СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2019

№

КАТЕГОРИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
1.Описание на
правомощията на кмета
на община Белослав и
данни за организацията,
функциите и
отговорностите на
ръководената от него
администрация
2.Издадени актове в
изпълнение на
правомощията на кмета
на община Белослав
3.
Нормативни актове –
Наредби на Общински
съвет Белослав
4.
Описание на
информационните
масиви и ресурси,
използвани от община
Белослав
5.
Наименование, адрес,
електронна поща,
телефон и работно време
на звеното за
административно
обслужване, което
отговаря за приемане на

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

http://beloslav.org/subsection-91-rykovodstvo.html

html

http://beloslav.org/subsection-22-zapovedi_na_kmeta.html

pdf
html

http://beloslav.org/subsection-60-naredbi.html

pdf
html

http://beloslav.org/section-40-profil_na_kupuvacha_pr.html

pdf
html

http://beloslav.org/section-17-za_kontakti.html
http://www.beloslav.org/subsection-174-dostyp_do_obschestvena_.html#

html

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

заявленията и
предоставяне на достъп
до информация
Устройствен правилник
на община Белослав
Вътрешни правила за
административно
обслужване в община
Белослав
Стратегии, планове,
програми на община
Белослав
Отчети за дейността на
община Белослав
Информация за бюджета
и финансовите отчети на
администрацията, която
се публикува съгласно
Закона за публичните
финанси
Информация за
провеждани обществени
поръчки, определена за
публикуване в профила
на купувача, съгласно
Закона за обществените
поръчки
Проекти на нормативни
актове заедно с
мотивите, съответно
доклада и резултатите от
общественото обсъждане
на проекта

http://beloslav.org/assets/Administratsia/Ustroistven%20pravilnik%202018.pdf

pdf

http://beloslav.org/assets/Administratsia/instr.v.pravila/vatreshni%20pravila%20za%20organizaciya.pdf pdf

http://beloslav.org/section-34-programi_strategii_a.html

html
pdf

http://beloslav.org/subsection-91-rykovodstvo.html

ntml
pdf
html
pdf

http://beloslav.org/section-47-byudzhet_i_otcheti.html

http://beloslav.org/section-40-profil_na_kupuvacha_pr.html

html
pdf
doc

http://beloslav.org/subsection-92-proektodokumenti.html

html
pdf

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Уведомления за
откриване на
производство по
издаване на общ
административен акт по
чл. 66 от АПК,
включително основните
съображения за издаване
на акта и формите и
сроковете за участие на
заинтересованите страни
в производството
Информация за
упражняване правото на
достъп до обществена
информация и таксите по
чл. 41ж
Обявления за конкурси за
държавни служители
Подлежаща на
публикуване информация
по Закона за
предотвратяване и
установяване на
конфликт на интереси
Информация по чл. 14,
ал. 2 т.1-3 от Закона за
достъп до обществена
информация
Информацията
предоставена повече от
три пъти по реда на глава

http://www.beloslav.org/section-30-syobscheniya_i_obyavleniya.html
http://www.beloslav.org/section-36-mestni_danyci_i_taksi.html

html
pdf

http://www.beloslav.org/subsection-174-dostyp_do_obschestvena_.html#

html
pdf

http://www.beloslav.org/subsection-148-konkursi_v_obschina_bel.html

html
pdf
html
pdf

http://www.beloslav.org/subsection-240-deklaracii_chl_35_al_1_.html

http://www.beloslav.org/section-1-novini.html

html
pdf

http://www.beloslav.org/subsection-240-deklaracii_chl_35_al_1_.html

html
pdf

19.

трета от Закона за достъп
до информация
Административни услуги

http://beloslav.org/section-8-administrativni_uslu.html

20.

Публични регистри

http://beloslav.org/section-33-publichni_registri.html

21.

Харта на клиента

http://www.beloslav.org/assets/Administratsia/instr.v.pravila/harta.pdf

html
pdf
html
pdf
pdf

22.

http://www.beloslav.org/section-74-obsch_ustrojstven_plan_.html
http://www.beloslav.org/section-84-podrobni_ustrojstven.html

html
pdf

23.

Общ устройствен план и
подробни устройствени
планове
МКБППМН

http://www.beloslav.org/section-39-mestna_komisiya_za_bor.html

24.

Младежки дейности

http://www.beloslav.org/section-73-mladezhki_dejnosti.html

25.

http://www.beloslav.org/section-69-socialni_dejnosti_i_u.html

26.

Социални дейности и
услуги
Образование и култура

27.

Проекти и програми

http://www.beloslav.org/section-61-proekti_i_programi_2014_.html

html
pdf
html
pdf
html
pdf
html
pdf
html
pdf

http://www.beloslav.org/subsection-249-obrazovanie.html

