Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
администрацията на Община с. Крушари, и форматите, в които е достъпна
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОР
МАТ

http://www.krushari.bg/bg/606html
%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b xls
8%d0%b8
docx

pdf
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Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията Кмета и текстовете на
издадените от органа нормативни и общи административни актове
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html
Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в http://www.krushari.bg/bg/577общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне %d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf
на достъп до информация
-%d0%b4%d0%be-

html
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5 xls
docx
%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0pdf
%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0
http://www.krushari.bg/bg/587-

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%8
2%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b
c%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на
Община Крушари и Вътрешни правила за организацията на административното
обслужване в Община Крушари

html
http://www.krushari.bg/bg/592%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b pdf
5%d0%bd%d1%82%d0%b8
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Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
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Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува http://www.krushari.bg/bg/610html
съгласно Закона за публичните финанси
%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81 xls
%d0%b8-%d0%b8docx
%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82 pdf
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Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила http://www.krushari.bg/bg/2047html
на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0 doc
%BB-%D0%BD%D0%B0pdf
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0 xls

pdf
http://www.krushari.bg/bg/10html
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0
%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8

%B0%D1%87%D0%B0
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html
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от http://www.krushari.bg/bg/68общественото обсъждане на проекта
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82% docx
pdf
d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82
%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5
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html
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и http://www.krushari.bg/bg/1332docx
условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в %d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b0които се поддържа информацията.
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81
%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b8
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Обявления за конкурси за държавни служители
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pdf
Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване http://www.krushari.bg/bg/581на конфликт на интереси
%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80 html

html
http://www.krushari.bg/bg/741%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80 pdf
docx
%d1%81%d0%b8

%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%82
%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b2
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Административни услуги
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Общински детски заведения

http://www.krushari.bg/bg/733%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8
%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8
%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8

docx
xls
pdf
html

html
http://www.krushari.bg/bg/716%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be pdf
%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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Регистър на общинската собственост

html
http://www.krushari.bg/bg/728%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87
%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6
%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d0%be

http://www.krushari.bg/bg/727%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87
%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6
%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d0%be
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Проекти на Община Крушари
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Регистър на разрешенията за строеж

http://www.krushari.bg/bg/9html
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1 pdf
xls
%82%D0%B8

jpeg
html
http://www.krushari.bg/bg/730%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87 xls
%d0%b5%d0%bdcsv
%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5
%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88
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Регистър на общинската собственост

Публичен регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки

html
http://www.krushari.bg/bg/726%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87 csv
%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%80
%d0%b8
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Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета

xls
http://www.krushari.bg/bg/614%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd
%d0%b8%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8
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Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета

xls
http://www.krushari.bg/bg/1096%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81
%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8
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Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

pdf
http://www.krushari.bg/bg/631%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82
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Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ

Pdf
http://www.krushari.bg/bg/1752%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87 xls
%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bf%
d0%b8
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Бюджет на община Крушари

Pdf
http://www.krushari.bg/bg/631%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%8 Xls
html
2
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Управление на отпадъците - Община Крушари

html
http://www.krushari.bg/bg/1816%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b
b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a
%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b
0-%d0%ba%d1%80%d1%83
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Наем на полски пътища в община Крушари

Pdf
http://www.krushari.bg/bg/1122%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8 xls
%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b0
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Публичен регистър на издадени разрешения за строеж

Doc
http://www.krushari.bg/bg/730%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8 pdf
7%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b
5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%8
8
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Публичен регистър на недвижимите имоти - Публична общинска собственост

xls
http://www.krushari.bg/bg/728%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8
7%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b
6%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d0%be
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Публичен регистър на недвижимите имоти - Частна общинска собственост

xls
http://www.krushari.bg/bg/727%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8
7%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b
6%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d0%be
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Публичен регистър на Община Крушари за даренията

pdf
http://www.krushari.bg/bg/725%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b
8%d1%8f%d1%82%d0%b0
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Регистър на пчелините

xls
http://www.krushari.bg/bg/1771%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%80%d0%b8

30

Регистър на домашните кучета

xls
http://www.krushari.bg/bg/1771%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%80%d0%b8
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Разпределение на пасища и мери

Pdf
http://www.krushari.bg/bg/1020%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%89%d0%b xls
0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8
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Регистър на сдруженията по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост

pdf
http://www.krushari.bg/bg/1247%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8
2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b
5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb44%d0%be%d1%82%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be
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Социални услуги

http://www.krushari.bg/bg/721%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%b
b%d0%bd%d0%b8%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b
8

https://data.egov.bg/user/dataset/resource/create/9fcd25
fa-0de6-4c61-a71c-e2eabfd46f12
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Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

http://www.krushari.bg/bg/716%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b
e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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Списък на заявленията за достъп до обществена информация

https://data.egov.bg/user/resource/view/75cd60e523d1-48b6-9165-11520951639b

Csv
Html

