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

БИЛЯНА СТАМЕНОВА 

Секретар на Община Берковица 

 

 

№ 

по 

ре

д 

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ 

 

ФОР 

МАТ 

1. Описание на правомощията на Кмета на Община 

Берковица и данни за организацията, функциите и 

отговорностите на ръководената от него община 

Официален сайт на Община Берковица, раздел 

Администрация 

https://www.development.berkovitsa.bg/rakovods

tvo/ 

html 

xls 

docx 

2. Списък на издадените актове в изпълнение на 

правомощията на Кмета и текстовете на издадените 

от органа нормативни и общи административни 

Официален сайт на Община Берковица, раздел 

Администрация – Заповеди на кмета  

https://www.development.berkovitsa.bg/establish

html 

xls 



актове ment-of-ecopark-com-petrohan/ docx 

    pdf 

3.  Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от Община Берковица 

Официален сайт на Община Берковица, раздел 

Регистри и документи  

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

helpful-reg/ 

html 

xls 

docx 

    pdf 

4.  Наименование, 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 

Официален сайт на Община Берковица в 

Администрация – Център за услуги 

https://www.development.berkovitsa.bg/services-

and-information-to-citizens/ 

html 

xls 

docx 

5. Устройствен правилник за организацията и 

дейността на общинска администрация на Община 

Берковица и Вътрешни правила за организацията на 

административното обслужване в Община 

Берковица 

Официален сайт на Община Берковица в 

Регистри и документи – Нормативни 

документи 

https://www.development.berkovitsa.bg/legal-

documents 

html 

xls 

docx 

 

6.  Стратегии, планове, програми и отчети за 

дейността 

Официален сайт на Община Берковица в 

Общински план за развитие 

https://www.development.berkovitsa.bg/programs

-of-the-municipality-berkovitsa/ 

    pdf 

html 

 



7. Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува, съгласно 

Закона за публичните финанси 

Официален сайт на Община Берковица в 

Бюджет 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%b1

%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2/ 

html 

xls 

docx 

    pdf 

8. Информация за провеждани обществени поръчки, 

определена за публикуване в профила на купувача 

съгласно Закона за обществените поръчки 

Официален сайт на Община Берковица в 

Профил на купувача 

https://app.eop.bg/buyer/1139 

html 

doc 

    pdf 

xls 

9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, 

съответно – доклади и резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

Официален сайт на Община Берковица – 

Общински съвет – проекто нормативни 

документи 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%bf

%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0

%be-

%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0

%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

html 

doc 

    pdf 

 

10.  Уведомления за откриване на производство по 

издаване на общ административен акт по чл.66 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

Официален сайт на Община Берковица – 

Общински съвет – проекто нормативни 

html 

doc 



включително основните съображения за издаването 

на акта и формите и сроковете на участие на 

заинтересованите лица в производството 

документи 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%bf

%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0

%be-

%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1

%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0

%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

    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 

Официален сайт на Община Берковица – 

Администрация – Достъп до информация 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

administration-news/info-access/ 

html 

doc 

    pdf 

12.  Обявления за конкурси за държавен служител Официален сайт на Община Берковица – 

Конкурси за работа 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0

%b0/ 

html 

doc 

    pdf 

13.  Подлежащата на публикуване информация по 

Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

Официален сайт на Община Берковица – 

Общински съвет – Декларации по чл.35, ал.1, 

т.2 от ЗПКОНПИ 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%b4%d0%b

5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%

pdf 

html 

 



d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-

%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d

1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-

%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d

1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be/ 

14.  Информация, която е публична, съгласно Закона за 

защита на класифицираната информация и актове 

по прилагането му 

Официален сайт на Община Берковица – 

Достъп до информация – Списък, информация 

представляваща „Служебна тайна“ 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%b4

%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-

%d0%b4%d0%be-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1

%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0

%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 

pdf 

html 

 

15. Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ, която 

може да предотврати заплаха за живота, здравето и 

безопасността на гражданите или на тяхното 

имущество и опровергава разпространена 

недостоверна информация, засягаща значими 

обществени интереси 

Официален сайт на Община Берковица – 

Новини – Актуални новини 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

news/news-news/ 

 

docx 

    xls 

    pdf 

html 

16.  Информацията, предоставена повече от три пъти по 

реда на глава трета от ЗДОИ 

Официален сайт на Община Берковица – 

Достъп до информация 

https://www.development.berkovitsa.bg/%d0%b8

html 

pdf 



%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0

%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1

%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd

%d0%b0-

%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0

%b5-%d0%be%d1%82-3-%d0%bf%d1%8a/ 

 

17.  Общ устройствен план Официален сайт на Община Берковица 

https://www.development.berkovitsa.bg/wp-

content/uploads/2014/01/OUP.pdf 

html 

pdf 

 

18.  Туризъм Официален сайт на Община Берковица 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

tourism/ 

html 

pdf 

 

19. Образование Официален сайт на Община Берковица – 

Образование 

https://www.development.berkovitsa.bg/schools-

in-berkovitsa/ 

html 

    pdf 

    xls 

20. Икономика Официален сайт на Община Берковица 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/

economy/ 

html 

     xls 

     pdf 

https://www.development.berkovitsa.bg/category/economy/
https://www.development.berkovitsa.bg/category/economy/


21.  Публичен регистър за разпоредителните сделки с 

имоти общинска собственост 

Официален сайт на Община Берковица – 

Общинска собственост 

https://www.development.berkovitsa.bg/wp-

content/uploads/2014/01/reg_OS.pdf 

html 

    pdf 

docx 

 

            

 

Изготвил:…………………… 

                   /Д. Йоцова/ 

                 Секретар на МКБППМН 
 


