ОБЩИНА ТРЪН

2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел. 07731/9616 факс 077787315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

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 Община
Трън, както и форматите, в които е достъпна
№

1.

2

3.

4.

Категория информация
Описание на правомощията на Кмета на
Община Трън и данни за организацията,
функциите и отговорностите на
ръководената от него Община Трън
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 администрацията
Наименованието, адреса, адреса на
електронната поща, телефона и
работното време на звеното, което
отговаря за приемането на заявленията
за предоставяне на достъп до
информация

5.

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

6

Стратегии, планове, програми и отчети
за дейността

7.

Информация за бюджета и финансовите

Линк на интернет сайта на
Община Трън
http://tran.bg/site/contact.php
http://tran.bg/site/page.php?22
http://tran.bg/site/page.php?23
http://tran.bg/site/page.php?21
http://tran.bg/site/page.php?24
http://tran.bg/site/page.php?87
http://tran.bg/site/page.php?60

Формат

html
html
html
html
html
html
html

http://tran.bg/site/page.php?18
html
http://tran.bg/site/page.php?91
http://tran.bg/site/page.php?44
http://tran.bg/site/page.php?102
http://tran.bg/site/page.php?123

http://tran.bg/site/page.php?24
http://tran.bg/site/page.php?91
http://tran.bg/site/page.php?92
http://tran.bg/site/page.php?93
http://tran.bg/site/page.php?94
http://tran.bg/site/page.php?95
http://tran.bg/site/page.php?96
http://tran.bg/site/page.php?48
http://tran.bg/site/page.php?97
http://tran.bg/site/page.php?18
http://tran.bg/site/page.php?114

html
html

html

html

html
html

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

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 /до 13.06.2020 г./
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
Административнопроцесуалния 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
Обявления за конкурси за държавни
служители
Подлежащата на публикуване
информация по Закона за
предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
Информация, която е публична,
съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и
актовете по прилагането му
Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от
ЗДОИ
Информация, предоставена повече от три
пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Информация, изготвена или
17. предоставена по силата на закони,
подзаконови нормативни актове и др.

http://tran.bg/site/page.php?27
http://tran.bg/site/page.php?125
http://tran.bg/op.php?place=202

http://tran.bg/site/news.php?cat.1

html

http://tran.bg/site/news.php?cat.2

html

http://tran.bg/site/page.php?123

html

http://tran.bg/site/page.php?113

html

http://tran.bg/site/page.php?115

html

-

-

http://tran.bg/site/news.php
https://pojarna.com/

html

-

-

http://tran.bg/site/news.php?cat.2
http://tran.bg/site/page.php?18
http://tran.bg/site/page.php?34
http://tran.bg/site/page.php?9
http://tran.bg/site/page.php?106
http://tran.bg/site/page.php?126

html

Информация за публични регистри
поддържани от Община Трън
Информация за провеждани търгове и
конкурси, конкурси за подбор на
персонал, общински концесии на Община
Трън
Информация която представлява или би
представлявала обществен интерес

Подлежащата на публикуване
информация по ЗПКОНПИ

http://tran.bg/site/page.php?104
http://tran.bg/site/page.php?105
http://tran.bg/site/page.php?17
http://tran.bg/site/page.php?89
http://tran.bg/site/page.php?44
https://data.egov.bg/organisation/
2fde06d4-8364-4104-880a4a829bdf345d/datasets
http://tran.bg/site/page.php?113

html

html
html

http://tran.bg/site/page.php?112
http://tran.bg/site/news.php?cat.1
http://tran.bg/site/page.php?120
http://tran.bg/site/page.php?100
http://tran.bg/site/page.php?81
http://tran.bg/site/page.php?117
http://tran.bg/site/page.php?124

html
html
html
html
html
html

http://tran.bg/site/page.php?118
http://tran.bg/site/page.php?119

html

Забележка: Детайлната информация за конкретните документи, намираща се на
гореизброените линкове е във формат .pdf за основната част от документите, с изключение на
.doc или .docx, .xls или .xlsx за формуляри и образци за попълване, за публикувани регистри и
информация във връзка с бюджета и финансите, .jpg за картов материал и постери. Голяма по
обем информация се публикува в архивирани файлове. Вида на файловете е указан на
конкретния документ.

