
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на 
община Димитровград за сферата на дейност на община Димитровград за 2018г. 

№ КАТЕГОРИЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМА

Т 

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

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/administratsiya/km
et-na-obshtina-dimitrovgrad  

 
 html  

 

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

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/pravilnitsi-
programi-strategii  

docx 
 
 
html 
 
pdf 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/zapovedi-za-
spechelili-targove  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/aktualno  

3.  Описание на 
информационните 
масиви и ресурси, 
използвани от Община 
Димитровград 

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/likvidirani-
obshtinski-firmi  

html 
 
html 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/dostap-do-
informatsiya  

4. Наименованието, 
адреса, адреса на 
електронната поща, 
телефона в съответната 
администрация за 
приемането на 
заявленията за 
предоставяне на достъп 
до информация;  

 

http://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/blankaz
aiavlenie.pdf  

pdf 

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

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/pravilnitsi-
programi-strategii  

doc 

6.  Стратегии, планове, 
програми и отчети за 
дейността  

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/pravilnitsi-
programi-strategii  

Doc 

Html 

Xls 
http://www.dimitrovgrad.bg/bg/programa-za-
razporezhdane-i-upravlenie-s-obshtinska-
sobstvenost  



http://www.dimitrovgrad.bg/bg/otcheti  html 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/normativni-
dokumenti  

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

 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/otcheti xls 

8. Информация за 
провеждани обществени 
поръчки, определена за 
публикуване в профила 
на купувача съгласно 
Закона за обществените 
поръчки  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/profil-na-
kupuvacha  

Html/pdf/d
oc 

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

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/proekti-na-
normativni-aktove 

Doc/html/
pdf 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-savet-
predstoyashto  

10
. 

Уведомления за 
откриване на 
производството по 
издаване на общ 
административен акт по 
чл. 66 от 
Административнопроцесу

алния кодекс, 
включително основните 
съображения за 
издаването на акта и 
формите и сроковете на 
участие на 
заинтересованите лица в 
производството  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/aktualno  pdf 

11
. 

Информация за 
упражняването на 
правото на достъп до 
обществена информация 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/dostap-do-
informatsiya  

pdf 

12
. 

Обявления за конкурси за 
държавни служители  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-
konkursi  

html 

13
. 

Подлежащата на 
публикуване информация 
по Закона за 
предотвратяване и 
установяване на 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/administratsiya/dek
laratsii-po-zpuki  

pdf 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-



конфликт на интереси  savet/deklaratsii-po-zpuki  

14
. 

Административни услуги  
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-tsentar-
za-informatsiya-i-uslugi-na-grazhdanite 

https://reg.dimitrovgrad.bg   

Html 

doc 

15
. 

Общински фирми, 
предприятия и дейности  
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/op-spiopt  html 

16
. 

Общински здравни 
заведения  
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/zdraveopazvane-i-
preventsii/obshtinski-lechebni-zavedeniya  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/zdraveopazvane-i-
preventsii/detsko-i-uchilishtno-zdraveopazvane  

html 

17
. 

Общински детски 
заведения  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/detski-gradini  Html/doc/
pdf 

18
. 

Регистър на общинската 
собственост  
 

http://reg.dimitrovgrad.bg:8001/eprocess/webacts/a
cts.aspx?   

Html 

19
. 

Регистър на 
разпоредителните сделки 

http://reg.dimitrovgrad.bg:8001/eprocess/webacts/d
eals.aspx?  

Html 

20
. 

Регистър на 
разрешителни за ползване 
на воден обект 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/zapovedi-za-
spechelili-targove  

xls 

21
. 

Регистър на сдруженията  
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/registar-na-
sdruzheniyata  

xls 

22
. 

Регистър на 
категоризирани заведения 
за хранене и нощувки  

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/kategorizatsiya  html 

23
. 

Проекти на Община 
Димитровград 
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti  html 

24
. 

Подробни устройствени 
планове /ПУП/ 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/aktualno/page/    html 

25
. 

Обявления по ЗУТ http://www.dimitrovgrad.bg/bg/aktualno/page/    html 

26
. 

Разрешения за строеж http://www.dimitrovgrad.bg/bg/aktualno/page/    html 

27
. 

Уведомления за 
инвестиционно 
предложение 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/uvedomleniya-za-
investitsionni-namereniya  

html 

28
. 

Регистър на паметниците  http://www.dimitrovgrad.bg/bg/pametnitsi  html 



29
. 

Учебни заведения http://www.dimitrovgrad.bg/bg/uchebni-zavedeniya  html 

30
. 

Социални услуги 
представяни в общината 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/sotsialni-uslugi  html 

31
. 

Спортни дейности и 
спортна база 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/sporten-kalendar  html 

32
. 

Младежки дейности http://www.dimitrovgrad.bg/bg/konsultativen-
mladezhki-savet  

html 

33
. 

Култура и 
вероизповедания 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/kulturen-kalendar  html 

34
. 

Общински справочник, 
телефонен указател  
 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/kontakti  html 

35
. 

Общински съвет – 
Димитровград  – 
правилници, 
постоянни и временни 
комисии, заседания, 
решения,нормативни 
актове,  отчети и др. 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-
savet/predsedatel-na-obshtinski-savet-dimitrovgrad  

Html/pdf 

36
. 

Обяви за търгове http://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavi-za-targove  html 

37
. 

Информация във връзка с 
околната среда 

http://www.dimitrovgrad.bg/bg/saobshteniya-
okolna-sreda  

html 

 

 

 

 

 

 

 


