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

№по
ред
1.

2.

3.

4.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание на правомощията на Кмета на
Община Роман и данни за организацията,
функциите и отговорностите на ръководената
от него Община Роман
Списък на издадените актовев изпълнение на
неговите правомощия и текстовете на
издадените от органанормативни и общи
административни актове.
Описание на информационните масиви и
ресурси, използвани от Община Роман.
Наименованието,
адреса,
адреса
на
електронната поща, телефона и работното
време
на
звеното
в
съответната
администрация, което отговаря за приемането
на заявленията за предоставяне на достъп до

ФОРМАТ
pdf

http://roman.bg/wp-content/uploads/2020/03/Pravomoshtia.pdf

Html

http://roman.bg/#drugi

Pdf
docx

http://roman.bg/normativni-aktove-deystvashti/
http://roman.bg/taksi-i-tseni-na-uslugi-obraztsi-i-formulyari/

html

Html
http://roman.bg/kontakti/

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.bg

информация;
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

http://roman.bg/normativni-aktove-deystvashti/

Pdf

Стратегии, планове, програми и отчети за
дейността

http://roman.bg/programi-na-obs-roman/

Html

http://roman.bg/planove-za-razvitie/

Pdf

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

http://roman.bg/byudzhet/

Html

http://roman.bg/d0-bf-d1-83-d0-b1-d0-bb-d0-b8-d1-87-d0-bd-d0-be-d0-be-d0-b1-d181-d1-8a-d0-b6-d0-b4-d0-b0-d0-bd-d0-b5-d0-bd-d0-b0-d0-bf-d1-80-d0-be-d0-b5-d0ba-d1-82-d0-b0-d0-b7-d0-b0-d0-b1-d1-8e-d0-b4-d0-b6/

Pdf

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

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

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;
Информация за упражняването на правото на достъп
до обществена информация, реда и условията за

Html
http://e-obp.eu/bp/Roman

Pdf
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http://roman.bg/proekti-na-normativni-aktove/

Pdf

Html
http://roman.bg/#drugi

Pdf

http://roman.bg/#tyrgove

http://roman.bg/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/

Html

повторно използване на информация, таксите по чл.
41ж и форматите, в които се поддържа
информацията;

12.

Pdf
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Обявления за конкурси за държавни служители;

Html
http://roman.bg/#1472198004449-bc843805-038c

Pdf
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13.

Подлежащата на публикуване информация по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Html
http://roman.bg/publichni-registri/

Pdf
docx

14.

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

Html
http://roman.bg/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/

Pdf
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15.

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3;

Html
http://roman.bg/wp-content/uploads/2020/03/PrirodniBedstvia.pdf

16.

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда
на глава трета;
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http://roman.bg/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/

Pdf
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17.

Друга информация, определена със закон.

Html
http://roman.bg/
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18.

Услуги, извършвани от Община Роман

Html
http://roman.bg/taksi-i-tseni-na-uslugi-obraztsi-i-formulyari/
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19.

Публични регистри

Html
http://roman.bg/publichni-registri/

Pdf
docx

20.

21.

Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за
постъпилите заявления за достъп до обществена информация
и за повторно използване на информация от обществения
сектор, който включва и данни за направените откази и
причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните
доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална
информация за дейността си, съответстваща на информацията
по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.
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http://roman.bg/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/
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http://roman.bg/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/
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22.

Организациите от обществения сектор, включително
обществени библиотеки, в т. ч. и библиотеки на висши
училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за
предоставянето на информацията за повторно използване на
интернет страницата си и на портала по чл. 15г.
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https://data.egov.bg/organisation/profile/0ee6f608-8a25-462f-85fc6baeb58dd4ac?q=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D0%BD&type=2
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