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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 

Кмет на община Търговище 

 

Дата: 28.01.2022 година 

 

Годишен отчет за 2021 година  

Постъпили заявления за достъп до обществена информация Брой 

От граждани 139 

От журналисти 0 

От фирми 0 

От неправителствени организации 9 

ОБЩО 148 

Вид на заявлението  

Писмени заявления 142 

Устни заявления 0 

Заявления по електронен път 1 

Платформа за достъп до обществена информация 5 

ОБЩО 148 

Вид на информацията  

Официална информация 6 

Служебна информация 142 

ОБЩО 148 

Взети решения за:  

Предоставяне на свободен ДОИ 124 

Предоставяне на частичен ДОИ 4 

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес 0 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата 

информация, но знае за нейното местонахождение 

2 

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 12 

Отказ за предоставяне на ДОИ 6 

ОБЩО 148 

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация  

Веднага 0 

В 14 дневен срок 142 

В законоустановения срок  след удължаването му 6 

След срока 0 

ОБЩО 148 

Теми, по които е искана обществена информация  

Упражняване на права или законни интереси 0 

Отчетност на институцията 10 

Процес на вземане на решения 25 

Изразходване на публични стредства 6 

Контролна дейност на администрацията 10 

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности 0 

Проекти на нормативни актове 0 

Други теми 97 

ОБЩО 148 
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Мотиви за отказ от предоставяне на обществена информация 

 

1.Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

82/29.06.2021 г., с което се иска информация, кога ще бъде освободен от длъжност служител, 

навършил пенсионна възраст, работещ в общинско мероприятие.  

Мотивите за отказ: 

Направеното искане за достъп до информация не се отнася за данни за дейността на 

административния орган,  които биха дали възможност на гражданите да си съставят собствено 

мнение относно дейността на общинската администрация. В този смисъл поискана информация се 

явява извън приложното поле на ЗДОИ и задълженият субект не е длъжен да я предостави.  

  

2. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

82/29.06.2021 г.,  с което се иска информация относно възстановяване на извор за минерална вода 

в МЗ „Хан Крум“.  

Мотивите за отказ:  

Въпросите, поставени в заявлението не изискват предоставяне на съществуваща, създадена 

или съхранявана информация, а искат създаване на нова информация, която да съдържа мнение 

или становище на задължения субект. В този смисъл поискана информация се явява извън 

приложното поле на ЗДОИ и задълженият субект не е длъжен да я предостави.  

 

3. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

125/19.10.2021 г.,  с което иска  да получи информация относно намеренията на управата за 

изоставените автомобили. 

Мотиви за отказ: 

Направеното искане за достъп до информация не се отнася за данни за дейността на 

административния орган,  които биха дали възможност на гражданите да си съставят собствено 

мнение относно дейността на общинската администрация. Въпросите, поставени в заявлението не 

изискват предоставяне на съществуваща, създадена или съхранявана информация, а искат 

създаване на нова информация, която да съдържа мнение или становище на задължения субект. В 

този смисъл поискана информация се явява извън приложното поле на ЗДОИ и задълженият 

субект не е длъжен да я предостави.  

 

4. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация от с вх.номер ДОИ-

129/19.10.2021 г.,  с което иска  да получи информация относно намеренията на управата за ОП 

„БКС-Търговище“ ЕООД. 

Мотиви за отказ: 

Направеното искане за достъп до информация не се отнася за данни за дейността на 

административния орган,  които биха дали възможност на гражданите да си съставят собствено 

мнение относно дейността на общинската администрация. Въпросите, поставени в заявлението не 

изискват предоставяне на съществуваща, създадена или съхранявана информация, а искат 

създаване на нова информация, която да съдържа мнение или становище на задължения субект. В 

този смисъл поискана информация се явява извън приложното поле на ЗДОИ и задълженият 

субект не е длъжен да я предостави.  

 

5. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

147/23.12.2021 г.,  с което иска  да получи следната информация: 

1. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и 

адвокатски дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2020г.? 

2. Каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец ? 

3. Сключвани ли са договори за правна помощ и/или процесуално представителство с 

адвокати и/или адвокатски дружества от Кмета или общината през периода от м.1/2016г. до 

м.12/2021г. и каква е стойността на всеки от сключените договори за правна помощ? 

4. Осъществявано ли е процесуално представителство за периода от м.01/2016 г. до 

м.12/2021г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, по които 

страна е Кмета на общината или общината и ако да - по колко дела, пред ко съдилища, с какъв 

предмет и с какъв материален интерес е било всяко от производствата? 

5. В какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за 

делата по т. 3? 
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6. Какви са сумите, изплатени от общината към съконтрагенти за строителство, 

услуги и доставки по договори или фактури на стойност под праговете по чл. 20, ал. 4 ЗОП за 

периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

7. Копие от всички фактури по т. 6 за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 Копията 

да бъдат със заличени лични данни, съгласно изискванията на закона за защита на личните данни 

и европейските директиви, отнасящи се за защита на личните данни. 

8. За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 общината изпадала ли е в забава при 

изплащане на дължими суми по договори със съконтрагенти и ако да за колко дни и каква е сумата 

на санкцията /лихва, неустойка/ по всеки договор по отделно, която общината е заплатила? 

9. Да се посочи източник на средствата за извършените плащания по т. 6 за периода 

от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 

10. Ползвала ли е общината финансов кредит за периода от 01.01.2016 г. до 

31.12.2021г., в какъв размер и от коя финансова институция? 

11. Какви са сумите заплатени от общината за лихви, такси обслужване и др. разходи 

по ползвания кредит/и за периода от 01.01.201бг. до 31.12.2021 г. ? 

12. Какви обезпечения са представени на финансовата институция по т. 10 и на каква 

стойност? 

13. Наложени ли са на общината финансови корекции от финансиращ орган по 

европрограми за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

14. На каква стойност са финансовите корекции от финансиращ орган за всеки един 

проект по т. 13? 

15. Каква е причината за наложените финансови корекции за всеки един проект по т. 

13? 

16. Колко са лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 

3, ал. 2 от ЗТ, извършващи дейност на територията на Общината към 31.12.2021 г. 

17. Колко са лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 

3, ал. 2 от ЗТ и са предоставили на кмета на общината доказателства за отстъпените им права за 

публично изпълнение по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП за годините от 2016г. до 2021г. 

18. Колко на брой и в какъв размер са наложените санкции, наложени след установени 

нарушения на чл. 98в1 от ЗАПСП за периода от 2016 до 2021г. 

19. Колко са длъжностните лица, определени да контролират спазването на чл. 98в1 от 

ЗАПСП към 31.12.2021г. 

20. Колко проверки са извършени във връзка с извършването на контрола по смисъла 

на чл. 98в1 от ЗАПСП за периода 01.01.2016г. до 31.12.2021 г. 

21. Постъпили ли са искания за съдействия от длъжностни лица, определени със 

заповед на министъра на културата при или по повод проверки в периода 01.01.2016г. до 

31.12.2021г /чл. 98, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП/ и съответно колко на брой. 

22. Има ли и в случай, че да да се представят копия на документите, въз основа на 

които са направени изчисленията за количеството отпадък, както и методологията, която е 

използвана за изчисляването на тези количества, за населените места в общината. Като исканата 

информация да се изпрати в следната форма: копие на технически носител по електронната поща 

посочена по-долу. 

23. Да се предостави информация относно броя на пешеходните пътеки на територията 

на общината и въз основа на какъв акт на Общинска администрация са определени местата за 

тяхното поставяне. 

24. Да се предостави информация относно броя на ограничителите на скоростта 

(„легнал полицай") на територията на общината и въз основа на какъв акт на Общинската 

администрация са определени местата за тяхното поставяне. 

 

Мотиви за отказ: 

В текста на чл.2, ал.1 от ЗДОИ изрично е посочено, че исканата информация трябва да е 

такава, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността 

на задължените по закона субекти. Нормата на чл.57, ал.2 от Конституцията на Република 

България изрично прокламира, че не се допуска злоупотреба с права. С търсенето на описаната по-

горе информация от Община Търговище, с която заявителят няма никаква връзка, несъмнено е 

налице злоупотреба с право. Заявителят е нарушил посочената конституционна забрана. В случая 

няма данни за заявителя действително да съществува някакъв пряк и непосредствен законен 

интерес от търсенето и получаването на информацията, описана в заявлението и касаеща 



4 

дейността на Общината. В подкрепа на горния извод е и нормата на чл. 47 от Закона за 

публичните финанси. Въпросите поставени със заявлението за достъп са насочени към това дали 

законосъобразно са разходвани средства от общинския бюджет на Община Търговище. 

Посочената норма изрично ограничава кръга на лицата които имат право да контролират 

съответния общински бюджет и да търсят информация за разходване на средства от този бюджет. 

Законодателят е ограничил този кръг до „местната общност“. Жителите на съответната община са 

тези, които имат правото на контрол и на получаване на информация относно бюджета. 

Заявителят  в случая, несъмнено не попада в този кръг от лица. 

 

 

6. Постъпило е заявление за достъп до обществена информация с вх.номер ДОИ-

149/29.12.2021 г.,  с което иска  да получи следната информация:  

1. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски 

дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2020г.? 

2. Каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец ? 

3. Сключвани ли са договори за правна помощ и/или процесуално представителство с 

адвокати и/или адвокатски дружества от Кмета или общината през периода от м.1/2016г. до 

м.12/2021г. и каква е стойността на всеки от сключените договори за правна помощ? 

4. Осъществявано ли е процесуално представителство за периода от м.01/2016 г. до 

м.12/2021г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, по които 

страна е Кмета на общината или общината и ако да - по колко дела, пред ко съдилища, с какъв 

предмет и с какъв материален интерес е било всяко от производствата? 

5. В какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за 

делата по т. 3? 

6. Какви са сумите, изплатени от общината към съконтрагенти за строителство, услуги и 

доставки по договори или фактури на стойност под праговете по чл. 20, ал. 4 ЗОП за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

7. Копие от всички фактури по т.6 за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 Копията да 

бъдат със заличени лични данни, съгласно изискванията на закона за защита на личните данни и 

европейските директиви, отнасящи се за защита на личните данни. 

8. За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 общината изпадала ли е в забава при 

изплащане на дължими суми по договори със съконтрагенти и ако да за колко дни и каква е сумата 

на санкцията /лихва, неустойка/ по всеки договор по отделно, която общината е заплатила? 

9. Да се посочи източник на средствата за извършените плащания по т. 6 за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2021 

10. Ползвала ли е общината финансов кредит за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021г., в 

какъв размер и от коя финансова институция? 

11. Какви са сумите заплатени от общината за лихви, такси обслужване и др. разходи по 

ползвания кредит/и за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2021 г. ? 

12. Какви обезпечения са представени на финансовата институция по т. 10 и на каква 

стойност? 

13. Наложени ли са на общината финансови корекции от финансиращ орган по 

европрограми за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 ? 

14. На каква стойност са финансовите корекции от финансиращ орган за всеки един проект 

по т. 13? 

15. Каква е причината за наложените финансови корекции за всеки един проект по т. 13? 

16. Колко са лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, 

ал. 2 от ЗТ, извършващи дейност на територията на Общината към 31.12.2021 г. 

17. Колко са лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, 

ал. 2 от ЗТ и са предоставили на кмета на общината доказателства за отстъпените им права за 

публично изпълнение по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП за годините от 2016г. до 2021г. 

18. Колко на брой и в какъв размер са наложените санкции, наложени след установени 

нарушения на чл. 98 ал. 1 от ЗАПСП за периода от 2016 до 2021г. 

19. Колко са длъжностните лица, определени да контролират спазването на чл. 98в1 от 

ЗАПСП към31.12.2021г. 

20. Колко проверки са извършени във връзка с извършването на контрола по смисъла на 

чл. 98в1 от ЗАПСП за периода 01.01.2016г. до 31.12.2021г. 
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21. Постъпили ли са искания за съдействия от длъжностни лица, определени със заповед 

на министъра на културата при или по повод проверки в периода 01.01.2016г. до 31.12.2021г /чл. 

98, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП/ и съответно колко на брой. 

22. Има ли и в случай, че да се представят копия на документите, въз основа на които са 

направени изчисленията за количеството отпадък, както и методологията, която е използвана за 

изчисляването на тези количества, за населените места в общината. Като исканата информация да 

се изпрати в следната форма: копие на технически носител по електронната поща посочена по-

долу. 

23. Да се предостави информация относно броя на пешеходните пътеки на територията на 

общината и въз основа на какъв акт на Общинска администрация са определени местата за 

тяхното поставяне. 

24. Да се предостави информация относно броя на ограничителите на скоростта („легнал 

полицай") на територията на общината и въз основа на какъв акт на Общинската администрация са 

определени местата за тяхното поставяне. 

 

Мотиви за отказ: 

В текста на чл.2, ал.1 от ЗДОИ изрично е посочено, че исканата информация трябва да е 

такава, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността 

на задължените по закона субекти. Нормата на чл.57, ал.2 от Конституцията на Република 

България изрично прокламира, че не се допуска злоупотреба с права. С търсенето на описаната по-

горе информация от Община Търговище, с която заявителят няма никаква връзка, несъмнено е 

налице злоупотреба с право. Заявителят е нарушил посочената конституционна забрана. В случая 

няма данни за заявителя действително да съществува някакъв пряк и непосредствен законен 

интерес от търсенето и получаването на информацията, описана в заявлението и касаеща 

дейността на Общината. В подкрепа на горния извод е и нормата на чл. 47 от Закона за 

публичните финанси. Въпросите поставени със заявлението за достъп са насочени към това дали 

законосъобразно са разходвани средства от общинския бюджет на Община Търговище. 

Посочената норма изрично ограничава кръга на лицата които имат право да контролират 

съответния общински бюджет и да търсят информация за разходване на средства от този бюджет. 

Законодателят е ограничил този кръг до „местната общност“. Жителите на съответната община са 

тези, които имат правото на контрол и на получаване на информация относно бюджета. 

Заявителят  в случая, несъмнено не попада в този кръг от лица. 

 

Забележка: В ИС „Е-община“ погрешно е регистриран документ с рег.индекс ДОИ-

60/19.04.2021 г. 

 

 

 


