ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155
ул.“Освобождение“ № 15

тел.: 00359/4361/3260
e-mail: mayor@pavelbanya.bg

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
За постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 година в
Община Павел баня
През 2019 в деловодството на общинска администрация Павел баня са постъпили 8 /осем/
заявления за достъп до обществена информация. Същите са разгледани в срок. Темите, по които
са постъпили заявления за достъп до обществена информация, са във връзка с упражняване на
права или законни интереси, отчетност на администрацията и изразходване на публични средства.
Две от заявленията са подадени, с копие до Общински съвет. Същите са препратени по
компетентност.
Издадени са 6 /шест/ Решения с разрешение за достъп до обществена информация, от които
1 /едно/ е за частичен достъп до информация.
Издадено е 1 /едно/ Решение за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена
информация. Няма обжалвани решения.
В административно определения срок заявителите са уведомени за взетото решение.

ИСА БЕСООЛУ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ №

ЗАЯВИТЕЛ

РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
ДОСТЪП ДО /В Т.Ч.
ЧАСТИЧЕН/
ИНФОРМАЦИЯ

3

ВИД НА ИСКАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
1

2

журна гражд НПО други 4
листи ани

отчет за постъпили
заявления по ЗДОИ
през 2018 г.
2/29.03.2019г информация за
предоставени и
изразходвани средства
за субсидии за
вътрешноградски и
междуселищни
превози и за
компенсации за
безплатни и по
намалени цени
пътувания през 2014 г.

РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКАЗ
ЗА
ПРЕДОСТАВ
ЯНЕ
ДОСТЪП ДО
ИНФОРМАЦ
ИЯ

РЕШЕНИЕ
ЗА
ПРЕДОСТАВ
ЯНЕ НА
ИНФОРМАЦ
ИЯ ЗА
ПОВТОРНО
ИЗПОЛЗВАН
Е

РЕШЕНИЕ ЗА
ОТКАЗ ЗА
ПРЕДОСТАВ
ЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИ
Я ЗА
ПОВТОРНО МОТИВИ ОБЖАЛВАН
ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ОТКАЗ Е

5

6

7

8

9

не
не

не
не

не
не

-

не
не

не

не

не

-

не

1/27.02.2019

3/17.04.2019г размер на избрани
данъци и такси и
попълване на
въпросник за аспекти
по работата на
администрацията

х
х

х

да/РД-1063/07.03.2019 г./
да/РД-1098/09.04.2019 г./

да/РД-10162/18.06.2019 г./

4/19.04.2019г Заповед за
назначаване на ОЕСУТ
услуги и такси на
основание ЗУТ
5/08.05.2019г информация за
предоставени и
изразходвани средства
за субсидии за
вътрешноградски и
междуселищни
превози и за
компенсации за
безплатни и по
намалени цени
пътувания през 2014 г.
6/11.07.2019г предоставяне на
видеозапис от
охранителна камера
7/21.08.2019г предоставяне на
констативен протокол
от извършена
проверка, заповед за
назначаване на
комисия и сигнал
8/18.09.2019г
предоставяне на
актуална количествена
информация свързъна
с работещите в
социалната сфера

х

х

х

х

х

предоставена
информация
да/РД-10135/22.05.2019 г./

не
не

не
не

не
не

-

не
не

не

да/РД-10- не
232/07.08.
2019 г.

не

информа не
цията е
служебна

да-частичен /РД-10268/11.09.2019г./

не

не

не

няма
не
съгласие
на трето
лице

да /РД-10301/01.10.2019г./

не

не

не

-

не

