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

№ по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Септември и
данни за организацията, функциите и отговорностите на
ръководената от него община

http://www.septemvri.org/kmet.htm

html

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията
Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни
и общи административни актове

http://www.septemvri.org

html

Наименование, адрес, адрес на електронната поща,
телефон и работно време на звеното в общинска
администрация, което отговаря за приемането на заявленията
за предоставяне на достъп до информация

http://www.septemvri.org/ZDOI/Pravila_ZDO
I.pdf

pdf

4

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската
администрация Септември

http://www.septemvri.org/norm_docs.htm

pdf

5

Стратегии, планове, програми

http://www.septemvri.org/prioriteti.htm

pdf

3

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОР
МАТ

docx
pdf

doc

6

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

http://www.septemvri.org/finansi.htm

xls
doc
pdf

7

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

8

Проекти на нормативни актове

9

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://profil.septemvri.org/

http://www.septemvri.org/projectnaredbi.htm

html
doc
pdf
xls
pdf

pdf
http://www.septemvri.org/ZDOI/Pravila_ZDO
I.pdf

10

Обявления за конкурси за държавни служители

http://iisda.government.bg/competitions/co
mpetitions_list/for_adm_structures
http://www.septemvri.org/konkursi.htm

html
pdf
docx

11

Административни услуги

http://www.septemvri.org/uslugi.htm

docx
pdf
html

12

Общински детски заведения

http://www.septemvri.org/gradini.htm

html

13

Регистър на общинската собственост

http://www.septemvri.org/registerobs.htm

html
xls

14

Проекти на Община Септември

http://www.septemvri.org/proekti&programi
.htm

html
pdf

15

Регистър на издадените разрешителни за строеж

http://www.septemvri.org/register_razreshe
nia_stroej.htm

xls

16

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

http://www.septemvri.org/register_pasporti_
stroeji.htm

xls

17

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

http://www.septemvri.org/register_udost_ek
spl.htm

xls

18

Регистър на общинските предприятия

xls

19

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на
измененията им.

xls

20

Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на
измененията им.

xls

21

Регистър на подадени заявления за интерес и финансова помощ във връзка с
НПЕЕ

http://www.septemvri.org/registers.htm

pdf

22

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна
собственост

http://www.septemvri.org/registers.htm

pdf

23

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие в община Септември

pdf

