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1
Описание на правомощията на Кмета на Община   ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ   и   

данни   за организацията,         функциите         и отговорностите на 

ръководената от него Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ УСТРОИСТВЕН ПРАВИЛНИК pdf

2

Списък    на    издадените    актове    в изпълнение на неговите 

правомощия и текстовете   на   издадените   от   органа нормативни и 

общи административни актове http://www.trambesh.eu

3
Описание на информационните масиви и ресурси,     използвани     от     

Община КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  В АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗАКОН   ЗА   УСТРОИСТВО   НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

4
Наименованието,   адреса,   електронна поща, телефон и работното време 

на звеното в съответната администрация, което   отговаря   за   

приемането   на заявленията за предоставяне на достъп до информация; 1.10.20harta.pdf (trambesh.eu) pdf; doc

5
Устройствен   правилник   и   вътрешни правила, свързани с 

предоставянето на административни услуги на гражданите

Устройствен   правилник,   Вътрешни правила     за     организацията     на 

административното    обслужване    в Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ pdf

6 Стратегии, планове, програми • Стратегии pdf;doc

• Планове

• Програми

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

http://www.trambesh.eu/
https://www.trambesh.eu/administracia/1.10.20harta.pdf


• Местни и граждански инициативи

o   Местни инициативи

o   Граждански инициативи

• Енергийна ефективност

https://www.trambesh.eu/obshtinski_savet/strategii_i_programi.php

7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, 

която се публикува      съгласно      Закона     за публичните финанси Община Полски Тръмбеш - Бюджет и финанси (trambesh.eu) pdf; doc; xls

8

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените 

поръчки • Покана до определени лица pdf; doc

• Публично състезание

• Пазарни консултации

• Договаряне без предварително обявление

• Пряко договаряне

• Обявени поръчки

Профил на купувача (trambesh.eu)

9
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,     съответно    -доклада     

и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://www.trambesh.eu/obshtinski_savet/naredbi/proekt_naredbi_2020.php pdf; doc; xls

10 Обявления   за   конкурси   за   държавни служители Община Полски Тръмбеш - За гражданите (trambesh.eu) pdf; doc; xls

11

Подлежащата на публикуване информация по    Закона    за   

противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество https://www.trambesh.eu/administracia/Deklaratsii_ZPUKI_administr.php pdf; doc; xls

12 Административни услуги Община Полски Тръмбеш - Услуги (trambesh.eu) pdf; doc; xls

13 Общински фирми, предприятия и дейности http://www.trambesh.eu

14 Общински здравни заведения https://www.trambesh.eu/za_obshtinata/zdraveopazvane.php

15 Училища и детски градини Община Полски Тръмбеш - Училища и детски градини (trambesh.eu)

16 Регистър на общинската собственост https://www.trambesh.eu/inform_centar/publichni_registri.php pdf; doc; xls

17 Регистър на концесиите https://www.trambesh.eu/inform_centar/publichni_registri.php pdf; doc; xls

18 Проекти на Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Община Полски Тръмбеш - Планове и програми (trambesh.eu) pdf

https://www.trambesh.eu/administracia/budjet&finansi.php
https://www.trambesh.eu/Profil_Na_Kupuvacha.php
https://www.trambesh.eu/Za_grajdanite/Za_grajdanite.php
https://www.trambesh.eu/inform_centar/administrativni_uslugi.php
https://www.trambesh.eu/za_obshtinata/uchilishta_gradini.php
https://www.trambesh.eu/administracia/planove_programi.php

