Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за
№
1

2

3

4

ИНТЕРНЕТ АДРЕС
https://mun.sliven.bg/uploads/6E290CCCFCC31498EE92BA4DED099A05
https://mun.sliven.bg/struktura
https://mun.sliven.bg/vytreshni-normativni-dokumenti
https://mun.sliven.bg/zapovedi-na-kmeta
https://obs.sliven.bg/regulations
https://obs.sliven.bg/rules
https://obs.sliven.bg/activities
https://obs.sliven.bg/standing-committes
Общински съвет – Сливен – функции, правомощия, постоянни и временни
https://obs.sliven.bg/decisions
комисии, заседания, решения, нормативни актове, стратегии, програми, отчети
https://obs.sliven.bg/strategii
и др.
https://obs.sliven.bg/programi
https://obs.sliven.bg/otcheti
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община
https://mun.sliven.bg/dostyp-obshtestvena-informatsiya
Сливен
https://mun.sliven.bg/publichen-registar
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание на правомощията на Кмета на Община Сливен и данни за
организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Община
Сливен, Общинска администрация - структура и функции, Вътрешни
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета на
Община Сливен и текстовете на издадените от органа нормативни и общи
административни актове

ФОРМАТ
html/pdf

html

html

html

5

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.

https://mun.sliven.bg/dostyp-obshtestvena-informatsiya

html

6

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

https://mun.sliven.bg/uploads/0F0329FBF4467DD0A1A300CDAD99BEA1

pdf

7

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Община Сливен

https://mun.sliven.bg/strategii-planove-i-programi
https://mun.sliven.bg/otchet-mandat-2015-2019

html

8

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и
резултатите от общественото обсъждане на проекта

https://obs.sliven.bg/project-normative-acts

html

9

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

10

Бюджет за гражданите

11

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване
в „Профил на купувача”съгласно Закона за обществените поръчки

https://mun.sliven.bg/pk/

html

12

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ
административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс,
включително основните съображения за издаването на акта и формите и
сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

https://mun.sliven.bg/obyavlenia-chl61-al1-apk

html

13
14

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за повторно използване на информация от
обществения сектор, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа
Обявления за конкурси за държавни служители

https://mun.sliven.bg/budget-finansi-2021
https://mun.sliven.bg/budget-finansi-2020
https://mun.sliven.bg/budget-finansi-2019
https://mun.sliven.bg/budget-finansi-2018
https://mun.sliven.bg/uploads/2AC5A59FAE8D31812FEAE6A566A936D5

https://mun.sliven.bg/dostyp-obshtestvena-informatsiya
https://mun.sliven.bg/uploads/C2BE4F79E3F4397C6C7E45E43BBE52B4
https://mun.sliven.bg/rabotni-mesta

html
pdf

html/pdf
html

№
15
1
16

17

ИНТЕРНЕТ АДРЕС
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание на правомощията
наинформация
Кмета на Община
Сливен
и данни за
Подлежащата
на публикуване
по Закона
за противодействие
на
https://mun.sliven.bg/deklaracii-zpuki
организацията,
функциите
и отговорностите
на ръководената
от него Община https://mun.sliven.bg/zpkonpi
корупцията и отнемане
на незаконно
придобито
имущество /ЗПКОНПИ/
Сливен, Общинска
- структура
и функции,
https://mun.sliven.bg/uploads/CB09B7AFF6900150F952944C3EF6CD16
Информация,
коятоадминистрация
е публична, съгласно
Закона
за защита Вътрешни
на
класифицираната информация и актовете по прилагането му
Документи, създадени в организационната единица и придобиващи публичен
статут след изтичане сроковете им на класификация, според разпоредбите на
Закона за защита на класифицираната информация (чл. 34, ал. 3 от ЗЗКИ)

36
37
38
39
40

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ
Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от
ЗДОИ
Административни услуги, ЕАУ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР:
Регистър на нестопански организации на територията на общината
Регистър на търговските дружества с общинско участие
Регистър на общинската собственост
Регистър на разпоредителните сделки
Регистър на временните разрешение за ползване на търговска площ
Регистър на категоризирани търговски обекти и места за настаняване
Регистър на таксиметрови превозвачи
Регистър - издадени разрешения за строеж
Подробни устройствени планове /ПУП/
Обявления по ЗУТ
Регистър на сдруженията съгласно ЗУЕС
Уведомления за инвестиционно предложение
Регистър на концесиите
Регистър на домашните и безстопанствени кучета,Дейности за намаляване
популацията на безстопанствените кучета
Регистър на проектите
Регистър на паметниците на културата
Екология – програми, обявления, заявления
Общинската транспортна схема на община Сливен
Учебни заведения

41

Детски градини и ясли

42

Социални услуги предоставяни в общността

43

Спортни дейности и спортна база

44

Младежки дейности
Култура и вероизповедания

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

45

https://mun.sliven.bg/deklasifitsirana-informatsia

ФОРМАТ
html
html/pdf
pdf

html/pdf

https://mun.sliven.bg/news/314531

html

https://mun.sliven.bg/info-glava-treta-zdoi

html

https://auslugi.com/public/home/sliven/index
https://mun.sliven.bg/publichen-registar
https://mun.sliven.bg/uploads/67055EA3CD48A7EC0DC61D408106479F
https://mun.sliven.bg/uploads/940C37F20B52B7D94CB49ED8A1CBD932
http://87.121.77.67:8080/Registers/OBSHTSOBSTV
http://87.121.77.67:8080/Registers/RAZPSDELKI
http://87.121.77.67:8080/Registers/VREMRAZR
http://87.121.77.67:8080/Registers/KATEGORIZACIA
http://87.121.77.67:8080/Registers/TAXITA
https://mun.sliven.bg/reg-razreshitelni-za-stroezh
https://mun.sliven.bg/podrobni-ustroistveni-planove
https://mun.sliven.bg/obyavlenia-zut
https://mun.sliven.bg/uploads/84A649570C618E922E7C4DC1F298A53F
https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-proceduri-uip
http://nkrold.government.bg/app?service=external/Browse&sp=202
https://mun.sliven.bg/uploads/2B715E1024285A56BF088EEBBCC634EE
https://mun.sliven.bg/uploads/59892D0AC5AF539BF5A03EED4A86B2D6
http://projects.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/uploads/2F1AD46B47A19C6E316F11885A2381D5
https://mun.sliven.bg/okolna-sreda-ovos-kr-sevezo
https://mun.sliven.bg/transportna-sistema
https://mun.sliven.bg/obrazovanie-uchebni-zavedeniya
https://mun.sliven.bg/pub-reg-detski-gradini-cplr
https://mun.sliven.bg/zdrave
https://mun.sliven.bg/uslugi-v-obshtonstta
https://mun.sliven.bg/sporten-kalendar
https://mun.sliven.bg/sportni-klubove
https://mun.sliven.bg/sport-finansovo-podpomagane
https://mun.sliven.bg/obshtinska-sportna-baza
https://mun.sliven.bg/mladejki-deinosti
https://mun.sliven.bg/kultura
https://mun.sliven.bg/veroizpovedaniya
https://mun.sliven.bg/obshtestveni-komisii

html
html
pdf
pdf
html
html
html
html
html
html
html
html
pdf
html
html
pdf
html
pdf
html
html
html
html
html
html
html
html

46

Обществени комисии, правила за работата им

47

Международно сътрудничество и евроинтеграция-нормативи, меморандум,
договори за побратимяване и сътрудничество с общини и градове от чужбина

https://mun.sliven.bg/mejdunarodno-sytrudnichestvo

html

48

Телефонен указател на Община Сливен, телефонен указател на населените
места в общината

https://mun.sliven.bg/telefonen-ukazatel

html

html

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://data.egov.bg/organisation/profile/cdfbbc66-c957-42f2-9f49-

