
Препис! 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД-З-1551 

гр. Търговище, 31.12.2021 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Закона за достъп до 

обществена информация  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на Община Търговище, за лица, 

компетентни да вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена 

информация, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация отнасяща 

се до ресорите, за които отговарят, съгласно заповедите за делегиране на правомощията и определяне на 

функциите им и Устройствения правилник на общинска администрация Търговище. 

2. Тодор Тодоров, началник отдел «Нормативно и правно обслужване», за служител по ЗДОИ, 

който отговаря пряко за предоставянето на достъп до обществена информация и за предоставянето на 

информация от обществения сектор за повторна употреба и за приемане на устни запитвания, свързани с 

достъп до обществена информация. За постъпилите устни запитвания да води електронен регистър. 

3.  Инж. Павлина Георгиева, началник отдел КДАО, която да отговаря за: 

-  поддържането на актуална информация в секция „Достъп до информация" в сайта на 

Община Търговище; 

- периодичното публикуване, преглед и осъвременяване на актуална информация на 

интернет страницата на общината, по реда на чл. 15 от ЗДОИ; 

- изготвяне на проект на годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация и за исканията за повторно използване на информация от обществения сектор, който 

включва и данни за направените откази и причините за това и след неговото утвърждаване да го 

публикува в сайта на общината; 

- изготвяне на актуализиран списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и 

форматите, в които е достъпна; 

4. Серхат Исмаилов и Полина Стоева, мл. експерти в отдел КДАО, които да публикуват 

информация по смисъла на чл. 15 във връзка с чл. 15а и чл. 15б от ЗДОИ  в Портала за отворени данни. 

5. Началник отдел КДАО и н-к отдел НПО, които да поддържат профила на общината  в 

Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. 

6. Мястото за четене на предоставената информация по ЗДОИ да бъде приемното помещение на 

кмета на община Търговище в Центъра за административно обслужване. 

7. Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на общината. 

8. Настоящата заповед отменя мои Заповеди   З-01-178/09.03.2016 г. и  З-01-180/09.03.2016 г.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Търговище. 

 

Д-р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/ 

Кмет на община Търговище 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл. Свобода 
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