Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на
категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на
дейност на Общинска администрация Созопол, както и форматите, в които е
достъпна
и
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община
Созопол
№

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ АДРЕС
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=5865&Itemid=65

1.

Описание на правомощията на Кмета на
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
Община Созопол и данни за
=5867&Itemid=66
организацията, функциите и
отговорностите на ръководената от него
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
Община Созопол , Общинска
=5920&Itemid=68
администрация - структура и функции,
Вътрешни нормативни документи https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
правила за работа и организация на
=5870&Itemid=69
дейностите
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=5866&Itemid=70
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=53&Itemid=72

Списък на издадените актове в изпълнение
http://os-sozopol.org/?x=normativna_uredba
на неговите правомощия и текстовете на
2.
издадените от органа нормативни и общи https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=7128&Itemid=181
административни актове
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=242&Itemid=179
http://os-sozopol.org/?x=postoianni_komisii
Общински съвет - Созопол - функции,
правомощия, постоянни и временни
3.
комисии, заседания, решения, нормативни
актове, стратегии, програми, отчети и др.

http://os-sozopol.org/?x=vremenni_komisii
http://os-sozopol.org/?x=normativna_uredba
http://os-sozopol.org/?x=reshenia

4.

5.

Описание на информационните масиви и
ресурси, използвани от Община Созопол

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=7355&Itemid=188
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=6424&Itemid=57

Устройствен правилник и вътрешни
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
правила, свързани с предоставянето на
=7128&Itemid=181
административни услуги на гражданите

6.

Стратегии, планове за развитие,
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
стратегически приоритети, програми и
=7128&Itemid=181
отчети за дейността на Община Созопол

Информация за бюджета и финансовите https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=199&Itemid=120
отчети на администрацията, която се
7.
публикува съгласно Закона за публичните https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
финанси
id=273&Itemid=230
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=261&Itemid=217

Информация за провеждани обществени
поръчки, определена за публикуване в https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
8.
„Профил на купувача" съгласно Закона за
id=262&Itemid=218
обществените поръчки
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=263&Itemid=219

9.

Проекти на нормативни актове заедно с
мотивите, съответно - Доклада и
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
резултатите от общественото обсъждане
id=242&Itemid=179
на проекта

Уведомления за откриване на
производството по издаване на общ
административен акт по чл. 66 от
Административно процесуалния кодекс, https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
10.
включително основните съображения за
id=242&Itemid=179
издаването на акта и формите и сроковете
на участие на заинтересованите лица в
производството
Информация по Закона за достъп до
обществена информация /ЗДОИ/ - за
прилагането му, за упражняване правото
на достъп до обществена информация,
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
11.
реда и условията на предоставяне на
=7355&Itemid=188
информация, Вътрешни правила за
прилагане на ЗДОИ, Годишен отчет,
Заповеди на Кмета, бланки- образец на
заявления
12.

Обявления за конкурси за държавни
служители

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=200&Itemid=121

Подлежащата на публикуване информация
13.
по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=9132&Itemid=248

14. Информация, която е публична, съгласно
Закона за защита на класифицираната

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=7128&Itemid=181

информация и актовете по прилагането му
15.

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3 от https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
ЗДОИ
=7355&Itemid=188

16.

Информацията, предоставена повече от Все още няма такава информация, която да е заявена повече от
три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ
три пъти

17. Административни услуги, он-лайн услуги

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=7044&Itemid=180

18.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР:

https://data.egov.bg/organisation/chronology/7fa524ca-d447-413ea3ec-b104736d14bc

19.

Регистър на общинската собственост

https://data.egov.bg/organisation/dataset/bb2138b2-2441-4eea-8b765bb48c8f9462?page=4

20.

Регистър на разпоредителните сделки

https://data.egov.bg/organisation/dataset/1b2088a3-a947-493c-b761cd08b710b0ab

21.

Регистър на категоризирани търговски
обекти и места за настаняване

https://data.egov.bg/organisation/dataset/9b16f2bf-beae-4ec0-bb33c772e9a9beeb?page=4

22.

Регистър на таксиметрови превозвачи

https://data.egov.bg/organisation/dataset/38e37cfe-b6f7-42df-9be21497b241e867?page=4

23.

Регистър на разрешения за строеж

https://data.egov.bg/organisation/dataset/fb0e09dc-956c-424b-87114ef7e0d55903?page=5

24.

Подробни устройствени планове /ПУП/

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=6675&Itemid=176

25.

Обявления по ЗУТ

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=236&Itemid=170

26. Регистър на сдруженията съгласно ЗУЕС

27.

28.

Уведомления за инвестиционно
предложение

Регистър на концесиите

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=7547&Itemid=191
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=203&Itemid=103
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=236&Itemid=170
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=274&Itemid=232
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=213&Itemid=92

29.

Регистър на проектите
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=6503&Itemid=93

30.

Регистър на паметниците на културата

https://data.egov.bg/organisation/dataset/cd3eeaba-01dd-4de0-b2a6-

772fa8ae3dfb
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=203&Itemid=103
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=8304&Itemid=220
31.

Екология - програми, обявления,
заявления

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=240&Itemid=177
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=270&Itemid=229
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=8740&Itemid=236

32.

Учебни заведения

https://data.egov.bg/organisation/dataset/de470519-ea58-4c2d-b7bbd4155c95d68c?page=2

33.

Детски градини и ясли

https://data.egov.bg/organisation/dataset/de470519-ea58-4c2d-b7bbd4155c95d68c?page=2
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=5929&Itemid=129
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=6812&Itemid=130

34. Социални услуги представяни в общината

https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=8881&Itemid=238
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=8882&Itemid=239
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=8883&Itemid=240
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=195&Itemid=133

35.

Спортни дейности и спортна база
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=5914&Itemid=136
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id
=5918&Itemid=135

36.

Младежки дейности
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&
id=195&Itemid=133

37.

Култура и вероизповедания

https://data.egov.bg/organisation/dataset/b780493f-ac65-42e0-a9f771eb5ff41ced?page=2

Общински справочник, телефонен
https://sozopol.bg/index.php?option=com_contact&view=category&
38. указател на Община Созопол , телефонен
catid=12&Itemid=56
указател на населените места в общината
https://sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id

=5870&Itemid=69

Профил на Община Созопол в електронния Портал за отворени данни на Република България,
създаден и поддържан от Администрацията на Министерски съвет на Република България https://data.egov.bg/organisation/profile/7fa524ca-d447-413e-a3ecb104736d14bc?q=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB&type=2

