
Актуализиран списък  

за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност  

на Община  Венец и форматите, в които е достъпна 

№ Категория информация Адрес в интернет Фор

мат 

1 Описание на правомощията на Кмета на Община  Венец и 

данни за организацията, функциите и отговорностите на 

ръководената от него община 

http://www.venets.bg/bg/administration/ustroistven_pravilnik html 

pdf 

doc 

2 Харта на клиента на община Венец http://www.venets.bg/raw/uploads/uslugi/harta%20na%20kli

enta 

Pdf 

3 Списък на издадените акове в изпълнение на правомощията  

на Кмета на община Венец 

http://www.venets.bg/bg/actualni_novini html 

4 Описание на информационните масиви и ресурси,  

използвани от Община Венец 

http://www.venets.bg/raw/uploads/New%20Folder/opis_masi

vi 

html 

5 Адрес, електрона поща, телефон и работно време на 

общинска администрация Венец 

http://www.venets.bg/bg/index html 

6 Устройствен правилник за организацията и дейността на 

общинска администрация 

http://www.venets.bg/bg/administration/ustroistven_pravilnik doc 

7 Вътрешни правила за организацията 

на административното обслужване в Община  Венец 

http://www.venets.bg/raw/uploads/uslugi/pravila(2).pdf pdf 

8 Общински съвет – Венец – функции, правомощия, http://www.venets.bg/bg/city_council html 



постоянни комисии и нормативни актове 

9 Решения на общински съвет - Венец http://www.venets.bg/bg/city_council/reseniya_2019_2023 html 

10 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността http://www.venets.bg/bg/planes_projects html 

11 Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува съгласно Закона за 

публичните финанси 

http://www.venets.bg/bg/administration/555 html 

12 Информация за провеждани обществени поръчки, определена 

за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки 

http://www.venets.bg/bg/1234 html 

13 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,  

съответно – доклада и резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

http://www.venets.bg/bg/city_council/888 html 

14 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 

http://www.venets.bg/bg/city_council/888 html 

 

15 Информация за упражняването на правото на достъп до 

обществена информация, реда, условията и форматите, в 

които се поддържа информацията 

http://www.venets.bg/bg/administration/obsh.info html 

16 Подлежащата на публикуване информация по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане  

на незаконно придобитото имущество 

http://www.venets.bg/venets.bg/bg/konpi_2019 html 

17 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита 

на класифицираната информация и актовете по  

прилагането му 

http://www.venets.bg/bg/obsh.info html 

18 Административни услуги, предоставяни от Община 

Венец 

http://www.venets.bg/bg/admin_uslugi html 



19 Образователната мрежа в община Венец http://www.venets.bg/bg/useful_information/obrazovanie.kul

tura 

html 

20 Проекти на Община Венец http://www.venets.bg/bg/planes_projects html 

21 Вътрешни правила за защита на личните данни http://www.venets.bg/bg/li4ni html 

22 Профил на Община Венец в електронния Портал за 

отворени данни, създаден и поддържан от 

Администрацията на Министерски съвет на Република 

България 

https://data.egov.bg/organisation/profile/95d11068-f121-

45a2-b7c9-

40df0765e8b0?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%

D1%86&type=2 

html 

22.1 Регистър на техническите паспорти на строежите 

 

https://data.egov.bg/data/view/8dade5ee-f142-4b74-b6e8-

54106937d9a1 

html 

csv 

22.2 Регистър на издадените административни актове за 

одобрени ПУП 

https://data.egov.bg/data/view/62b63f45-709b-47ee-b079-

9a3b9491d253 

html 

csv 

22.3 Регистър на одобрените инвестиционни проекти 

 

https://data.egov.bg/data/view/21cad77c-03a2-435b-aa0d-

ffe68de7b517 

html 

csv 

22.4 Главен регистър на общинската собственост 

 

https://data.egov.bg/data/view/e22338da-669f-4b7a-917d-

ce307f28b0a7 

html 

csv 

22.5 Регистър на специализираните институции и социалните 

услуги в общността 

https://data.egov.bg/data/view/b6fa632f-d858-4135-8e71-

45b7c99a0c3c 

html 

csv 

22.6 Подлежаща на публикуване информация по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество 

https://data.egov.bg/data/view/9fa4ef51-53d9-417c-8fe9-

42eecee6482f 

html 

csv 
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22.7 Регистър на заявленията за достъп до информация https://data.egov.bg/data/view/61f7daef-2aeb-4e91-b476-

8065e45f6c65 

html 

csv 

22.8 Отчети за касовото изпълнение на бюджета https://data.egov.bg/data/view/78cdaf3b-17f9-4ea4-8171-

21c9a5900b6d 

html 

csv 

22.9 Отчет за изразходените средства за компенсация от 

намалени приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози и субсидиране на нерентабилни 

автобусни линии 

https://data.egov.bg/data/view/dadc0552-5a6f-4ce9-82b7-

d5114b34f76d 

html 

csv 

22.10 Регистър на даренията https://data.egov.bg/data/view/626c43d6-d5ab-41bb-b8b3-

ba1c1ccfeaab 

html 

csv 

22.11 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет https://data.egov.bg/data/view/33dd62db-a698-4bbc-a232-

ae024e886ff0 

html 

csv 

22.12 Регистър на местните поделения на вероизповеданията https://data.egov.bg/data/view/56b58db1-6fe9-4921-9467-

3a7cc06418f6 

html 

csv 

22.13 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – 

общинска собственост 

https://data.egov.bg/data/view/bfd1353a-4ada-49ef-b8eb-

be30715c5612 

html 

csv 

22.14 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално 

ползване 

https://data.egov.bg/data/view/92c9a3f0-ca3f-4ae2-9b25-

ce7c56f84e74 

html 

csv 

22.15 Регистър на концесиите https://data.egov.bg/data/view/6c4632d7-625d-40a9-af2c-

b14ec33672cf 

html 

csv 

22.16 Регистър на язовирите https://data.egov.bg/data/view/da66bb3a-4ea3-4a20-af74-

3ec809c4bc02 

html 

csv 
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22.17 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с 

трайни увреждания 

https://data.egov.bg/data/view/37f025c1-da17-45b8-959e-

278141d15ab7 

html 

csv 

22.18 Списък на издадените общи административни актове https://data.egov.bg/data/view/6619bf28-baf4-47ec-959c-

da422bb1cf18 

html 

csv 

22.19 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена https://data.egov.bg/data/view/3e7f4f45-6c58-407f-98ec-

6bbc808ee0a4 

html 

csv 
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