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УТВЪРДИЛ: 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
 

 

СПИСЪК 

НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ 

В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е 

ДОСТЪПНА 

№ 

по 

ред 

Категория информация, подлежаща на публикуване в 

интернет 

Формат на достъпност 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. Административна структура – информация, свързана със 

структурата на администрацията, работно време  

Текстов формат, PDF, 

снимков 

2. Достъп до обществена информация – вътрешни правила за 

достъп, тримесечни отчети, годишни отчети, образци и на 

протокол и заявление 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

3. Нормативни документи – наредби, правилници, вътрешни 

правила, проекти на нормативните документи и отменени 

и изменени такива 

Текстов формат, PDF 

4. Планове, програми, стратегии, кодекси, харти – всички 

документи и отчети 

Текстов формат, PDF 

5. Общински план за развитие – план и Годишни доклади Текстов формат, PDF 

6. Бюджет и финанси – бюджет, отчети, покани, съобщения, 

заповеди на кмета на общината 

Текстов формат, PDF 

7. Местни данъци и такси – банкова сметка за плащане на 

задължения, съобщения, справки, видове услуги  

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

8. Общинска собственост – заповеди, регистри, видове 

услуги, тарифи и такси, процедури 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

9. Профил на купувача (обществени поръчки) – вътрешни 

правила, публични покани 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

10. Обществени поръчки преди 1.10.2014г. – заповеди на 

кмета на общината, поръчки и процедури 

Текстов формат, PDF 

11. Търгове и конкурси – процедури, заповеди на кмета на 

общината, обяви за търгове и конкурси, резултати от 

проведените такива 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

12. Пасища и мери – списък на имоти, процедури, заповеди на 

кмета на общината, протоколи на комисията, резултати 

Текстов формат, PDF 

13. Публични регистри – общинска собственост, проекти и др. Текстов формат, PDF 
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14. Програми за заетост – обяви, покани, информация, оферти Текстов формат, PDF 

15. Проекти – отворени програми за кандидатстване, покани, 

регистър на реализирани проекти, регистър на проекти, с 

които е кандидатствано през съответната година, 

публичност на изпълняваните проекти – етапи, съобщения  

Текстов формат, PDF 

16. Строителство - Общ Устройствен план, обявления по ЗУТ 

– обявления, уведомления, планове, инвестиционни 

предложения, заповеди на кмета на общината, доклади 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

17. Административно-правно обслужване на населението – 

списъци, заповеди 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

18. Защита на населението при бедствия – заповеди на кмета 

на общината, правила, инструкции, планове, информация 

за обстановка, списък на доброволци 

Текстов формат, PDF 

19. Местни комисии и съвети – информация за 

структурираните комисии в общината и за тяхната дейност 

(планове, програми, отчет и др.)  

Текстов формат, PDF 

20. Заповеди на кмета на общината и на други органи на 

изпълнителната власт –индивидуални административни 

актове на кмета на общината и други административни 

органи 

Текстов формат, PDF 

21. Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

декларации на служители 

Текстов формат, PDF 

22. Съобщения и решения на ОИК - Алфатар след 

проведените избори за общински съветници и кметове на 

25.10.2015г. – съобщения, решения 

Текстов формат, PDF 

23. Обяви и съобщения – обяви, съобщения, доклади, 

информации и др. 

Текстов формат, PDF 

24. Фотогалерия – публикувани снимки от празници, 

чествания, събития и др. 

Текстов формат, PDF, 

снимков 

25. Архив – съхраняване на публикувана информация Текстов формат, PDF 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

26. Процедури по реда на предоставяне и цена на 

административните услугите – списък на видовете 

административни услуги, предоставяни от общинската 

администрация, процедури по реда на предоставяне, 

образци на формуляри и бланки, банкова сметка, Харта на 

клиента, електронни услуги 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

27. Състав на ОбС мандат 2015-2019 г. – състав Текстов формат, PDF 

28. Функции на Общинския съвет - функции Текстов формат, PDF 

29. Докладни записки и материали за публично информиране 

на ОбС мандат 2015-2019г. – докладни и материали към 

тях 

Текстов формат, PDF 

30. Дневен ред на заседания на ОбС мандат 2015-2019г. – 

покани за заседание на ОбС  

Текстов формат, PDF 

31. Протоколи от заседания на ОбС мандат 2015-2019г. – 

протоколи от проведени заседания 

Текстов формат, PDF 

32. Решения на ОбС Алфатар мандат 2015-2019г. – решения на 

ОбС 

Текстов формат, PDF 

33. Правилник и планове за работата на ОбС мандат 2015-

2019г. – правилници и планове 

Текстов формат, PDF 

34. Отчет за дейността на ОбС мандат 2015-2019г. – всички Текстов формат, PDF 
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отчети за работата и дейността на ОбС 

35. Регистри по Закона за предотвратяване на конфликт на 

интереси на ОбС мандат 2015-2019г. – регистър с 

публикувани декларации 

Текстов формат, PDF 

36. Архив на общински съвет мандат 2011-2015г. – всички 

протоколи с приложени материали, решения, отчети от 

предходни мандати 

Текстов формат, PDF 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

37. Новини – информация за предстоящи отминали събития   Текстов формат, PDF 

38. История – кратка информация от историята на общината, 

летописна книга  

Текстов формат, PDF 

39. Природа – флора, фауна, защитени местности, природни 

ресурси, почви, въздух, води 

Текстов формат, PDF 

40. Релеф – кратка характеристика Текстов формат, PDF 

41. Климат – климатична особеност Текстов формат, PDF 

42. Забележителности – информация за всички 

забележителности на общината, паметници на културата, 

музеи, информационен център, филми 

Текстов формат, PDF 

43. Инфраструктура и основни услуги за населението – пътна 

инфраструктура, ВиК, сметосъбиране и сметоизвозване, 

административни, финансови, транспортни, пощенски 

услуги, телефонни услуги, телевизия, интернет 

Текстов формат, PDF 

44. Социални дейности и услуги – доставчици на социални 

услуги, ДСП, ДСХ, ЦНС, КЦД, предоставяни от общината 

услуги, БЧК 

Текстов формат, PDF, 

формуляри и бланки 

45. Здравеопазване – информационни кампании Текстов формат, PDF 

46. Образование – образователна мрежа, заповеди на кмета на 

общината, информации, обяви, съобщения, снимки 

Текстов формат, PDF 

47. Читалища – информация за читалищата в общината, 

контакти 

Текстов формат, PDF 

48. Празници, чествания, култура – покани, обяви, календари, 

програми и др. 

Текстов формат, PDF 

49. Туризъм – туристически обекти Текстов формат, PDF 

50. Икономика – информация за отрасли, фирми, ЗК и др. Текстов формат, PDF 

51. Земеделие и разпределение на масивите за ползване на 

земeделски земи – заповеди на кмета на общината, на ОДЗ 

Текстов формат, PDF 

52. Чиста околна среда – съобщения за кампании, информация 

и снимки 

Текстов формат, PDF 

53. Полезни връзки – информация и официални сайтове на 

държавни институции 

Текстов формат, PDF 

54. Контакти – адрес, телефон, факс, електронна поща Текстов формат, PDF 

55. Обратна връзка – възможности за коментари и 

предложения 

Текстов формат, PDF 
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