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Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинаa Иваново, както и 

форматите, в които е достъпна  

 

№ КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 
    

1. 

Описание на правомощията на Кмета на Община Иваново и данни за 

организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него 

администрация 

https://ivanovo.bg/bg/1560681564.html  html 

2. 

Издадени актове в изпълнение на правомощията на кмета на общината: 

правилници, вътрешни правила, инструкции, заповеди, стратегии, планове, 

програми и отчети за дейността и текстовете на издадените от органа нормативни 

и общи административни актове 

https://ivanovo.bg/bg/1560683614.html 

https://ivanovo.bg/bg/obshchinska-

sobstvenost   

pdf, docx 

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Иваново https://ivanovo.bg/bg/1560683811.html  html 

4. 
Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на 

звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на  ДОИ  
https://ivanovo.bg/bg/1560684031.html  pdf, docx 

5. 
Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на 
административни услуги на гражданите 

https://ivanovo.bg/bg/1560943477.html  html, pdf 

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността  https://ivanovo.bg/bg/planove-i-programi  pdf, docx 

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се 

публикува съгласно Закона за публичните финанси 

https://ivanovo.bg/bg/byudzhet  

html, pdf, 

xlsx, docx, 

zip 

8. 
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в 

профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки 

https://ivanovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha 

https://app.eop.bg/buyer/21409  

html, pdf, 

docx, zip 

9. 
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно резултатите от 

общественото обсъждане на проекта 
https://ivanovo.bg/bg/1591939645.html  html, pdf 

10. 

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://ivanovo.bg/bg/1623062786.html  pdf 
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11. 

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, реда 
и условията на предоставяне на информация, вътрешни правила относно 
предоставяне на  ДОИ, годишен отчет, образец на заявление по ЗДОИ, нормативите 
за разходите за предоставяне на достъп до информация 

https://ivanovo.bg/bg/1560684031.html  html, pdf 

12. Обявления за конкурси за държавни служители https://ivanovo.bg/bg/obyavi  html, pdf 

13. 
Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 
https://ivanovo.bg/bg/deklaratsii-zpkonpi  html, pdf 

14 
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация и актовете по прилагането му 
https://ivanovo.bg/bg/1560684031.html  Html 

15. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗДОИ 
https://ivanovo.bg/bg/obyavi  

https://ivanovo.bg/bg/novini  
html, pdf 

16. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ https://ivanovo.bg/bg/1560684031.html  html 

17. Друга информация, определена със закон https://ivanovo.bg/bg/nachalo  

html, pdf, 

docx, zip, 

xlsx 
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