
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на  

Община Ситово сферата на дейност. 

№ КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1. Описание на правомощията на Кмета на 

Община Ситово и данни за организацията, 

функциите и отговорностите на 

ръководената от него Община  
 

https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/кмет-на-община-

ситово/ 

 

html 

 

2. Списък на издадените актове в изпълнение 

на неговите правомощия и текстовете на 

издадените от органа нормативни и общи 

административни актове  
 

https://www.sitovo.bg/заповеди/ 

 

html 

 

 

3. Описание на информационните масиви и 

ресурси, използвани от Община Ситово 
 

https://www.sitovo.bg/  html 

4. Наименованието, адреса, адреса на 

електронната поща, телефона в съответната 

администрация за приемането на 

заявленията за предоставяне на достъп до 

информация;  
 

https://www.sitovo.bg/category/достъп-до-информация/ 

 

html 

5.  Устройствен правилник и вътрешни 

правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги на гражданите  
 

https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/структура-на-

администрацията/ 

html 

6.  Стратегии, планове, програми и отчети за 

дейността  
 

https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/стратегии-

планове-и-отчети/  

html 

7.  Информация за бюджета и финансовите 

отчети на администрацията, която се 

публикува съгласно Закона за публичните 

финанси  
 

https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/бюджет/  

 

html 

8. Информация за провеждани обществени 

поръчки, определена за публикуване в 

профила на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки  

http://sop.bg/sitovo-527/  

 

html 

9. Проекти на нормативни актове заедно с 

мотивите, съответно - доклада и резултатите 

https://www.sitovo.bg/общински-съвет/проект-на-наредби-и-

правилници/  

html 
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от общественото обсъждане на проекта  

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://www.sitovo.bg/заповеди/  

 

html 

11. Информация за упражняването на правото на 

достъп до обществена информация 

https://www.sitovo.bg/category/достъп-до-информация/  

 

html 

12 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. 

https://www.sitovo.bg/category/достъп-до-информация/   

 

html 

13. Обявления за конкурси за държавни 

служители  

https://www.sitovo.bg/обяви-търгове-конкурси/обяви/  

 

html 

14. Подлежащата на публикуване информация по 

Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси  

https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/декларации-по-чл-

12-т-1-т-2-т-3/  

 

 

html 

15. Информация, която е публична, съгласно 

Закона за защита на класифицираната 

информация и актовете му. 

https://www.sitovo.bg/category/достъп-до-информация/  

 

html 

16. Административни услуги  

 

https://www.sitovo.bg/списък-на-административни-услуги-пре/  

   

html 

17. Обявления по ЗУТ https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/устройство-на-

територията/  

 

html 

18. Регистър на разпоредителните сделки https://data.egov.bg/organisation/409a0291-14cc-4b99-ab72-

c197dfa132b6/datasets  

html 
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19. Проекти на Община Ситово 

 

https://www.sitovo.bg/проекти/ 

 

 

   

html 

20. Подробни устройствени планове /ПУП/ https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/устройство-на-

територията/  

 

html 

21. Регистър на издадени разрешения за строеж  https://www.sitovo.bg/общинска-администрация/устройство-на-

територията/ 

html 

22. Спорт и туризъм https://www.sitovo.bg/община-ситово/спорт-и-туризъм/  html 

23. Социални услуги представяни в общината https://www.sitovo.bg/община-ситово/социални-дейности/  

 

html 

24. Култура и вероизповедания https://www.sitovo.bg/община-ситово/култура-и-образование/  

  

html 

25. Телефонен указател  
 

https://www.sitovo.bg/контакти/  

https://www.sitovo.bg/кметове-на-кметства/  

html 

26. Общински съвет  Ситово  – правилници, 

постоянни и временни комисии, заседания, 

решения,нормативни актове,  отчети и др. 

https://www.sitovo.bg/общински-съвет/комисии/ 

https://www.sitovo.bg/общински-съвет/решения/ 

https://www.sitovo.bg/общински-съвет/проект-на-наредби-и-

правилници/  

https://www.sitovo.bg/общински-съвет/наредби-и-правилници/  

html 

27. Обяви за търгове https://www.sitovo.bg/обяви-търгове-конкурси/обяви/    html 
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