
 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА 

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА 

ЗЛАТАРИЦА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА 

 

 

 

№  

ПО  

РЕД 

КАТЕГОРИЯ  

ИНФОРМАЦИЯ 

АДРЕС В  

ИНТЕРНЕТ 

               ФОРМАТ 

 

1. Описание правомощията на Кмета на 

Община Златарица и данни за 

организацията, функциите и 

отговорностите на ръководената  

от него администрация 

http://www.zlataritsa.net/doc/Pravilnici_nared

bi/UPODOAZL.pdf 

pdf 

2. Издадените административни актове в 

изпълнение  

правомощията на кмета на Община 

Златарица и текстовете на издадените 

нормативни и общи административни 

актове 

http://www.zlataritsa.net/regulations.html 

 

http://www.zlataritsa.net/announcement.html 

html 

3. Предоставяне на достъп до 

информация 

http://www.zlataritsa.net/info.html  

4.  Устройствен правилник и вътрешни 

правила, 

свързани с предоставянето на 

административни услуги на 

гражданите 

http://www.zlataritsa.net/doc/Pravilnici_nared

bi/UPODOAZL.pdf 

pdf 

5. Стратегии, планове, програми и 

отчети за дейността на Община 

Златарица 

http://www.zlataritsa.net/programs.html 

http://www.zlataritsa.net/doc.html 

html 

6. Информация за бюджета и 

финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува 

съгласно Закона за публичните 

финанси 

http://www.zlataritsa.net/budget.html 

http://www.zlataritsa.net/forecasts.html 

http://www.zlataritsa.net/performance.html 

http://www.zlataritsa.net/obrazovanie.html 

http://www.zlataritsa.net/budget_report.html 

http://www.zlataritsa.net/report2018.html 

html 

7. Информация за провеждани 

обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача 

съгласно Закона за обществените 

поръчки 

 

http://www.zlataritsa.net/profile.html 

html 

8. Проекти на нормативни актове заедно 

с мотивите, съответно доклада и 

резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

 

http://www.zlataritsa.net/amendment.html 

html 
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9. Уведомления за откриване на 

производството по издаване на общ 

административен акт по чл. 66 от 

АПК, включително основните 

съображения за издаване на акта и 

формите и сроковете на участие на 

заинтересованите лица в 

производството 

http://www.zlataritsa.net/announcement.html html 

10. Информация за упражняването 

правото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за 

повторно използване на 

информацията, таксите по чл. 41ж и 

форматите, в които се подържа 

информацията 

http://www.zlataritsa.net/info.html html 

11. Подлежащата  на публикуване 

информация по Закона за 

предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси 

http://www.zlataritsa.net/register.htm 

 

http://www.zlataritsa.net/register2_files/ 

 

html 

12. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от 

ЗДОИ 

http://www.zlataritsa.net/bulletin.html 

 

http://www.zlataritsa.net/announcement.html 

html 

13. Друга информация, определена със 

закон 

http://www.zlataritsa.net/index.html html 

14. Община Златарица - контакти http://www.zlataritsa.net/contact.html html 

15. Административни услуги http://www.zlataritsa.net/Administrative_servi

ces.htm 

html 

16. Публични регистри http://www.zlataritsa.net/reg.html html 

17. Структура http://www.zlataritsa.net/administration.html html 

18. Нормативни документи http://www.zlataritsa.net/norma.html html 

19. Правилници и наредби http://www.zlataritsa.net/regulations.html html 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

20. Структура http://www.zlataritsa.net/strength.html html 

21. Решения http://www.zlataritsa.net/resolution.html html 
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