СПИСЪК
на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност
на Община Провадия
№
по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

1.

Общинска администрация - Ръководство

http://www.provadia.bg/parts.php?category_id=16

2.

Наименование, адрес, електронна поща, телефон

http://www.provadia.bg/contacts.php

3.

Устройствен правилник на общинска администрация Провадия

http://www.provadia.bg/vid2/2539.pdf

4.

Вътрешни правила за организация на
административното обслужване в Община Провадия

ФОРМАТ
html

html

html
pdf

http://www.provadia.bg/vid2/729.pdf

html
pdf

http://www.provadia.bg/searchinvent.php?keys=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%B0+2019&submit=

html
pdf
rar

http://www.provadia.bg/vid2/420.pdf
5.

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
http://www.provadia.bg/vid1/93.pdf

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=81
6.

Информация за бюджета и финансовите отчети на
Община Провадия, която се публикува съгласно
Закона за публичните финанси.

http://www.provadia.bg/vid2/1788.pdf

7.

Информация за провеждани обществени поръчки,

http://www.provadia.bg/orders.php

html
pdf

Html;
doc;
pdf;
xls;
rar
html

определена за публикуване в профила на купувача
съгласно Закона за обществените поръчки.
8.

Проекти на нормативни актове и доклади

9.

Подлежаща на публикуване информация по Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество.

http://www.provadia.bg/orders-d.php
http://www.provadia.bg/list.php?category_id=9

docx
doc
pdf
html
pdf

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=164
http://www.provadia.bg/list.php?category_id=165

html
pdf

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=166
10.

Структура на общинската администрация

11.

Данни за длъжностите, имената на служителите,
телефони и електронни пощи на общинската
администрация.

12.

13.

14.

http://www.provadia.bg/vid1/17.pdf

html
pdf

http://www.provadia.bg/vid1/38.pdf

html
pdf

Културен календар на Община Провадия

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=36

html
pdf

Банкови сметки на Община Провадия

http://www.provadia.bg/vid1/25.pdf

html
pdf

Административни услуги – описание, формуляри,
такси, срокове на предоставяне, място и начин на
предоставяне.

http://www.provadia.bg/vid2/2437.pdf

html; pdf

http://www.provadia.bg/vid1/26.pdf
http://www.provadia.bg/vid2/2401.pdf
http://www.provadia.bg/product_one.php?category_id=123

15.

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени
и разписанията на маршрутите в Община Провадия.

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=124

html
pdf

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=125

16.

Регистър на издадените разрешения за таксиметров
превоз на пътници.

http://www.provadia.bg/vid1/75.xlsx

xlsx

17.

Регистър на общинските Детски градини

http://www.provadia.bg/vid1/14.pdf

html
pdf

18.

Регистър на частната общинска собственост 2019г.

http://www.provadia.bg/vid1/23.xls

html
xls

19.

Регистър на публична общинска собственост 2019г.

http://www.provadia.bg/vid1/22.xls

html
xls

20.

Регистър на разпоредителни сделки

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=28

pdf
doc

http://www.provadia.bg/vid1/30.xls
Публичен регистър:
- Търгонски обекти;
- Търгонски обекти с удължено работно време;
- Търговски обекти на открито;
- Регистър – наеми на имоти общинска
собственост;
- Регистър - разрешителни по закона на водите;

http://www.provadia.bg/vid1/24.xls
http://www.provadia.bg/vid1/31.xls
xls
http://www.provadia.bg/vid1/18.xls
http://www.provadia.bg/vid1/39.xls

21.

Регистър на сдруженията, съгласно ЗУЕС

http://www.provadia.bg/vid1/52.xls

html
xls

22.

Проекти на Община Провадия

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=87

html
pdf

23.

Състав на Общински съвет Провадия за мандат 20192023

http://www.provadia.bg/product_one.php?category_id=2

24.

Протоколи на Общински съвет Провадия

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=5

html
pdf

25.

Решения на Общински съвет Провадия

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=4

rar

html

26.

Наредби на Общински съвет Провадия

http://www.provadia.bg/list.php?category_id=6

html
pdf

27.

Портал за отворени данни

https://data.egov.bg/organisation/db454d63-551e-4d41-af95a53cd1033eaa/datasets

html
csv

