Списък на категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Троян

№

Категория информация

1

Описание на правомощията на Кмета на Община,функциите
и отговорностите на ръководената от него институция

2

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

3

Описание на информационните масиви и ресурси,
използвани от Община Троян

4

Адрес в интернет
http://troyan.bg/administration/mayor.html

html

http://troyan.bg/eservices/dokumenti

pdf
doc

http://troyan.bg/eservices/zayavlenia

pdf
doc

http://troyan.bg/rabotno-vreme.html

html

Наименованието, адреса, адреса на електронната
поща,телефона и работното време на звеното в съответната
администрация, което отговаря за приемането на
http://troyan.bg/adres.html
заявленията за предоставяне на достъп до информация;
http://troyan.bg/eservices/dokumenti/send/18-dokumenti/154-ustroistvenpravilnik-za-deinosta-na-obshtinska-administratziya-grad-troyan

5

Формат

Устройствен правилник за дейноста на общинска
администрация - град Троян

html

http://troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewcategory/13-programa-zaupravlenie-v-obshtina-troyan.html

6

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

pdf
doc

http://troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewcategory/173-obshtinski-planza-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html

http://troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewcategory/35-otcheti-na-kmetana-obshtina-troyan.html

http://troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewcategory/19-byudzhet-itrz.html

pdf
doc

http://troyan.bg/obshtestveni-porachki.html

html

7

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

8

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

9

http://troyan.bg/zakon-za-dostap-do-obshtestvenaИнформация за упражняването на правото на достъп до
informatziya/viewcategory/184-dostap-do-obshtestvena-informatziya.html
обществена информация, реда и условията за повторно
използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите,
в които се поддържа информацията.

10 Обявления за конкурси за служители

11

http://troyan.bg/kariera.html

http://troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/finish/184-dostap-doИнформация, която е публична, съгласно Закона за защита obshtestvena-informatziya/1165-kategorii-na-informatziya-podlezhashti-naна класифицираната информация
klasifikatziya-kato-sluzhebna-taina.html

html
pdf

html
html

http://troyan.bg/eservices/zayavlenia
12 Административни услуги
http://troyan.bg/education/kindergarten.html
13 Общински детски заведения

14 Регистър на общинската собственост
15 Структура на общинската администрация
16 Културен календар на Община Троян

17

Декларации по закона за местните данъци и такси информация и заявления

18 Банкови сметки

19 Общинска собственост - документи, регистри, заповеди

20

21

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 2020 година
Общинска програма за закрила на детето - 2016

Публичен регистър за процеса на приватизация и
22
следприватизационен контрол

pdf
doc
html

http://troyan.bg/education/school.html
http://46.35.186.10:81/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV

html

http://troyan.bg/administration/structure.html

html
pdf

http://troyan.bg/kulture/kalendar-2016-g.html

html

http://troyan.bg/mestniprichodi/deklaratzii-po-zmdt.html

html

http://troyan.bg/eservices/vsichki-kategorii/category/27-administrativniuslugi-mestni-danatzi-i-taksi
http://troyan.bg/bankovi-smetki.html

html

http://troyan.bg/obshtinska-sobstvenost/obshtinska-sobstvenostdokumenti.html

pdf
doc
html

http://troyan.bg/ekologiya/finish/7-ekologiya/1091-obshtinska-programa-za- doc
opazvane-na-okolnata-sreda-2013-2020-godina.html
http://troyan.bg/education/docs/finish/5-obrazovanie/1127-obshtinskaprograma-za-zakrila-na-deteto-2016.html

pdf

http://troyan.bg/administration/dokumenti/viewcategory/23privatizatziya.html

pdf
doc
html

23 План за развитие на социалните услуги за 2016 година

Стратегически и програмни документи за развитие на
24
Община Троян

http://troyan.bg/sotzialni-deinosti/finish/48-sotzialni-deinosti/960-plan-zarazvitie-na-sotzialnite-uslugi-za-2016-godina.html

http://troyan.bg/strategicheski-i-programni-dokumenti-za-razvitie-na-obshtina- pdf
troyan/viewcategory/85-strategicheski-i-programni-dokumenti-za-razvitie-na- doc
obshtina-troyan.html
http://troyan.bg/troyan/info.html

25 Информация за град Троян

26 Фотогалерия - снимки от празници и събития
27

29 Обществени консултативни съвети

html

http://troyan.bg/troyan/hystory.html
http://troyan.bg/troyan/gallery.html

Новини - актуална информация за всички събития в община http://troyan.bg/news/news1.html
Троян

28 Архив на новините от предходните години

doc

html
html

http://troyan.bg/news/archive.html

html

http://troyan.bg/konsultativni-i-obshtinski-saveti/obshtestveni-konsultativnisaveti.html

html
doc

http://troyan.bg/konsultativni-i-obshtinski-saveti/kmetski-saveti.html

html
pdf

http://troyan.bg/konsultativni-i-obshtinski-saveti/kvartalni-saveti.html

html

http://troyan.bg/tourism/objects.html

html

30 Кметски съвети

31 Квартални съвети

32 Туристически обекти

33

Категоризирани обекти за настаняване на територията на
община Троян

http://troyan.bg/tourism/accommodation.html

html
xls

http://troyan.bg/kulture/institute.html

html

http://troyan.bg/goreshti-telefoni.html

html

http://troyan.bg/priemni-dni.html

html

34 Културни институции на територията на община Троян
35 Горещи телефони за подаване на сигнали
36 Приемни дни на ръководството на Община Троян
Информация за Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради

http://efektivnost.troyan.bg

html

37

Информация за "Изпълнение на втори етап на интегриран
проект за водния цикъл на град Троян"

http://troyan.bg/waterproject/

html

38

http://obs.troyan.bg/obshtinski-savet

html

http://obs.troyan.bg/videozapisi-obs

html

http://obs.troyan.bg/failova-baza/viewcategory/6-zasedaniya-dneven-red

doc

http://obs.troyan.bg/failova-baza/viewcategory/3-naredbi

doc

39 Състав на Общинския съвет за мандат 2015-2019
40 Видеозаписи на заседанията на Общински съвет - Троян

41 Дневен ред на заседанията на Общински съвет - Троян

42 Наредби на Общински съвет - Троян

http://obs.troyan.bg/failova-baza/viewcategory/27-failove-mandat-2011-2015- doc
g-arhiv
43

Архив на файлове от предходни мандати на Общински
съвет - Троян

http://obs.troyan.bg/failova-baza/viewcategory/10-failove-mandat-2007-2011g-arhiv

