
О Т Ч Е Т 
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ ЗА 2020 ГОДИНА 
 

През 2020 година в Община Ракитово са постъпили общо 20 /двадесет/ заявления за 

достъп до обществена информация. От тях 1 е писмено и 19 – получени по електронен път.. 

Всички постъпили заявления са официално заведени в регистър за достъп до информация.  

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация може да стане по 
следните начини: 

 в институцията /кеш/;  

 по банков път 

 в институцията чрез ПОС терминал 

Оригиналите на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2020 г., се съхраняват в 

деловодството на Община Ракитово, намиращо се в Центъра за информация и услуги на 

гражданите. Води се хартиен и eлектронен регистър. 

Заявленията за ДОИ, постъпили в Община Ракитово през 2020 г., отговорят на 

изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето 

решение за предоставяне на достъп или отказ до исканата обществена информация. 

Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок. 

Няма постъпили искания за предоставяне на информация от обществения сектор  за  

повторно използване през 2020 в община Ракитово. 

Постъпилите заявления от субекти на правото на ДОИ през 2020 г. са както следва: 

 от юридически лица с нестопанска цел/фондации и сдружения/ 

 от физически лица  

 
Процедури за разглеждане и решения за ДОИ 
1 .  Постъпили заявления за ДОИ - 20 броя 
2. Оставени без разглеждане – няма. 
3. По субекти на правото на ДОИ 
 
• от юридически лица с нестопанска цел - 11 броя 
• от физически лица – 9 бр. 

4. По вид на заявлението 
• писмени - 1 брой 
• електронни – 19 броя 

5. По вид на информацията 
• служебна информация - 14 броя 
• официална информация – 6 броя 

6. По теми 
 Информация, относно отчет за изразходвани средства за украса на коледна елха в 

централна градска част – 1 брой 



 Информация, относно предоставяне на Общински план за развитие на община Ракитово 

за периода 2014 – 2020 г. – 1 брой  

 Информация , относно достъп до регистъра на домашните кучета в община Ракитово, 

актуален размер на такса за собствениците на домашни кучета и броят направени 

проверки – 1 брой 

 Информация, относно брой проведени конкурси за назначаване на държавни служители 

и брой кандидати, подали заявления за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.- 1 брой. 

 Информация, относно сключени нетрудови договори за период 2017 – 2019 г. и копия 

от документи, установяващи размера на заплатените възнаграждения по сключените 

нетрудови договори – 2 брой 

 Информация, относно докладите за читалищните дейности за календарните 2015, 2016, 

2017, 2018 и 2019 г. – 2 броя 

 Информация относно програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

животни и изграден приют за безстопанствени животни на територията на общината – 

1 бр. 

 Информация, относно лица, стопанисващи търговски и туристически обекти по чл. 3, 

ал. 2 от Закона за туризма и извършваните дейности на територията на общината, 

размер на наложени санкции за установени нарушения по чл. 98 В, ал. 1 от ЗАПСП, 

брой извършени проверки във връзка с извършването на контрол от страна на кмета на 

общината по чл. 98 В, ал. 1 от ЗАПСП.- 1 брой 

 Информация, относно брой глоби, наложени за неправилно паркиране на МПС на 

територията на община Ракитово за периода 2015-2019 година, общ размер на приходи, 

постъпили в общинския бюджет за същия период от санкции, наложени за нарушения 

на ЗУО и общ размер на събрани глоби за период 2015 – 2019 година – 3 броя 

 Информация относно размер на местни данъци и такси в община Ракитово – 1 брой 

 Информация относно брой заразени, оздравели и починали с COVID – 19 в 

специализирани институции и в социални услуги в общността за деца и младежи на 

територията на общината – 1 брой 

 Информация относно предоставяне на ксерокопие на документи, свързани с промяна на 

регулационните планове  - ПУП, заповеди, предписания, становища и всички 

документи, свързани с поземлени имоти УПИ 62004.6.74 и имот УПИ 62004.6.74, парцел 

XVII от 1996 до 2020 г. – 1 брой 

 Информация относно актуализиран списък за 2019 година на категориите информация, 

подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Ракитово – 1 

брой 



 Информация относно наличието и характеристиките на зелени покриви и зелени стени 

на територията на община Ракитово и Наредба за опазване на зелената система – 1 

брой 

 Информация относно броя на служителите, назначени в общината във връзка с МДТ и 

техните длъжностни характеристики за периода 2014 – 2020 г., размер на събраните 

годишни данъци за недвижими имоти и процент за облагане на недвижимите имоти за 

физически и юридически лица за 2014 година, размер на дължимите от юридически и 

физически лица, но несъбрани към 01.01.2020 година данъци за недвижими имоти за 

2014 година – 1 брой 

 Информация относно сключени договори за абонаментно  правно обслужване с 

адвокати и адвокатски дружества от кмета на община Ракитово за периода 2016 – 2019 

година, цена на месечния абонамент за посочения период и осъществено процесуално 

представителство по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски 

дружества, по които страна е кмета на община Ракитово – 1 брой  

7.  Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2020 г. 

• предоставяне на свободен ДОИ - 20 броя 

8. .Срок за издаване на решението за ДОИ 

• в 14 дневен срок – 20 бр. 

9. Отказ на Заявителя от предоставени му достъп - няма 

10. Жалби срещу решения за отказ за предоставяне на ДОИ - няма 

 

Уеб-сайтът на Община Ракитово предоставя актуална информация за всички сфери на 

дейност на Общината, както и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. Предоставя се 

възможност за приемане и по електронен път на заявления за достъп до обществена 

информация на следния e-mail адрес: rakitovo@.bg 

 

 


