна 

избирателна кутия  

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

410/1/27.04.2021 г. 

8. 9100-

434/21.04.2021г. 

Фондация 

„Антикорупционен 

фонд“ 

Лица променили настоящия си 

адрес 

чрез ПДОИ / на имейл 

адрес с Решение №9100-

434/1/05.05.2021 г. 

9. 9400-

1608/1/01.06.2021г. 

Елица 

Станиславова 

Пеева 

Публикуване на Проект за Общ 

устройствен, Общ устройствен 

план и Подробен устройствен 

план 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

1608/1/01.06.2021 г. 

10. 3300-

16/20.05.2021г. 

Фондация 

„Институт за 

пазарна 

икономика“ 

Въпросник с информация за 

данъци и такси за 2020 и 2021 г. 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №3300-

16/1/01.06.2021 г. 

11. 9400-

1748/02.06.2021 г. 

Люба Мариус 

Цакова 

Концепция за проектиране на 

ЦГЧ 

чрез ПДОИ / на имейл 

адрес с Решение №9400-

1748/1/16.06.2021 г. 



12. 9400-

2298/23.07.2021 г. 

Вунка Накова 

Цветкова – Фичева 

чрез адв. Радослав 

Шулев 

Въпроси за идеен проект за 

ЦГЧ и съсобствен имот. 

по куриер на хартиен 

носител с Решение №9400-

2298/4/13.12.2021 г. 

13. 9100-

924/14.09.2021 г. 

Фондация „Тръст 

социална 

алтернатива“  

Информация за подпомагането 

на заплащането на такси по чл. 

283 от ЗПУО 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9100-

924/1/27.09.2021 г. 

14. 9100-

961/27.09.2021 г. 

Фондация 

„Антикорупционен 

фонд“ 

Брой на лица променили 

настоящия си адрес за периода 

01.04.2021 – 30.06.2021 г.  

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9100-

961/1/08.10.2021 г. 

15. 9400-

3624/22.12.2021 г. 

Тодор Валериев 

Димитров 

Множество въпроси от 

различно естество 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

3624/1/05.01.2022 г. 

16. 9400-

3634/29.12.2021 г. 

Борис Петев 

Тожаров 

Множество въпроси от 

различно естество 

по имейл / на имейл адрес с 

Решение №9400-

3634/1/05.01.2022 г. 

17. 9100-

1308/23.12.2021 г. 

Фондация 

„Антикорупционен 

фонд“ 

Ставка за ТБО и договори за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

по имейл /на имейл адрес с 

Решение № 9100-

1308/1/06.01.2022 г. 

 


