Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията
на Община Кричим, и форматите, в които е достъпна

№ по
ред
1

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание на правомощията на Кмета на Община Кричим и

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
http://www.krichim.bg/за-общината/кмет

ФОР
МАТ
html

pdf

данни за организацията, функциите и отговорностите на
ръководената от него община

2

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

https://www.krichim.bg/общинскисъвет/нормативна-база/проекти-за-измененинормативни-актове

html

pdf

3

Харта на клиента на община Кричим

http://www.krichim.bg/заобщината/административни-актове/харта-наклиента

html

pdf

ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведението на служителите от Общинска администрация
Кричим
http://www.krichim.bg/images/documents/uslugi
/etichen_k-s.pdf

4

Наименование, адрес, адрес на електронната поща,
телефон и работно време на звеното в общинска
администрация, което отговаря за приемането на заявленията
за предоставяне на достъп до информация

e-mail: kmet_krichim@abv.bg

html
pdf
http://www.krichim.bg/images/documents/uslugi
/dostup_do_informacia/2016/rv_doi16.pdf

5

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация http://www.krichim.bg/заи Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община общината/административниКричим
актове/правилници-и-правила

Общински съвет – Кричим – функции, правомощия,постоянни и временни комисии,
заседания, решения,нормативни актове

6
Планове, програми и отчети

7

http://www.krichim.bg/заобщината/административни-актове/плановедоклади-оценки

https://www.profilnakupuvacha.com/1647

обществените поръчки

8

Проекти за изменени нормативни актове

pdf

http://www.krichim.bg/общински-съвет

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

html

http://www.krichim.bg/общинскисъвет/нормативна-база/проекти-за-измененинормативни-актове

pdf
html

html
doc
pdf
xls
html

9

Информация за упражняването на правото на достъп до

html

обществена информация, реда и условията за повторно

doc
pdf

използване на информация
и форматите, в които се поддържа информацията.

http://www.krichim.bg/услуги/достъп-доинформация

10

http://iisda.government.bg/competitions/competi html
pdf
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА tions_list/for_adm_structures
Обявления за конкурси за държавни служители
ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2016 ГОДИНА

11

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

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация
от служителите в Община Кричим

http://www.krichim.bg/заобщината/информация

html
pdf

12

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

http://www.krichim.bg/images/documents/uslugi html
/dostup_do_informacia/2016/vp_doi16.pdf
pdf

13

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ

http://www.krichim.bg/услуги/административни html
pdf
-услуги/описание-на-административнитеdoc
услуги-предоставяни-от-община-кричим

14

Образователната мрежа в община Кричим

http://www.krichim.bg/култура/образование

html
pdf

15

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА
СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРИЧИМ

https://www.krichim.bg/заобщината/административни-актове/програми

html
pdf

16

Документи – за граждани , предоставени за изтегляне

http://www.krichim.bg/услуги/за-граждани

html
pdf
xls
csv

17

Проекти на Община Кричим

http://www.krichim.bg/обявления/проекти

html
pdf

18

Портал за отворени данни

https://data.egov.bg/organisation/profile/a69790 pdf
jpeg
c2-1108-4e70-9d98-609fe633f28b

xls
csv
19

РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

https://www.krichim.bg/услуги/специализирана html
pdf
-администрация/общинска-собственост

20

РЕГИСТЪР НА СТРАТЕГИИ И ДЕЙНОСТИ

http://www.krichim.bg/заhtml
общината/административни-актове/стратегии- pdf
и-планове

21

Списък пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско стопански
животни

https://www.krichim.bg/услуги/специализирана html
pdf
-администрация/общинска-собственост

22

Програма за работата на Общински съвет Кричим

https://www.krichim.bg/images/documents/resh html
pdf
enia/2020/1002/reshenie_21.pdf

23
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ:

https://www.krichim.bg/услуги/специализирана html
pdf
-администрация/общинска-собственост

24

Общински план за развитие 2014 – 2020г.

http://www.krichim.bg/web/g_plan14/0707opr.p html
pdf
df

25

Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г.

http://www.krichim.bg/images/documents/drugi/ html
pdf
razvitie_upravlenie.pdf

26
Регистър на общински фирми

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

http://www.krichim.bg/images/documents/uslugi html
/spec_administracia/obsht_sobstvenost/10/regch pdf
asna_sobshsopstvenost1016.pdf

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

http://www.krichim.bg/images/documents/uslugi html
/spec_administracia/obsht_sobstvenost/10/reg_p pdf
ubsobstwenost1016.pdf

27

28

29

http://www.krichim.bg/images/index/firmi_krichi html
pdf
mk.pdf

Бюджет на община Кричим

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Кричим за 2018 г.

https://www.krichim.bg/за-общината/бюджет-и- html
pdf
финанси

https://www.krichim.bg/за-общината/бюджет-ифинанси?start=1

html

30
Онлайн каталог - Община Кричим

https://www.krichim.bg/web/on_kat/katalogonlin
e.html

Профил на Община Кричим 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/a69790c2-1108-4e70-9d98609fe633f28b

