Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
администрацията на Община Eлена и форматите, в които е достъпна

№ по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Информация за Кмета на Община Елена и данни за контакти с него

http://elena.acstre.com/subsection-453struktura-2.html

html

2

Издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета на Община
Елена

http://elena.acstre.com/section-157-

html

3

Регистър на Общинската собственост и разпоредителните сделки с него

http://212.50.85.212:81/webreg/

4

Достъп до обществена информация – заявление, Вътрешни правила на Общинаhttp://elena.acstre.com/subsection-549Елена за предоставяне на достъп до обществена информиция
dostyp_do_informaciya.html

5

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската
администрация Елена и Харта на клиента на Община Елена

zapovedi.html

http://elena.acstre.com/subsection-455publichni_dokumenti.html

xls
docx
pdf
html

html
html

pdf
doc

6

Документи – Наредби, стратегии, планове и програми

http://obs.elena.bg/documents/

pdf
html

7

Информация за бюджета на
Община
Елена и финансовите отчети наhttp://elena.acstre.com/section-194администрацията, която се публикува съгласно Закона за
byudzhet_2017.html
публичните финанси

html

8

Информация за провеждани обществени поръчки, определена
за публикуване в Профила на купувача съгласно Закона за
обществените поръчки

html
doc
pdf
xls

http://zop.elena.bg/

9

Проекти на нормативни актове

http://elena.acstre.com/home.html#3

html

docx
pdf
10

Регистър на търговските дружества с общинско участие

11

Местни приходи – проверка на задължения за местни данъци и такси

12

http://elena.acstre.com/subsection-456registri.html
http://elena.acstre.com/section-185mestni_prihodi.html

html

Банкови сметки – кодове по видове плащания

http://elena.acstre.com/section-152bankovi_smetki.html

pdf
html

13

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и актовете по прилагането му

pdf
html

14

Проекти – реализирани и текущи

http://elena.acstre.com/subsection-455publichni_dokumenti.html
Заповед РД.02.05-19 от 20.01.2011 г.
относно обявяване списъка на
категориите информация, подлежащи
на класификация като служебна тайна
http://elena.acstre.com/subsection-547delovodna_spravka.html

15

Здравни и социални услуги

http://elena.acstre.com/section-148zdravni_i_socialni_us.html

html

16

Спортен календар

html

17

Спортни организации и клубове

http://elena.acstre.com/subsection-523sporten_kalendar.html
http://elena.acstre.com/subsection-477sportni_organizacii.html

18

Туристическа информация

http://visit.elena.bg/

html

html

html

html

Портал за отворени данни
19

Бюджет на Община Елена за 2016 г. и Отчет на Бюджет 2015 г.

https://opendata.government.bg/dataset/d
ahhn-3a-6iodxeta-ha-o6wnha-ejieha-npa3xodbaheto-my
http://elena.acstre.com/section-194byudzhet_2017.html

html
xls

20

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем/аренда за 20152016 г.

https://opendata.government.bg/dataset/re
gistyr-zemi-obshtina-elena

html
xls

21

Регистър на актуваните имоти – частна общинска собственост за периода
04.01.2016 – 30.06.2016 г.

https://opendata.government.bg/dataset/o
bshtinskasobstvenos

html
xls

22

Регистър на актуваните имоти – публична общинска собственост за периода
04.01.2016 – 30.06.2016 г.

https://opendata.government.bg/dataset/o
bshtinskasobstvenos

html
xls

