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№
1

2.

3.

Категория информация
Описание на правомощията на кмета на
община Болярово и данни за организацията,
функциите и отговорностите на ръководената
от него администрация

Издадени актове в изпълнение на
правомощията на кмета на общината и
текстовете на издадените от него
административни актове
Общински съвет – Болярово – правилник,
председател, общински съветници, постоянни
комисии, заседания, дневен ред, наредби,
решения, декларации по ЗПУКИ, декларации
и регистър по ЗПКОНПИ, процедури за избор
на съдебни заседатели, стратегии, програми,
отчети, публични регистри за референдуми и
за местни инициативи

Адрес в Интернет
https://bolyarovo.bg/bg/page/292 - Информация за кмета на общината и описание на
неговите правомощия
https://bolyarovo.bg/bg/page/293 - Информация за екипа на кмета на общината
https://bolyarovo.bg/bg/page/389 - Програма за мандата и отчети на кмета на
общината
https://bolyarovo.bg/bg/page/264 - Устройствен правилник на общинската
администрация
https://bolyarovo.bg/document/4061 - Структура на общинската администрация
https://bolyarovo.bg/bg/page/22 - Организационна и управленска програма на
Община Болярово за мандат 2019-2023
https://bolyarovo.bg/bg/page/263 - административен указател - телефонни номера
администрация
https://bolyarovo.bg/bg/page/265 - указател телефонни номера кметове и кметски
наместници
https://bolyarovo.bg/bg/page/23 - седалище и адрес на общината
https://bolyarovo.bg/bg/page/24 - териториални звена - адреси на кметства и
кметски наместничества
https://bolyarovo.bg/bg/page/94 - заповеди и обявления

https://bolyarovo.bg/bg/page/74 - Правилник на ОбС – актуален и архив
https://bolyarovo.bg/bg/page/75 - Председател
https://bolyarovo.bg/bg/page/76 - състав на ОбС
https://bolyarovo.bg/bg/page/77 - постоянни комисии
https://bolyarovo.bg/bg/page/339 - заседания на ПК
https://bolyarovo.bg/bg/page/298 - дневен ред на заседания на ОбС
https://bolyarovo.bg/bg/page/96 - наредби на ОбС
https://bolyarovo.bg/bg/page/79 - решения на ОбС
https://bolyarovo.bg/bg/page/279 - Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4
https://bolyarovo.bg/bg/page/308 - Декларации и регистър на декларациите по
ЗПКОНПИ
https://bolyarovo.bg/bg/page/326 - процедури за избор на съдебни заседатели
https://bolyarovo.bg/bg/page/343 - програми, отчети, стратегии, планове
https://bolyarovo.bg/bg/page/276 - публични регистри за референдуми и за местни

Формат
html
html
pdf
pdf
html
html
html
html
html
html
html, xls,
docx, pdf
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html
html
html
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pdf
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pdf
docx, pdf
docx, pdf

4.

Описание на информационните масиви и
ресурси, използвани от администрацията

https://bolyarovo.bg/bg/page/97 - Информационни масиви и регистри, използвани
от Община Болярово

xls, pdf
docx, pdf,
xls

https://bolyarovo.bg/bg/page/288 - публични регистри
https://data.egov.bg/organisation/profile/0423b880-f143-4240-9ad66950975fe79a?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%BE&type=2 - ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО В ЕЛЕКТРОННИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

5.

6.

Наименование, адрес, адрес на електронната
поща, телефонен номер и работното време на
звеното в администрацията, което отговаря за
приемането за заявленията за предоставяне на
достъп до информация
Устройствен правилник, вътрешни правила,
свързани с предоставянето на
административни услуги на гражданите,
видове административни услуги

https://bolyarovo.bg/bg/page/31 - Достъп до информация

https://bolyarovo.bg/bg/page/17 - Харта на клиента
https://bolyarovo.bg/bg/page/264 - Устройствен правилник на общинската
администрация
https://bolyarovo.bg/bg/page/33 - цели на администрацията и отчети на
изпълнението на целите по отдели
https://bolyarovo.bg/bg/page/32 - вътрешни правила за организация на
административното обслужване
https://bolyarovo.bg/bg/page/29 - указания и формуляри на заявления за
административни услуги от звената в община Болярово
https://bolyarovo.bg/bg/page/324 - указания и формуляри на заявления за
унифицирани административни услуги от звената в община Болярово

xls
html

html
pdf
pdf
pdf
pdf, docx
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Стратегии, планове, програми и отчети за
дейността на администрацията

Информация за бюджета и финансовите
отчети на администрацията, която се
публикува съгласно Закона за публичните
финанси
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 повторно използване на
информация, таксите по чл. 41ж и форматите,
в които се поддържа информацията,
заявление за достъп до обществена
информация, формуляр

https://auslugi.com/public/home/bolyarovo/index - електронни административни
услуги

docx
html

https://bolyarovo.bg/bg/page/380 - План за интегрирано развитие на община
Болярово за периода 2021-2027 г.
https://bolyarovo.bg/bg/page/301 - Предварителен проект на общ устройствен план
https://bolyarovo.bg/bg/page/387 - Програми, отчети, стратегии, планове

html, xls,
docx, pdf

https://bolyarovo.bg/bg/page/267 - информация за бюджета, заповеди за бюджетни
процедури и финансови отчети

xls,docx,
pdf, jpg
pdf
pdf, docx, rar

https://app.eop.bg/buyer/5599 - Профил на купувача на Община Болярово в портала
за електронни обществени поръчки
https://bolyarovo.bg/bg/page/115 - архив на обществените поръчки https://eobp.eu/bp/Bolqrovo - Профил на купувача - Община Болярово в е-портала за
обществени поръчки
https://bolyarovo.bg/bg/page/92 - проекти на нормативни актове и резултати от
обществените им обсъждания

html, pdf, docx,
rar

https://bolyarovo.bg/bg/page/94 - заповеди, обявления

pdf, doc

https://bolyarovo.bg/bg/page/31 - вътрешни правила 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, заявление за достъп до обществена информация, заявление за
предоставяне на информация за повторно използване

html, pdf, doc

docx, pdf
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13.
14.

Обявления за конкурси за държавни
служители
Обявления за търгове

15.

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

16.

Информация, която е публична,
съгласно Закона за защита на
класифицираната информация и актовете по
прилагането му
Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3
Информацията, предоставена повече от три
пъти по ЗДОИ
Проекти на община Болярово
Информация за община Болярово, географска
характеристика, история, икономика,
население
Публични регистри
Друга информация

17.
18.
19.
21.

22.
23.

https://bolyarovo.bg/page/94 - обявления
https://bolyarovo.bg/bg/page/11 - конкурси
https://bolyarovo.bg/page/94 - обявления и заповеди
https://bolyarovo.bg/bg/page/11 - търгове и конкурси
https://bolyarovo.bg/bg/page/304 - регистър и декларации на служителите от
общинската администарция, подали декларация по чл.35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
архив на регистрите и декларациите на служителите от общинската
администрация по ЗПУКИ и ЗПКООНПИ - https://bolyarovo.bg/bg/page/280;
https://bolyarovo.bg/bg/page/303;
https://bolyarovo.bg/bg/page/321;
https://bolyarovo.bg/bg/page/363
https://bolyarovo.bg/bg/page/31

pdf, doc

https://bolyarovo.bg/bg/pubs/0
На този етап няма такава информация, но ще бъде публикувана в раздела „Достъп
до информация“
https://bolyarovo.bg/bg/page/7
https://bolyarovo.bg/bg/page/8

html
html, pdf

https://bolyarovo.bg/bg/page/288
file:///C:/Users/Admin/Downloads/_vatreshni_pravila_za_rabota_sas_Sistema_za_sigur
no_elektronno_vrachvane.pdf_.pdf – Вътрешни правила за работа със системата за
сигурно електронно връчване
https://bolyarovo.bg/bg/page/382 - актове, свързани с изборите за НС 2021
https://bolyarovo.bg/bg/page/148 - обществени порицания, които общината е
задължена да оповести с решение на съд

pdf, doc
html, pdf

html, pdf

html, pdf
html, pdf

pdf

