Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на
публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Сливен, както и форматите, в които е достъпна
и
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Сливен
№

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на Кмета на Община
Сливен и данни за организацията, функциите и
http://sliven.bg/index.csp?f=norfunc
отговорностите на ръководената от него Община
http://sliven.bg/index.csp?f=strukt
Сливен, Общинска администрация - структура и
http://sliven.bg/index.csp?f=VNDocs
функции, Вътрешни нормативни документи – правила
за работа и организация на дейностите

html

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на
неговите правомощия и текстовете на издадените от
органа нормативни и общи административни актове

http://sliven.bg/index.csp?f=KmetZapovedi
http://obs.sliven.bg/index.php?slug=актове-на-обс/наредби
http://obs.sliven.bg/index.php?slug=актове-на-обс/правилници

pdf

3.

Общински съвет – Сливен – функции, правомощия,
постоянни и временни комисии, заседания, решения,
нормативни актове, стратегии, програми, отчети и др.

http://sliven.bg/index.csp?f=savet
http://obs.sliven.bg/
http://obs.sliven.bg/index.php?slug=актове-на-обс/решения-актуални

html

4.

Описание на информационните масиви и ресурси,
използвани от Община Сливен

http://sliven.bg/index.csp?f=PublicRegistry
http://sliven.bg/index.csp?f=dostapoo

html

5.

Устройствен правилник и вътрешни правила,
свързани с предоставянето на административни
услуги на гражданите

http://sliven.bg/index.csp?f=VNDocs

pdf

6.

Стратегии, планове за развитие, стратегически
приоритети, програми и отчети за дейността на
Община Сливен

http://sliven.bg/index.csp?f=progpodej
http://sliven.bg/index.csp?f=OPRSliven

pdf

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на
администрацията, която се публикува съгласно
Закона за публичните финанси

http://sliven.bg/index.csp?f=biudfinansi

html/pdf/
xls/doc

8.

Информация за провеждани обществени поръчки,

http://sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders

html/pdf/

определена за публикуване в „Профил на купувача”
съгласно Закона за обществените поръчки

xls/doc/rar

9.

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,
съответно - Доклада и резултатите от общественото
обсъждане на проекта

http://obs.sliven.bg/index.php?slug=проекти

pdf

10.

Уведомления за откриване на производството по
издаване на общ административен акт по чл. 66 от
Административно процесуалния кодекс, включително
http://sliven.bg/index.csp?f=SyobsteniyaAPK
основните съображения за издаването на акта и
формите и сроковете на участие на заинтересованите
лица в производството

pdf

11.

Информация по Закона за достъп до обществена
информация /ЗДОИ/ - за прилагането му, за
упражняване правото на достъп до обществена
информация, реда и условията на предоставяне на
информация, Вътрешни правила за прилагане на
ЗДОИ, Годишен отчет, Заповеди на Кмета, бланкиобразец на заявления

http://sliven.bg/index.csp?f=dostapoo
http://sliven.bg/index.csp?f=OnlineInformation

12.

Обявления за конкурси за държавни служители

http://sliven.bg/index.csp?f=tyrgowekonk

html

13.

Подлежащата на публикуване информация по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси

http://sliven.bg/index.csp?f=Declarations

html/pdf

14.

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

http://sliven.bg/index.csp?f=ProfessionalSecret

html

15.

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

http://sliven.bg/index.csp?f=dostapoo

html

16.

Информацията, предоставена повече от три пъти по
реда на глава трета от ЗДОИ

Все още няма такава информация, която да е заявена повече от три
пъти

17.

Административни услуги, он-лайн услуги

http://sliven.bg/index.csp?f=admservdesc
http://sliven.bg/index.csp?f=OnLineServices

html/doc/pdf

18.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР:

http://sliven.bg/index.csp?f=PublicRegistry

html

html/pdf

19.

Регистър на нестопански организации на
територията на общината

http://sliven.bg/index.csp?f=NPO

doc

20.

Регистър на търговските дружества с общинско
участие

http://sliven.bg/index.csp?f=munfirms

html

21.

Регистър на общинската собственост

http://87.121.77.67:8080/Registers/OBSHTSOBSTV

html

22.

Регистър на разпоредителните сделки

http://87.121.77.67:8080/Registers/RAZPSDELKI

html

23.

Регистър на временните разрешение за ползване на
търговска площ

http://87.121.77.67:8080/Registers/VREMRAZR

html

24.

Регистър на категоризирани търговски обекти и места
http://87.121.77.67:8080/Registers/KATEGORIZACIA
за настаняване

html

25.

Регистър на таксиметрови превозвачи

http://87.121.77.67:8080/Registers/TAXITA

html

26.

Регистър на разрешения за строеж

http://sliven.bg/doc/Actual/Registar_razreshitelni_za_stroej_31072016.pdf

pdf

27.

Подробни устройствени планове /ПУП/

http://sliven.bg/index.csp?f=DetailedPlansDDP

html/pdf

28.

Обявления по ЗУТ

http://sliven.bg/index.csp?f=TerritoryMsg

html/pdf

29.

Регистър на сдруженията съгласно ЗУЕС

http://sliven.bg/index.csp?f=ManagementFloorProperties

xls

30.

Уведомления за инвестиционно предложение

http://sliven.bg/index.csp?f=uip

pdf

31.

Регистър на концесиите

http://sliven.bg/index.csp?f=concessions

html

32.

Регистър на държавните помощи

http://sliven.bg/index.csp?f=RegisterGovHelp

html

33.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета,
Дейности за намаляване популацията на
безстопанствените кучета

http://sliven.bg/doc/Actual/Register-kucheta_31072016.pdf
http://sliven.bg/doc/Actual/Danni-za-bezstopanstvenikucheta_31072016.pdf

pdf

34.

Регистър на проектите

http://projects.sliven.bg/

html

35.

Регистър на паметниците на културата

http://sliven.bg/doc/REGISTAR_PAMETNIZI.pdf

pdf

36.

Екология – програми, обявления, заявления

http://sliven.bg/index.csp?f=ecology

37.

Общинската транспортна схема на община Сливен

http://sliven.bg/index.csp?f=OTS

html/doc/pdf
pdf

38.

Учебни заведения

http://sliven.bg/index.csp?f=Schools

html/pdf

39.

Детски градини и ясли

http://sliven.bg/index.csp?f=ChildrenGardens
http://sliven.bg/index.csp?f=DetskiYasli

html/pdf

40.

Социални услуги представяни в общината

http://sliven.bg/index.csp?f=SocialnaPolitika

html

41.

Спортни дейности и спортна база

http://sliven.bg/index.csp?f=SportniDeinosti

html

42.

Младежки дейности

http://sliven.bg/index.csp?f=MladezkiDeinosti

html

43.

Култура и вероизповедания

http://sliven.bg/index.csp?f=Kultura

html/pdf

44.

Обществени комисии, правила за работата им

http://sliven.bg/index.csp?f=PublicCommissions

html/pdf

45.

Международно сътрудничество и евроинтеграциянормативи, меморандум, договори за побратимяване
и сътрудничество с общини и градове от чужбина

http://sliven.bg/index.csp?f=evro
http://sliven.bg/index.csp?f=memorandum
http://sliven.bg/index.csp?f=euroreps

html

46.

Общински справочник, телефонен указател на
Община Сливен, телефонен указател на населените
места в общината

http://sliven.bg/index.csp?f=obshtsprav
http://sliven.bg/index.csp?f=telefonenuk
http://sliven.bg/index.csp?f=telefonenuksl

html/pdf

Профил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от Администрацията на
Министерски съвет на Република България - https://opendata.government.bg/organization/sliven

