ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ• ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 20 06; 20 07, e-mail:
dvemogili@mbox.digsys.bg

ЗАПОВЕД
№ 1039
14.12.2015 г., гр. Две могили
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за достъп до
обществена информация /ЗДОИ/
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Мариета Иванова Петрова - секретар на община Две могили за длъжностно лице,
което да отговаря пряко за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до
обществена информация.
2. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат чрез официалния email
на община Две могили, на хартиен носител /по пощата/ или лично в Центъра за услуги и
информация на гражданите.
3. Заявленията за достъп до обществена информация, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗДОИ
подлежат на задължителна регистрация в деловодната програма за документоборот в
информационния център. Регистърът на постъпилите заявления се води от Ферихан Ниязиева
- старши специалист „Център за услуги и информация на гражданите” /ЦУИГ/. За
постъпилите устни и писмени запитвания старши специалист ЦУИГ води отделен електронен
регистър.
4. Достъп до обществена информация да се предоставя, когато е необходимо, след
заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ, съгласно чл. 20, ал.
2 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.
5. За предоставянето на достъп до обществена информация да се съставя протокол,
който се подписва от заявителя и от съответния служител.
6. На определеното по т. 1 лице възлагам да организира спазването на
законноустановените процедури по ЗДОИ, в това число и по повод сроковете за разглеждане
и произнасяне на заявленията по смисъла на ЗДОИ.
7. Възлагам на лицето по т. 1, на всеки шест месеца да предоставя на кмета на община
Две могили справка за броя и предмета на постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ.
7. Контрол по изпълнението на Заповедта ще упражнявам лично.
8. Настоящата заповед да се доведе до знанието на заместник-кметовете на общината,
секретаря на общината, директори на дирекции, специалисти, кметовете на кметства и
кметски наместничества за сведения и изпълнение.
9. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

(п)
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

