
 

 

Категории Информация Формат за 

публикуване 
Място на публикуване Задължение за 

актуализиране 
Отговорни лица 

I. Информация за Община Велико Търново 

1.1 Община Велико Търново – обща 

информация за гр. Велико Търново 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/gradat/ 

14 дни след 

промяна 

Директори на 

дирекции, звено 

ВОП 

1.2 Община Велико Търново – обща 

информация за кметства и населени 

места. 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/administraci

ya/ 

14 дни след 

промяна 

Кметове, 

експерти ИТ 

1.3 Община Велико Търново – 

инфраструктура 

 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/investicionen

-spravochnik/infrastruktura/ 

14 дни след 

промяна 

Дирекция СУТ 

1.4 Община Велико Търново – 

икономика и финанси 

Html,pdf, pps https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ikonomika-i-

finansi/ 

14 дни след 

промяна 

Дирекция ПОУС, 

Дирекция БФ  

 

Утвърдил:……………………………………. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

Кмет на Община Велико Търново 
Съгласно Заповед № РД22-257/ 20.02.2017 г. 
 

 

 

 

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗДОИ  ЗА НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА 

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАКТО И 

ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА 



1.5 Община Велико Търново – 

инвестиционен справочник 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/investicionen

-spravochnik/ 

14 дни след 

промяна 

Директори на 

дирекции 

II. Институционална информация 

 

2.1 Правомощия на Кмет,  

Заместник – кметове. 

 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

7/02/06/ustroistven-

pravilnik-2017.pdf 

3 дни след 

промяна/ 

обнародване 

Дирекция ПОУС 

2.2 Нормативна уредба – УПОА  pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

7/02/06/ustroistven-

pravilnik-2017.pdf 

Незабавно след 

промяна 

Дирекция ПОУС, 

експерти ЧР, 

експерти ИТ 

2.3 Вътрешни правила за работа на 

администрацията – вътрешни 

правила, свързани с администра-

тивното обслужване, Харта на 

клиента, Етичен кодекс и др. 

Правилници и наредби;  

Проекти на наредби; 

Html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/pravilnici-i-

naredbi/ 

3 дни след 

приемане 

Директори на 

дирекции 

2.4 Административни услуги – 

описание, образци на документи, 

такси, срокове, място и начин на 

предоставяне и др. 

Html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ecity/eservic

es/ 

3 дни след 

промяна 

Директори на 

дирекции 

2.5 Международни стандарти по 

които администрацията е 

сертифицирана 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/sertifikaciya-

po-iso/ 

7 дни след 

издаване на 

сертификат 

ССИ 

Експерти ИТ 



III. Организационна и контактна информация 

3.1 Кмет 

 

Html, jpg https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/administraci

ya/administrativna-

struktura/4/ 

до 3 дни след  

полагане на 

клетва 

Експерти ЧР 

3.2 Заместник кметове, Секретар 

 

Html, jpg https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/administraci

ya/administracia/ 

3 дни след 

назначаване 

Експерти ЧР 

3.3 Структура на администрацията 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

7/02/06/veliko-tarnovo-

struktura-prilozhenie-1.pdf 

до 3 дни след 

промяна 

Дирекция АО 

Дирекция ПОУС 

3.4 Данни за контакт със звената в 

администрацията  

 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/administraci

ya/telefonen-ukazatel/ 

Незабавно след 

промяна 

Дирекция АО 

Експерти ЧР 

Експерт ИТ 

3.5 Работно време и данни за 

контакт със звеното, което отговаря 

за административното обслужване и 

за приемането на заявления по 

ЗДОИ /наименование, адрес, 

телефон, факс, електронна поща/ 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/kontakti/ 

Незабавно след 

промяна 

Дирекция АО 

Експерти ЧР 

Експерт ИТ 

3.6 Обявени конкурси и данни за 

вакантни работни места 

Html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/obyavi-i-

sobsheniya/ 

 

 

 

Незабавно след 

обявяване 

Началник отдел 

ЧР 



IV. Оперативна информация 

4.1 Обществени поръчки - профил 

на купувача 

Html, 

pdf,docx 

https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/ 

Съгласно ЗОП Дирекция ОП 

4.2 Стратегии за развитие, 

стратегически документи, планове, 

програми и проекти 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/pravilnici-i-

naredbi/planove-i-strategii/ 

3 дни след 

приемане 

Директори на 

дирекции 

4.3 Културен календар 

 

Html, jpg https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/kultura-i-

turizm/kalendar-na-

kulturnite-sabitia/ 

до 7 дни след 

утвърждаване/ 

промени/ 

актуализация 

Дирекция КТМД 

4.4 Антикорупционни процедури 

 

Html http://anticorruption.govern

ment.bg/content.aspx?p=12 

 

https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/signali-za-

korupciya/ 

7 дни при 

промени 

Дирекция АО 

Дирекция ПОУС 

Звено ВО 

4.5 Декларации по ЗПУКИ 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/administraci

ya/deklaracii/ 

7 дни след 

подаване 

Отдел ЧР 

4.6 Общинска собственост 

 

Html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/obshinska-

sobstvenost/ 

7 дни след 

промяна 

Отдел УС 

4.7Транспортни схеми 

 

 

Html, jpg https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/transport/ 

7 дни след 

промяна 

Дирекция СУТ 



4. 8 Описание на информационните 

масиви и ресурси, използвани в 

администрацията 

Html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ 

3 дни след 

промяна 

Началник отдел 

ИТО 

4.9 Новини – информация за 

събития, чествания, инициативи и 

др. 

 

Html, jpg https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/novini/ 

https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/akcenti/ 

Незабавно Началник отдел 

ИТО 

Звено ВОП 

4.10 Избори – съобщения и актове 

на Кмет, РИК, ОИК и ЦИК, 

контакти с ЦИК и РИК, архив 

 

html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ 

Незабавно Секретар на 

Община Велико 

Търново 

Дирекция АО 

Началник отдел 

ИТО 

4.11 Анкети html,pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/anketi/ 

3 дни след 

промяна 

Експерти по 

направления 

V. Информация относно участие в процеса по вземане на решения 

5.1 Обществени обсъждания 

 

html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ecity/public-

discussions/ 

Незабавно след 

откриване 

Експерти по 

направления 

5.2 Великотърновски общински 

съвет 

 

 

html,pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/velikotarnov

ski-obshtinski-savet/ 

10 дни след 

провеждане на 

сесия 

Дирекция АО 

Звено АОВТОбС 



VI. Достъп до обществена информация 

6.1 Разяснителна информация по 

ЗДОИ 

Html https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/dostap-do-

informaciya/ 

3 дни след 

промяна 

Дирекция ПОУС 

6.2 Вътрешни правила 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

6/06/17/vatreshni-pravila-

dostap-obshtestvena-

informacia.pdf 

3 дни след 

промяна 

Дирекция ПОУС 

6.3 Образец на заявление 

 

docx https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/dostap-do-

informaciya/ 

3 дни след 

промяна 

Дирекция ПОУС 

6.4 Годишен отчет за прилагане на 

ЗДОИ 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

6/06/17/otchet-po-zakona-

za-dostap-do-obshtestvena-

informacia.pdf 

3 дни след 

изготвяне 

Дирекция ПОУС 

6.5Заповед № ЗМФ-1472 от 

29.11.2011г. на Министъра на 

финансите за определяне на 

нормативи за разходите при 

предоставяне на  обществена 

информация по Закона за достъп до 

обществена информация според 

вида на носителя 

 

pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/media//filer/201

6/06/17/zapoved-zmf-

1472.pdf 

3 дни след 

промяна 

Дирекция ПОУС 



VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Друга информация, определена 

със закон. 

html, pdf https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/ 

Съгласно 

нормативния 

акт. 

Дирекция ПОУС, 

Дирекция АО 

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ОА – Общинска администрация 

Дирекция ПОУС – Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ 

Дирекция БФ – Дирекция „Бюджет и финанси“ 

Дирекция СУТ – Дирекция „Строителство и устройство на територията“ 

Дирекция АО – Дирекция „Административно обслужване“ 

Дирекция ОП – Дирекция „Обществени поръчки“ 

Дирекция КТМД – Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ 

Отдел ИТО – Отдел „Информационно - техническо обслужване“ 

Отдел ЧР – Отдел „Човешки ресурси“ 

Експерти ЧР – Експерти „Човешки ресурси“ 

Експерт ИТ – Експерт „Информационни технологии“ 

Звено ВО – Звено „Вътрешен одит“ 

Звено АОВТОбС – Звено „Административно обслужване на Великотърновски общински съвет“ 

Звено ВОП – Звено „Връзки с обществеността и протокол“ 

ССИ – Служител по сигурността на информацията 

ЗДОИ – Закон за достъп до обществена информация 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

ЗПУКИ – Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

УПОА – Устройствен правилник на Общинска администрация 

ЦИК – Централна избирателна комисия 

РИК – Районна избирателна комисия 

ОИК – Общинска избирателна комисия 


