
РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В 

ОБЩИНА САМУИЛ за 2022г. 

 
№ 

по 

ред 

 

Вх. № на 

заявлението 

 

Заявител 

 

Предмет на достъп до обществена информация 

 

Носител на 

информацията 

 

Решение/Отказ 

№ и дата 

 

Забележка 

1 № 5805/ 

22.12.2021г. 

Физическо лице 

 

Информация относно размера на ставката за такса битови 

отпадъци на общината за периода 2015-2021г., обществени 

договори, съответно техните изпълнители, размер и 

предмет, проведените обществени поръчки, на услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване, изпълнявани за периода 

2015-2021г. 

Електронна поща № 2/05.01.2022 г.  

2 

 

№ 

5816/23.12.2021г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел  

Информация относно договори за      

абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от Кмета или общината през периода 2016 -

2021г., финансов кредит за периода от 2016г. до 

31.12.2021г. и лица стопанисващи търговски обекти и 

туристически обекти 

по чл. 3, ал. 2 от ЗТ, извършващи дейност на територията 

на Общината към 31.12.2021 г. 

Електронна поща № 1/04.01.2022 г.  

3 5854/29.12.2021г Физическо лице 

 

Информация относно: договори за      

абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от Кмета или общината през периода 2016 -

2020г., финансов кредит за периода от 2016г. до 

31.12.2021г. и лица стопанисващи търговски обекти и 

туристически обекти 

по чл. 3, ал. 2 от ЗТ, извършващи дейност на територията 

на Общината към 31.12.2021 г. 

Електронна поща № 3/10.01.2022г.  

4 № Юридическо Информация относно: актуална информация за услуги и  Електронна поща № 4/25.03.2022г.  
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1024/23.03.2022г. лице с 

нестопанска цел  

домове за възрастни хора за 2022г. 

5 № 

1508/28.04.2022г. 

Физическо лице 

 

Информация относно постановените съдебни решения 

през 2021г. по дела срещу решения по ЗДОИ на община 

Самуил. 

Електронна поща № 5/04.05.2022г.  

6 № 

1643/10.05.2022г. 

Физическо лице 

 

Информация относно: съществуващи вътрешни правила за 

достъп до обществена информация на Община Самуил. 

Електронна поща № 6/17.05.2022г.  

7 № 

1817/23.05.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация относно дейността на Община Самуил- 

възложени „директно обществени поръчки“  по Закона за 

обществени поръчки по чл. 20, ал.4, за периода от 

01.01.2021г. до настоящият момент. 

Електронна поща № 7/06.06.2022г.  

 8 № 

2508/22.06.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация относно размера на избрани данъци и такси 

от Община Самуил, както и за други аспекти от работата 

на администрация, съгласно приложен въпросник. 

Електронна поща № 8/24.06.2022г.  

9 № 

2707/01.07.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация относно всички  сделки на държавни органи, 

териториални звена и органите на местното 

самоуправление в Република България,  публично 

правните субекти /вкл. публично правните организации/ с 

отпадъци от черни и цветни метали, сключени чрез 

Софийска стокова борса от началото на декември 2021 год. 

до настоящият момент. 

Електронна поща № 9/05.07.2022г.  

10 № 

2811/07.07.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация за относно: всички  сделки на държавни 

органи, териториални звена и органите на местното 

самоуправление в Република България,  публично 

правните субекти /вкл. публично правните организации/ с 

Електронна поща № 10/11.07.2022г.  
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отпадъци от черни и цветни метали, които не са сключени 

чрез Софийска стокова борса от началото на декември 

2021 год. до настоящият момент. 

11 № 

4696/31.10.2022г. 

Физическо лице 

 

Информация за всички внесени от община Самуил в полза 

на държавния бюджет по см. на чл.117 и чл.163а. от ЗДДС, 

20% ДДС начислено в/у дейностите по чл.62 от ЗМДТ, по 

отделно за всяка една от последните 6 години, считано от 

01.01.2017г. до 30.9.2022г. и т.н… 

Електронна поща № 11/01.11.2022г.  

12 № 

4705/31.10.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация касаеща действащите към 31-ви декември 

2021 г. общински търговски дружества и общински 

предприятия.  

Електронна поща № 12/03.11.2022г.  

13 

 

 

№ 

5356/02.12.2022г. 

Юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

Информация касаеща издадените разрешителни за строеж за 

фотоволтаични централи на територията на Община Самуил. 

Електронна поща № 13/06.12.2022г.  

 


