
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15а, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН И 

ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА 

№ КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИНК ФОРМАТ 
1 Описание на правомощията на кмета на Община Шумен и 

данни за организацията, функциите и отговорностите на 

ръководената от него Общинска администрация Шумен 

https://www.shumen.bg/administratsiya/administrativni-aktove/  pdf 

2 Списък на издадените актове в изпълнение на неговите 

правомощия и текстовете на издадените от органа общи 

административни актове 

https://www.shumen.bg/administratsiya/administrativni-aktove/  pdf 

3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани 

от Общинска администрация Шумен 

https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y 

 

https://www.shumen.bg/administrativni-uslugi-po-otdeli/ 

 

https://www.shumen.bg/informatsiya-i-uslugi/publichni-registri-2/  

html, pdf, rar, 

xml(x), doc(x) 

4 Наименованието, адреса, електронната поща, телефона и 

работното време на звеното в Общинска администрация 

Шумен, което отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация 

https://www.shumen.bg/informatsiya-i-uslugi/dostap-do-

obshtestvena-informatsiya/  

html 

5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с 

предоставянето на административни услуги на гражданите 

https://www.shumen.bg/doc/17050525.pdf 

 

https://www.shumen.bg/doc/17050531.pdf  

pdf 

6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://www.shumen.bg/administratsiya/administrativni-aktove/ 

 

https://www.shumen.bg/byudzhet-i-finansi/byudzhet-i-finansi-2/  

html, pdf, rar, 

xml(x), doc(x) 

7 Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията, която се публикува съгласно Закона за 

публичните финанси 

https://www.shumen.bg/byudzhet-i-finansi/byudzhet-i-finansi-2/  html, pdf 

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена 

за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки 

https://www.shumen.bg/informatsiya-i-uslugi/profil-na-kupuvacha/  html, pdf, rar, 

xml(x), doc(x 

9 Уведомления за откриване на производството по издаване на 

общ административен акт по чл. 66 от 

Административнопроцесуалния кодекс, включително 

основните съображения за издаването на акта и формите и 

сроковете за участие на заинтересованите лица в 

производството 

https://www.shumen.bg/proekti-za-naredbi-i-pravilnitsi-3/ 

 

https://www.shumen.bg/deinosti/ut/170320.pdf  

html, pdf 

10 Информация за упражняването на правото на достъп до 

обществена информация, реда и условията за повторно 

https://www.shumen.bg/doc/1609191.pdf  pdf 



използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и 

форматите, в които се поддържа информацията 

11 Обявления за конкурси за държавни служители https://www.shumen.bg/konkursi/  html, doc(x) 

12 Подлежащата на публикуване информация по Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество 

https://www.shumen.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-zpuki/  

 

https://obs.shumen.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-zpuki/  

html, pdf 

13 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на 

класифицираната информация и актовете по прилагането му 

https://www.shumen.bg/doc/1609191.pdf  html, pdf 

14 Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1- 3 от ЗДОИ https://www.shumen.bg/izvanredno-polozhenie/  html, pdf 

15 Административни услуги https://www.shumen.bg/administrativni-uslugi-po-otdeli/  html, pdf 

16 Общински фирми, предприятия и дейности https://www.shumen.bg/ikonomika-i-obshtinska-

sobstvenost/obshtinski-predpriyatiya/  

html 

17 Общински здравни заведения https://www.shumen.bg/zdraveopazvane/lechebni-zavedeniya-za-

bolnichna-pomosht/  

html 

18 Общински детски заведения https://www.shumen.bg/zdraveopazvane/zavedeniya-izvan-

nomenklaturata-na-m3/ 

 

https://www.shumen.bg/obrazovanie-nauka-i-razvitie-2/detski-

gradini/ 

 

https://www.shumen.bg/obrazovanie-nauka-i-razvitie-2/uchilishta/  

html 

19 Регистър на общинската собственост https://shumen.imeon.bg:4443/frmAOS.aspx  html 

20 Регистър на таксиметровите превозвачи https://www.shumen.bg/transport/registar-na-taksimetrovite-

prevozva/  

html 

21 Регистър на сдруженията по ЗУЕС https://shumen.imeon.bg:4443/frmSOS.aspx  html 

22 Проекти на Община Шумен https://www.shumen.bg/evropejski-fondove-i-programi/  html, pdf 

23 Проекти на нормативни актове с мотиви и обществено 

обсъждане 

https://www.shumen.bg/proekti-za-naredbi-i-pravilnitsi-3/  html, pdf 

 


