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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 
 

УТВЪРДИЛ: /пп/   
ВАСИЛ УЗУНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 
 

 
 

СПИСЪК 
на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2020 г. в интернет за 

сферата на дейност на общинска администрация Брезник, обществена информация в 

отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна 
 

№ 
по 
ред 

Категории информация, подлежаща на публикуване в 

интернет 

Формат на 

достъпност 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Общинска администрация 
- структура 
- ръководство 

- кметства и кметски наместничества 
- устройствен правилник 

- отчети за работата на кмета 
- телефонен указател 
- етичен кодекс 

- декларации по ЗПУКИ 

doc, pdf, jpg 

 Общински план за развитие pdf 

 Бюджет и финанси – бюджет, отчети doc, pdf 

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ 

 Гражданска регистрация и актосъставяне – видове услуги, 

формуляри на заявления с информация за изискуеми 
документи, такси и срокове за изпълнение 

doc, pdf,  
 

 Устройство на територията и строителство  - видове услуги, 
формуляри на заявления с информация за изискуеми 

документи, такси и срокове за изпълнение 

doc, pdf,  

 Общинска собственост и пазарни отношения – видове услуги, 

формуляри на заявления с информация за изискуеми 
документи, такси и срокове за изпълнение 

doc, pdf, 

 Местни данъци и такси – банкова сметка за плащане на 
задължения, видове услуги, формуляри на заявления с 

информация за изискуеми документи, такси и срокове за 
изпълнение 

doc, pdf, 

 
Електронни административни услуги  

 Документи за комплексно административно обслужване 
Харта на клиента 

doc, pdf, 
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Профил на купувача (обществени поръчки) 

- вътрешни правила 
- процедури провеждани по реда на ЗОП 

- процедури провеждани по реда на глава 8а от ЗОП 
- процедури по ЗОП след 15.04.2016 г. 

doc, xls, pdf, 

 

Публични регистри  
- приватизация 
- частна общинска собственост 

- публична общинска собственост 
- сделки с общинска собственост 

- концесии 
- туристически регистър 
- регистър на разрешителните за водоползване 

doc, xls, pdf,  
 

 
Обявления по ЗУТ - Обявления на заповеди и решения за 

изработване на ПУП 
doc 

 Защита на населението при бедствия doc, pdf, 

 Избори  – съобщения, заповеди, резултати  и др. doc, pdf, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 Състав на ОбС мандат 2019-2023 г.  

 
Постоянни комисии на ОбС  

 
Правилник за дейността на ОбС мандат 2019-2023 г.  

 
Програма за работата на ОбС  

 

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали 

към тях 
 

 
Протоколи от заседания на комисии на ОбС  

 
Протоколи от заседания на ОбС  

 
Решения на ОбС   

 
Отчети за дейността на ОбС  

 
Етичен кодекс на общинските съветници  

 

Декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на 
интереси на ОбС мандат 2019-2023 г. 

pdf, 

 

Обща информация за общината  
- местоположение 

- история 
- природни ресурси 

- население 
- инфраструктура 
- символи и почетни граждани 

 

http://www.breznik.info/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=104
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Образование и култура 

- детски заведения и училища 
- читалища и музеи 
- календарен план, литературно наследство 

- традиционни празници 
- спортни дружества 

- ловни дружества 

 

 

Социална политика и здравеопазване 
- домашен социален патронаж и Център за настаняване от 

семеен тип 
- стратегия и план за развитие на социалните услуги 

- здравни услуги и практики 

pdf, doc 

 

Наредби и правилници 
- наредби 
- правилници 

- заповеди на кмета на общината 

pdf, doc 

 

Общински стратегически документи - планове, програми, 
стратегии,  бюджет и отчети за изпълнението на бюджета 

pdf, doc, xls 

 

Достъп до обществена информация  

- вътрешни правила за  предоставяне и отказ на ДОИ 
- годишен отчет 
- заявления за ДОИ /образци/  

- антикорупционни мерки 

pdf, doc, 

 

Информация 

- телефонни номера /на институции в гр. Брезник и тел. 
указател на служителите в общинската администрация/ 

- туристически обекти на територията на общината 

- маршрутни разписания 
- места за хранене и подслон 

pdf, doc, 

 

Фотогалерия - публикувани снимки от празници, чествания, 

събития и др. 
jpg 

 
Проекти на документи pdf, doc, 

 
Контакти - адрес, телефон, факс, електронна поща pdf, doc, 

 

Полезни връзки - информация и официални сайтове на 
държавни институции  

 

Публикувани данни за повторна употреба на Портала за 
отворени данни – https://data.egov.bg/organisation/3441d2c6-
2dec-425f-89c0-5171cc63aaa3/datasets?sort=name&order=desc 

- данни за бюджета на общината и разходването му 
- регистър на земи отдадени под наем 

- регистър на общинските предприятия 

csv, хls 

 
 


