
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
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1. Описание на правомощията на Кмета 
на Община Лясковец и данни за 
организацията, функциите и 
отговорностите на ръководената от 
него администрация  

https://lyaskovets.bg/d4_adm1_structure.php  html  

2. Издадените от Кмета на Община 
Лясковец общи административни 
актове. 
 
Издадени от Общински съвет Лясковец  
нормативни и общи  административни 
актове 
 

https://lyaskovets.bg/d4_adm_announces.php 
 
 

https://lyaskovets.bg/d5_mc2_regulations.php 
https://lyaskovets.bg/d5_mc3_resolutions.php 

html, pdf 
  
 

pdf 
html, pdf 

3. Наименование, адрес, адрес на 
елекронна поща и работно време на 
звеното в общината, което отговаря за 
приемането на заявленията за 
предоставяне на достъп до информация 

 
 
https://lyaskovets.bg/documents/Vatreshni%20pravila%20za%20predostavyane%20na

%20DOI.pdf 
 

pdf 

4. Устройствен правилник и Вътрешни 
правила за организация на 
административното обслужване в 
Община Лясковец 

https://lyaskovets.bg/adm_structure/ustroystven%20pravilnik.pdf 
 

https://lyaskovets.bg/ic_services/Vatreshni%20pravila%20za%20organizaciya%20na
%20administrativnoto%20obsluzhvane%20v%20Obshtina%20Lyaskovets.pdf 

pdf  



5. Стратегии, планове, програми и отчети 
за дейността  https://lyaskovets.bg/d4_adm5_strategy.php  pdf 

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

https://lyaskovets.bg/d4_adm6_budget.php  pdf 

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

https://lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php 
 

https://app.eop.bg/buyer/18250 

html, pdf, 
doc, docx, 
xls, xlsx, 

zip 

8. Проекти на нормативни актове заедно с 
мотивите, съответно – доклада и 
резултатите от общественото 
обсъждане на проекта  

 https://lyaskovets.bg/d5_mc_actprojects.php  pdf 

9. Уведомления за отриване на 
производство по издаване на общ 
административен акт по чл. 66 от 
Административнопроцесуалния 
кодекс, включително основните 
съображения за издаването на акта и 
формите и сроковете на участие на 
заинтересованите лица в 
производството  

https://lyaskovets.bg/d4_adm_announces.php  html, pdf 

10. Информация за упражняване правото 
на достъп до обществена информация  https://lyaskovets.bg/d4_adm_publicinfoacc.php  pdf  

11. Обявления за конкурси за държавни 
служители  https://lyaskovets.bg/d4_adm_announces.php  html, pdf 



12. Подлежаща на публикуване 
информация по Закона за 
предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси 

https://lyaskovets.bg/d4_adm_dekl35.php   html, pdf 

13. Информация, която е публична, 
съгласно Закона за защита на 
класифицираната информация и 
актовете по прилагането му  

https://lyaskovets.bg/d4_adm_publicinfoacc.php pdf  

14. Информация по чл.14, ал.2, т 1-3 от 
Закона за достъп до обществена 
информация  https://lyaskovets.bg/d4_adm_announces.php   html, pdf  

15. Информация, предоставена повече от 
три пъти по реда на глава трета от 
ЗДОИ 

 https://lyaskovets.bg/d4_adm_publicinfoacc.php 
 
 

pdf  

16. Друга информация, определена със 
закон  https://lyaskovets.bg/   html  

17. Публични регистри на Община 
Лясковец 

https://lyaskovets.bg/d4_adm7_registers.php 
 

https://data.egov.bg/organisation/cd078364-2290-46ec-9484-efa29d22285e/datasets 

pdf  
 

csv 
18. Детски градини на територията на 

Община Лясковец 
https://lyaskovets.bg/adm_registers/Registar%20na%20obshtinskite%20detski%20gra

dini%20v%20obshtina%20Lyaskovets.pdf 
 

https://lyaskovets.bg/d1_tm_education.php 

pdf 
 

html 

19. Учебни заведения на територията на 
Община Лясковец https://lyaskovets.bg/d1_tm_education.php html  

20. Социални услуги  https://lyaskovets.bg/d3_ic_social.php  html  
21. Административни услуги  https://lyaskovets.bg/d3_ic1_services.php  html, pdf 

  


