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№ по
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОР

МАТ

1 Описание на правомощията на Кмета на Община Първомай и
данни за организацията, функциите и отговорностите на
ръководената от него община

http://www.parvomai.bg/web/obshtina.html html

pdf

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 
Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни
и общи административни актове – 2016 

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 
Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни
и общи административни актове - 2017 

http://www.parvomai.bg/web/regitar_zapovedi2016.

pdf

http://www.parvomai.bg/web/registar_zapovedi_201

7.pdf

html

pdf

pdf



3 Харта на клиента на община Първомай 

ЕТИЧЕН  КОДЕКС за поведението на служителите от Общинска администрация 
Първомай 

Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от Община Първомай

http://www.parvomai.bg/web/uslugi15/hartaklient15
.pdf

http://www.parvomai.bg/web/etichen_kodeks16.pdf

http://www.parvomai.bg/web/obshtina.html

html

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 

Екология – програми, обявления, заявления 

http://www.parvomai.bg/web/uslugi.html

http://www.parvomai.bg/web/ecologia.html

html

5 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската 
администрация на Община  Първомай и Вътрешни правила за организацията 
на административното обслужване в Община  Първомай

Общински съвет – Първомай – функции, правомощия,постоянни и временни 

комисии, заседания, решения,нормативни актове 

http://www.parvomai.bg/web/ustrpr.html

http://www.parvomai.bg/web/obs.html

html

pdf



6 Стратегии, планове, програми и отчети http://www.parvomai.bg/web/090514parvomayopr.p

df

http://www.parvomai.bg/web/mindustria.pdf

http://www.parvomai.bg/web/izemedelie.pdf

http://www.parvomai.bg/web/gmpr240314/strategic

heski.pdf

pdf
html

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

https://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9F%D1%8

0%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0

%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%

D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D

0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20

%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D0%B9

html
doc
pdf

xls

8 Проекти за изменени нормативни актове http://www.parvomai.bg/web/proekto.html html



9 Информация за упражняването на правото на достъп до
обществена информация, реда и условията за повторно
използване на информация и форматите, в които се поддържа информацията. 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2016 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ / ЗА 2017 ГОДИНА 

http://www.parvomai.bg/web/harta.html

http://www.parvomai.bg/web/otchetzdoi_2016.pdf

http://www.parvomai.bg/web/orchet_zdoi2017.pdf

html

doc
pdf

10 Обявления за конкурси за държавни служители http://iisda.government.bg/competitions/competition

s_list/for_adm_structures

html
pdf

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 Първомай  

http://www.parvomai.bg/web/spisak_chl12_chl14.pd

f

http://www.parvomai.bg/web/iv_pravila.PDF

pdf
html

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

http://www.parvomai.bg/web/harta.html html

13 АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ http://www.parvomai.bg/web/uslugi15/sspisakuslugi

15.html

html



14 Образователната мрежа в община Първомай 

Образователната мрежа се състои от 14 общински учебни заведения 
и 7 общински детски заведения . 

http://www.parvomai.bg/web/obrazovanie.html html

15 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2016 г. 

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2017 г. 

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2018 г. 

http://www.parvomai.bg/web/prg11.htm

http://www.parvomai.bg/web/Programa_OS%20Parv

omay_2017.pdf

http://www.parvomai.bg/web/Programa_OS%20Parv

omay_2018.pdf

html

pdf

16 Регистър на концесиите http://www.parvomai.bg/web/konsesii.html html

17 Проекти на Община Първомай http://www.parvomai.bg/web/proekti.html html
pdf
jpeg

18 ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ https://opendata.government.bg/organization/o6wnha-

parvomay

pdf
jpeg
xls
csv

19 РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2017г. http://www.parvomai.bg/web/Dreg_UVE_2017.pdf html
pdf



20 РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017г. http://www.parvomai.bg/web/Dreg_razr_stroej2017.

pdf

html
pdf

21 Процедура за отдаване под наем на 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, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

http://www.parvomai.bg/web/pasia15.htm html

22

РАЗПИСАНИЕ  НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ  КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 

ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  /2017 г./ 

http://www.parvomai.bg/web/razpisanie_prevozi17.p

df

pdf

23

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ: / 2015г. / 2016г. / 2017г. 

http://www.parvomai.bg/web/registar16.html

http://www.parvomai.bg/web/registar15.html

http://www.parvomai.bg/web/registar17.html

html

24

Р Е Г И С Т Ъ Р НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ 

http://www.parvomai.bg/web/htm/tdrujestva.html

html

25 Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за 

управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление  

по чл. 63 от ЗЕЕ на община Първомай за 2015 година. 

http://www.parvomai.bg/web/otchet_planove_sgradi

_ps_2015_pvm.pdf

html
pdf



Профил на Община Първомай в електронния Портал за отворени данни на Република България, създаден и поддържан от 

Администрацията на Министерски съвет на Република България / https://opendata.government.bg/organization/o6wnha-parvomay

26 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 http://www.parvomai.bg/web/chos8.pdf html
pdf

27 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредба 5 http://www.parvomai.bg/web/chos5.pdf html
pdf

28 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8 и 

Наредба 5 

Публичен регистър на актуваните общинските имоти 

http://www.parvomai.bg/web/pos.htm

http://www.parvomai.bg/web/obsobstvenost.htm

html
htm

39 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се 

публикува съгласно Закона за публичните финанси 
http://www.parvomai.bg/web/budjet.html html

40 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 на участие на заинтересованите лица в производството 

http://www.parvomai.bg/web/obyavi2007.htm

http://www.parvomai.bg/web/proekto.html

htm

html


