
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на 

администрацията на Община Баните, и форматите, в които е достъпна 

№ по 

ред 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1 Описание на правомощията на Кмета на Община Баните  
 и 

данни за организацията, функциите и отговорностите на 
ръководената от него община 

/Устройствен правилник/ 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global

-info/management/topic1 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global

-info/administration 

https://banite.egov.bg/wps/wcm/connect/banit

e.egov.bg-18421/b9da74e0-09e0-4bce-b0cf-

c3be55b25737/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B

A+06_2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9R0wf1 

html  

pdf 

 

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 

Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни 

и общи административни актове 

/Наредби на Общински съвет/ 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/muni

cipality/orders 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/muni

cipal-council/regulations 

html  

pdf 

 

3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани 

от Община Баните 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global
-info/public-info 

html  

xls 

 docx 

pdf 

 



4 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, 

телефон и работно време на звеното в  общинска 
администрация, което отговаря за приемането на заявленията 

за предоставяне на достъп до информация 

Правила относно предоставяне на достъп до обществена 

информация в община Баните, област Смолян 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/conta

cts 

https://banite.egov.bg/wps/wcm/connect/banit

e.egov.bg-18421/434c7c7b-2baf-405e-b9d6-

b0cab9446153/Pravila_Dost.OI.pdf?MOD=AJPER

ES&CVID=mDLp7Z1 

html 

pdf 

5 Правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги на гражданите  

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global
-info/internal-documents 

html  

pdf 

 

6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/plans 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/programs 

pdf 
html  
 

 

7 Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува съгласно Закона за 

публичните финанси 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/globa

l-info/budget-report 

 

html  

xls 

 docx 

pdf 

 

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена 

за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за 
обществените поръчки 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/customer-profile 

html 

doc 

pdf 

xls 

 

 



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

 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipal-council/project-ordinance 

html  

 docx 

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 

 

 

html  

 docx 

pdf 

 

11 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://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global

-info/public-info 

html  

 docx 

pdf 

 

12 Обявления за конкурси за държавни служители https://iisda.government.bg/competitions/comp

etitions_list/for_adm_structures 

html 

pdf 
docx 

13 Подлежащата на публикуване информация по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  

придобито имущество 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/global

-info/register-ZPKONPI 

pdf 

html 

 

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

класифицираната информация и актовете по прилагането му 

  pdf 

html 

 



 

15 Административни услуги https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/center

-information-services 

 

docx 

xls 
pdf 

html 

16 Учебни и детски заведения https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/solcial-activity/education 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/public-registers/Reg1170719 

html 

pdf 

xls 
 

17 Регистър на общинската собственост и на разпоредителните 

сделки 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/muni

cipality/public-registers/main-register 

html 

xls 

 

 
18 Регистър на концесиите https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/public-registers/dd 

 

html 

xls 

 

19 Проекти на Община Баните  

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/munic

ipality/projects 

html 

pdf 

xls 

jpeg 
 

20 Портал за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/441aa

293-f56a-4375-bc9a-

179a3188cb9a?q=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0

%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%82%D0%B5&type=2 

html 

xls 

csv 

21   

 

 

https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/solcial-activity/education
https://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/solcial-activity/education

