
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАДЕНИТЕ 

РЕШЕНИЯ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

№ 

по 

ред 

Вх.№ /дата от 

Архимед 

Име на заявителя за 
достъп до 

обществена 
информация 

 

Исканата 

информация 

е относно 

Съгласие от 

трето лице за 

което се 

отнася 

информацият

а 

Дата и номер на 

издаване на акта 

за достъп или 

отказ(Решение 

Дата на 

връчване 

на 

решението 

за достъп 

Срок в 

който е 

предоставе

н достъпът 

от.. до…. 

Регистриран

а жалба 

Становищ

е на съда 

Забележк

а 

1. К-

509/25.02.19 

 

 

 

Фондация „ 

Програма достъп 

до информация“ 

– Г. Жулева 

Отчет ЗДОИ 

2018 г 

Не е 

необходимо 

1/26.02.2019 г. 

за 

предоставяне 

на пълен 

достъп 

26.02.201

9 г. на ел. 

поща 

- не не - 

2. К-

997/17.04.201

9 г. 

Фондация „ 

Институт за 

пазарна 

икономика“Софи

я 

Размера на 

определени 

данъци и 

такси по 

ЗМДТ 

Не е 

необходимо 

2/18.04.2019 г. 

за 

предоставяне 

на пълен 

достъп 

18.04.201

9 г. на ел. 

поща 

- не не - 



 Вх.№ /дата от 

Архимед 

 

 

Име на заявителя за 
достъп до 

обществена 
информация 

 

Исканата 

информация 

е относно 

Съгласие от 

трето лице за 

което се 

отнася 

информацият

а 

Дата и номер на 

издаване на акта 

за достъп или 

отказ(Решение 

Дата на 

връчване 

на 

решението 

за достъп 

Срок в 

който е 

предоставе

н достъпът 

от.. до…. 

Регистриран

а жалба 
Становищ

е на съда 
Забележк

а 

3.  

К-

991/19.04.201

9 г. 

 

 

Камара на 

архитектите в 

България 

Заповед за 

назначаван

е на ОЕСУТ 

община 

Гурково и 

Наредбата 

за таксите 

Не е 

необходимо 

3/22.04.20189г 

за 

предоставяне 

на пълен 

достъп 

22.04.201

9 по ел. 

поща 

- не не - 

4. К-

1769/16.07.20

19 г. 

Национален 

браншови съюз 

на хлебарите и 

сладкарите София 

Възложени 

ОП в 

периода 

20.07.17-

11.07.19 г. с 

предмет „ 

Доставка на 

хранителни 

продукти 

,вкл. 

брашно и 

хляб“ 

Не е 

необходимо 

4/17.07.2019 г. 18.07.201

9 г. по ел. 

поща  

- не не - 

5. К-

2010/13.08.20

Н. Христова – 

консултант на 

Работещи в 

социалната 

Не е 5/19.08.2019 г. 19.08.201

9 г. по ел. 

    



19 г.  УНИЦЕФ за 

България 

сфера в 

общината 

за 

последните 

3 години – 

бр. 

необходимо поща 

 

 

СЪСТАВИЛ: МАГДАЛЕНА ПАНЕВА   / П/ 

 СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

15.01.2020 г. 

 


