УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА
ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, КАКТО И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ.15А, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
№
по
ред

1

2
3

4

5

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание на правомощията на Кмета на Община Бяла Слатина и
данни за организацията, функциите и отговорностите на
ръководената от него община
Списък на издадените актове в изпълнение на неговите
правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни
и общи административни актове
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани
от Община Бяла Слатина
Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона
и работното време на звеното в съответната администрация, което
отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп
до информация
Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с
предоставянето на административни услуги на гражданите

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

http://www.byala-slatina.com/section-173kmet.html
http://www.byalaslatina.com/assets/Ivan_Petrov/2017/1b/zap3up
r.pdf

html
pdf

http://www.byala-slatina.com/section-206normativna_uredba.html

html
pdf

http://188.124.86.100/webreg/

html
pdf

http://188.124.86.73/subsection-590direkcii_i_otdeli-2.html

html

http://188.124.86.73/assets/Ivan_Petrov/2017/1b
/zap3upr.pdf
pdf
http://188.124.86.73/assets/Ivan_Petrov/obadm/norm-docs/vp-org-adm-obsl.pdf

http://188.124.86.73/subsection-654strategii.html
http://188.124.86.73/subsection-657planove.html
6

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
http://188.124.86.73/subsection-658programi.html

7

8
9

10

11

12

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
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ
административен акт по чл.66 от Административнопро-цесуалния
кодекс, включително основните съображения за издаването на акта
и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в
производството
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за повторно използване на
информация, таксите по чл.41ж и форматите, в които се поддържа
информацията
Подлежащата на публикуване информация по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://byala-slatina.com/subsection-638otcheti_na_kmeta_na_obsch.html
http://byala-slatina.com/subsection-604byudzhet.html
http://byala-slatina.com/subsection-605otcheti.html
http://81.161.246.81/bp/ByalaSlatina

html
pdf

html
pdf

html

http://byala-slatina.com/section-207proekti_na_normativni.html

html
pdf

http://byala-slatina.com/section-195obyavleniya__syobscheniya.html

html
pdf

http://byala-slatina.com/section-172dostyp_do_obschestvena_.html
http://byala-slatina.com/subsection-524deklaracii_po_chl_12_vy.html

html
pdf
html
pdf

13

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и актовете по прилагането му

http://byala-slatina.com/section-172dostyp_do_obschestvena_.html
http://byala-slatina.com/section-138novini.html

html
pdf

http://byala-slatina.com/section-156polezna_informaciya.html
http://byala-slatina.com/subsection-576aktualno.html
14

Информацията по чл.14, ал.2, т.1 – 3 от ЗДОИ

http://188.124.86.73/subsection-568tyrgove_za_otdavane_p.html

html

http://byala-slatina.com/subsection-569tyrgove_za_prodazhba.html
http://byala-slatina.com/section-209sedmichen_obzor.html
http://byala-slatina.com/subsection-567konkursi.html
http://byala-slatina.com/subsection-602direkciya_aiovo.html
http://188.124.86.73/subsection-618direkciya__uts.html
15

Административни услуги
http://188.124.86.73/subsection-624direkciya_uos.html
http://188.124.86.73/subsection-623direkciya_mdt.html

docx
html
pdf

docx
html

16

Обявления за конкурси за държавни служители

http://www.byala-slatina.com/subsection-567konkursi.html

17

Общински детски заведения

18

Учебни заведения

http://byala-slatina.com/subsection-593detski_gradini.html
http://byala-slatina.com/subsection-594uchilischa.html

19

Регистър на общинската собственост

http://188.124.86.100/webreg/

html

20

Регистър на концесиите

http://188.124.86.100/webreg/

html

21

Проекти на Община Бяла Слатина

http://www.bsl-proekti.com/

html
pdf

22

Регистър на общински предприятия

http://188.124.86.73/assets/Ivan_Petrov/2016/10
/regOP.pdf

pdf

23

Друга информация, определена със закон

http://byala-slatina.com/izbori/

html
pdf

html
html

