
 

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА  
НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

№ ПО РЕД КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1 Описание на правомощията на Кмета на Община 

Свищов и данни за организацията, функциите и 

отговорностите на ръководената от него Община 

Свищов 

http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_31124428.pdf 
  

.pdf 

2 Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от Община Свищов – Решения на общински 

съвет Свищов 

http://www.svishtov.bg/decisions.php .doc 

3 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с 

предоставянето на административни услуги на 

гражданите 

http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_31124428.pdf .pdf 

4 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността http://www.svishtov.bg/docs.php?act=1 
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=2 
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=3 
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=4 

.pdf 

5 Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува съгласно Закона 

за публичните финанси 

http://www.svishtov.bg/docs.php?act=6 .pdf 

6 Информация за провеждани обществени поръчки, 

определена за публикуване в профила на купувача 

съгласно Закона за обществените поръчки 

http://op.svishtov.bg/ .pdf 

7 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, 

съответно - доклада и резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

http://www.svishtov.bg/docs.php?act=5 .pdf 

8 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. 

http://www.svishtov.bg/docs.php?act=100 
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=101 
 

.pdf 

9 Подлежащата на публикуване информация по Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на 

http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1544559191.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1441063544.pdf 

.pdf 

http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_31124428.pdf
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=100
http://www.svishtov.bg/docs.php?act=101
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1544559191.pdf
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1441063544.pdf


интереси http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_519018979.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_379448217.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1193173396.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1036129832.pdf 

10 Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от ЗДОИ http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1544559191.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1441063544.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_519018979.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_379448217.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1193173396.pdf 
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1036129832.pdf 

.pdf 
 

11 Технически услуги http://www.svishtov.bg/docs.php?act=42 .pdf 

12 Заповеди за ПУП http://www.svishtov.bg/docs.php?act=41 .doc 

13 Одобрени доставчици, сключени договори http://op.svishtov.bg/ .pdf 

14 Регистър на нестопански организации на територията на 

община Свищов 

http://www.svishtov.bg/npo.php .doc 

15 Общински училища и детски градини  http://www.svishtov.bg/schools.php .doc 

16 Култура и културен календар http://www.svishtov.bg/culture.php .doc 

17 Регистър на общинската собственост http://www.svishtov.bg/docs.php?act=55 .doc 

18 Регистър на сдруженията съгласно ЗУЕС http://www.svishtov.bg/condominium.php?cat=4 .pdf 

19 Проекти на Община Свищов http://www.svishtov.bg/projects.php 
http://www.svishtov.bg/blanks_mcats.php?mid=4 

.doc 

20 Търгове и конкурси за продажба и отдаване под наем на 

имоти общинска собственост 

http://www.svishtov.bg/auctions.php?act=1 
http://www.svishtov.bg/auctions.php?act=2 

.pdf 
 

21 Публичен регистър за процеса на приватизация в 

община Свищов 

http://www.svishtov.bg/privatizacia_sub.php?p=2 
http://www.svishtov.bg/privatizacia_sub.php?p=3 
http://www.svishtov.bg/privatizacia_sub.php?p=4 
http://www.svishtov.bg/privatizacia_sub.php?p=5 

.doc 
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