
 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ИДМИНИСТРАЦИЯТА НА 

ОБЩИНА САНДАНСКИ И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА 

№ 
по 

ред 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1. Описание на правомощията на 
Кмета на община Сандански и 
данни за организацията, 
функциите и отговорностите на 
ръководената от него община 

Устройствен правилник pdf 

2. Списък на издадените актове в 
изпълнение на неговите 
правомощия и текстове на 
издадените от органа 
нормативни и общи 
административни актове 

Заповеди на кмета 
 
Наредби на общински съвет 

html 
 
html 

3. Описание на информационните 
масиви и ресурси, използвани 
от община Сандански. 

  

4. Наименование, адрес, адрес на 
електронна поща, телефон и 
работно време на звеното в 
съответната администрация, 
което отговаря за приемането 
на заявления за предоставяне 
на достъп до информация 

Секция "Достъп до информация" от официалния сайт на община Сандански html 

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

Устройствен правирник 
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване на община Сандански 

pdf 
 
pdf 

http://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2016/04/ustroistven-pravilnik-aktualen.pdf
http://sandanskibg.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://sandanskibg.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8/
http://sandanskibg.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2016/04/ustroistven-pravilnik-aktualen.pdf
http://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2016/04/vatresni-pravila-za-administrativno-obsluzhvane1.pdf


6. Стратегии, планове, програми и 
отчети за дейността 

Секция "Програми и стратегии" от официалния сайт на община Сандански 
 
 

html 
 
 

7. Информация за бюджета и 
финансовите отчети на 
администрацията, която се 
публикува съгласно Закона за 
публичните финанси 

Секция "Финанси и бюджет" от официалния сайт на община Сандански html 

8. Информация за проведени 
обществени поръчки, 
определена за публикуване в 
„Профил на купувача”, съгласно 
Закона за обществените 
поръчки 

Обществени поръчки 
 
Архив обществени поръчки пред 01.07.2014 

html 
 
html 

9. Проекти на нормативни актове 
заедно с мотивите, доклада и 
резултатите от общественото 
обсъждане на проекта 

Секция "Нормативни актове" от сайта на община Сандански html 

10. Уведомление за откриване на 
производство 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 

Секция "Съобщения" от сайта на община Сандански html 

11. Информация за упражняването 
на правото на достъп до 
обществена информация, реда 
и условията за повторно 
използване на информацията, 
таксите по чл.41ж и форматите, 
в които се поддържа 
информацията  

Секция "Достъп до информация" от сайта на община Сандански html 

12. Обявления за конкурси за 
държавни служители  

Секция "Конкурси" от сайта на община Сандански html 

13. Подлежащата на публикуване Секция "Декларация по чл.12 от ЗПУКИ" от сайта на община Сандански html 

http://sandanskibg.com/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B8%D0%BF%D0%B3%D0%B2%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sandanskibg.com/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82/
http://oba.sandanskibg.com/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=1
http://sandanskibg.com/category/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-01-07-2014-%D0%B3/
http://sandanskibg.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%25B
http://sandanskibg.com/%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://sandanskibg.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Секция%20%22Конкурси%22%20от%20сайта%20на%20община%20Сандански
http://sandanskibg.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-12-%D0%BE%D1%82-%25


на информация по Закона за 
предотвратяване на корупцията 
и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество  

                   

                   

                   

  


