СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА
ТРЯВНА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА
№
ПО
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
РЕД
1.
Описание на правомощията на
Кмета на община Трявна и данни
http://tryavna.acstre.com/assets/Pravilnik/UP_Municipality_of_Tryavna_2015.pdf
за организацията, функциите и
отговорностите на ръководената от
него администрация
2.
Списък на издадените актове в
http://tryavna.acstre.com/subsection-494-zapovedi.html
изпълнение на неговите
правомощия и текстове на
http://tryavna.acstre.com/subsection-490-naredbi.html
издадените от органа нормативни
и общи административни актове
3.
Описание на информационните
масиви и ресурси, използвани от
http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=5872
община Трявна
4.
Наименование, адрес, адрес на
елекронна поща, телефон и
http://tryavna.acstre.com/subsection-462-dostyp_do_obschestvena_.html
работно време на звеното в
общината, което отговаря за
приемането на заявленията за
предоставяне на достъп до
информация
5.
Устройствен правилник и
http://tryavna.acstre.com/assets/Pravilnik/UP_Municipality_of_Tryavna_2015.pdf
Вътрешни правила за организация
на административното обслужване
http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=4637
на община Трявна
6.
Стратегии, планове, програми и
http://tryavna.acstre.com/section-146-planove_programi_i_st.html
отчети за дейността

ФОРМАТ
pdf

pdf
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pdf

html

pdf
docx
pdf, docx

7.

8.

9.

10.

11.

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 отриване на
производство 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
Информация за упражняване
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

http://tryavna.acstre.com/section-165-finansi.html

xls

http://tryavna.acstre.com/section-139-profil_na_kupuvacha.html

pdf, doc

http://tryavna.acstre.com/subsection-538-proekti_na_normativni.html

pdf, docx

http://tryavna.acstre.com/section-144-obyavi__syobscheniya.html

html, pdf,
docx

http://tryavna.acstre.com/subsection-462-dostyp_do_obschestvena_.html

зdf, doc,
docx

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Обявления за конкурси за
държавни служители
Подлежаща на публикуване
информация по Закона за
предотвратяване и установяваве
на конфликт на интереси
Информация, която е публична,
съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и
актовете по прилагането му
Информация по чл.14, ал.2, т1-3 от
Закона за достъп до обществена
информация
Информация, предоставена повече
от три пъти по реда на глава трета
Друга информация, определена със
закон
Регистър на общинските детски
градини
Публичен регистър на
сдруженията на собствениците по
„Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради“
Публични регистри

http://tryavna.acstre.com/section-162-obyavi___rabotni_mesta.html

html, doc

http://tryavna.acstre.com/subsection-444-drugi.html

pdf

http://tryavna.acstre.com/subsection-462-dostyp_do_obschestvena_.html

html

http://tryavna.acstre.com/currentNews-1530-i_n_f_o_r_m_a_c_i_ya__za_zi.html

html

http://tryavna.acstre.com/subsection-462-dostyp_do_obschestvena_.html

html

http://www.obtryavna.org/

html

http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=5136

xlsx

http://tryavna.acstre.com/section-175-publichen_registyr.html

xls

http://tryavna.acstre.com/subsection-442-publichni_registri.html

pdf

21.

22.

23.

24.

Детски и учебни заведения
http://tryavna.acstre.com/subsection-460-detski_i_uchebni_zaved.html

html

http://tryavna.acstre.com/subsection-488-socialni_zavedeniya.html

html

http://tryavna.acstre.com/assets//Zdrave/Lechebni_zavedenia.pdf

pdf

http://tryavna.acstre.com/section-130-administrativni_uslu.html

html, doc,
pdf

Социални заведения

Лечебни заведения

Административни услуги

