
 

Категории Информация Формат за 

публикуване 

Място на 

публикуване 

Задължение за 

актуализиране 

Отговорни лица 

I. Информация за Област Велико Търново 

1.1 Област Велико Търново – обща 

информация 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=1 

14 дни след 

промяна 

Експерти РР  

1.2 Област Велико Търново - 

административно устройство 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=1&subpage=1 

14 дни след 

промяна 

Експерти РР  

1.3 Област Велико Търново - 

географска характеристика 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=1&subpage=2 

14 дни след 

промяна 

Експерти РР 

1.4 Област Велико Търново - 

инфраструктура 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=1&subpage=3 

14 дни след 

промяна 

Експерти РР 

1.5 Област Велико Търново - 

икономика 

Html, pps http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=1&subpage=4 

14 дни след 

промяна 

Експерти РР 

1.6 Общини на територията на 

областта – информация и данни за 

контакт 

Html, jpg http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=14 

14 дни след 

промяна 

Експерти КАК 

 

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

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА 



1.7 Териториални органи – 

информация и данни за контакт 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=13 

14 дни след 

промяна 

Експерти КАК 

1.8 Връзки с други органи и 

институции 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=15 

14 дни след 

промяна 

Експерти КАК 

1.9 Банери Html, gif, swf, 

png, jpg 

vt.government.bg 3 дни след 

предоставяне 

Експерт ИТ 

II. Институционална информация 

2.1 Правомощия на ОУ html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=2 

3 дни след 

обнародване 

Главен юрисконсулт 

2.2 Нормативна уредба – УПОА, ЗА 

и други законови и подзаконови 

нормативни актове 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=8 

3 дни след 

обнародване 

Главен юрисконсулт 

2.3 Вътрешни правила за работа на 

администрацията – вътрешни 

правила, свързани с администра-

тивното обслужване, Харта на 

клиента, Етичен кодекс и др. 

Html, docx, 

pdf 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group1 

3 дни след 

приемане 

Директори на 

дирекции 

2.4 Дейност на Обща и 

Специализирана администрация 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=3 

3 дни след 

промяна 

Директори на 

дирекции 

2.5 Административни услуги – 

описание, образци на документи, 

такси, срокове, място и начин на 

предоставяне и др. 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4 
http://iisda.governmen

t.bg/adm_services/ser

vices 

3 дни след 

промяна 

Директори на 

дирекции 

http://vt.government.bg/index.php?page=4
http://vt.government.bg/index.php?page=4
http://vt.government.bg/index.php?page=4


2.6 Съвети и комисии към областен 

управител – структура, функции, 

задачи и документи 

Html, docx, 

xlsx, pdf 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=3&subpage=4 

3 дни след 

промяна/ 

заседание 

Секретарите на 

съответните 

комисии 

2.7 Международни стандарти по 

които администрацията е 

сертифицирана 

Html, jpg, pdf http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=3 

7 дни след 

издаване на 

сертификат 

Експерт ИТ 

III. Организационна и контактна информация 

3.1 Областен управител Html, jpg http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=2&subpage=6 

3 дни след 

назначаване 

Експерт ВО 

3.2 Заместник областни управители Html, jpg http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=2&subpage=5 

3 дни след 

назначаване 

Експерт ВО 

3.3 Структура на администрацията Html, jpg http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=3&subpage=6 

3 дни след 

промяна 

Директор АПОФУС 

3.4 Работно време и данни за 

контакт със звената в 

администрацията /адрес, телефон, 

адрес на електронна поща/ 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=3&subpage=1 

Незабавно след 

промяна 

Експерт ИТ 

3.5 Работно време и данни за 

контакт със звеносто, което отговаря 

за административното обслужване и 

за приемането на заявления по 

ЗДОИ /наименование, ЕИК, адрес, 

телефон, факс, електронна поща, уеб 

адрес, работно време, бюджетна 

сметка/ 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=contacts 

Незабавно след 

промяна 

Експерт ИТ 



3.6 Обявени конкурси и данни за 

вакантни работни места 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=obyavi 
http://iisda.governmen

t.bg/competitions/com

petitions_list 

Незабавно след 

обявяване 

Експерт ЧР 

IV. Оперативна информация 

4.1 Цели на администрацията и 

отчети за тяхното изпълнение 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=7&subpage=5 

3 дни след 

приемане 

Директор АПОФУС 

4.2 Доклад за дейността на 

администрацията 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group9 

3 дни след 

приемане 

Директор АПОФУС 

4.3 Обществени поръчки - профил 

на купувача 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group13 

Съгласно ЗОП Главен юрисконсулт 

4.4 Стратегии за развитие, 

стратегически документи, планове, 

програми и проекти 

Html, docx, 

xlsx 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=7 

3 дни след 

приемане 

Експерти РР 

4.5 Културен календар Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group10 

7 дни след 

утвърждаване 

Експерти РР 

4.6 Антикорупционни процедури Html, jpg, tiff, 

pdf 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group14 
http://anticorruption.g

overnment.bg/content.

aspx?p=12 

7 дни след 

промяна 

Директор АПОФУС 

http://vt.government.bg/index.php?page=obyavi
http://vt.government.bg/index.php?page=obyavi
http://vt.government.bg/index.php?page=obyavi


4.7 Декларации по ЗПУКИ Html, pdf http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group11 

7 дни след 

подаване 

Експерт ЧР 

4.8 Имоти държавна собственост Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group2 

7 дни след 

промяна 

Експерти ДС 

4.9 Върнати и оспорени решения на 

общинските съвети 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group3 

7 дни след 

промяна 

Експерти КАК 

4.10 Обезщетения и финансови 

компенсации 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group4 

7 дни след 

промяна 

Експерти КАК 

4.11 Транспортни схеми Html, docx, 

xlsx 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group5 

7 дни след 

промяна 

Експерти РР 

4.12 Обучения Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group7 

7 дни след 

изготвяне на 

обобщен доклад 

Експерт ЧР 

4.13 Одити Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group8 

7 дни след 

получване на 

доклад 

Директори на 

дирекции 

4.14 Процесуално представителство Html, docx, 

pdf 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6#group15 

7 дни след 

изготвяне на 

обобщен доклад 

Главен юрисконсулт 

4.15 Административни актове – 

списък на издадени актове в 

изпълнение на правомощията на 

ОУ; общи административни актове 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg 

3 дни след 

издаване 

Главен юрисконсулт 

и юристи по 

направления 

http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group2
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group3
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group3
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group4
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group4
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group5
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group7
http://vt.government.bg/index.php?page=6#group8
http://vt.government.bg/index.php?page=6#group8
http://vt.government.bg/index.php?page=6#group8
http://www.vt.government.bg/index.php?page=6#group15


4.16 Описание на информационните 

масиви и ресурси, използвани в 

администрацията 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg 

3 дни след 

промяна 

Експерт ИТ 

4.17 Често задавани въпроси  html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=faq&sid= 

7 дни след 

промяна 

Експерти по 

направления 

4.18 Кратка анотация кога да се 

обръщаме към ОУ 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=6&subpage=1

&sid= 

7 дни след 

промяна 

Експерти по 

направления 

4.19 Обяви – актуална информация 

относно дейности по управление и 

разпореждане с държавната 

собственост; покани; консултации и 

др. 

Html, docx, 

xlsx, pdf 

http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=obyavi 

Незабавно след 

откриване 

Експерти по 

направления 

4.20 Информация от обществен 

интерес и информация, 

опровергаваща разпространена 

недостоверна информация 

Html, docx, 

xlsx, pdf 

http://vt.governme

nt.bg 

Незабавно при 

необходимост 

Експерти по 

направления 

 

4.21 Новини – информация за 

събития, чествания, инициативи и 

др. 

Html, jpg http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=11 

Незабавно Експерт ВО 

4.22 Избори – съобщения и актове 

на ОУ, РИК и ЦИК, контакти с ЦИК 

и РИК, архив 

html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=20 

3 дни след 

приемане/ 

промяна 

Членове на 

технически екип за 

ОТП на изборите 

4.23 Анкета html http://vt.governme

nt.bg 

3 дни след 

промяна 

Експерт АО 

http://vt.government.bg/
http://vt.government.bg/


V. Информация относно участие в процеса по вземане на решения 

5.1 Обществени обсъждания html http://vt.governme

nt.bg 

Незабавно след 

откриване 

Експерт по 

направления 

5.2 Промени в нормативни актове, 

свързани с дейността на ОУ и ОА 

html http://vt.governme

nt.bg 

7 дни след 

изготвяне на 

доклад 

Главен юрисконсулт 

5.3 Уведомления за откриване на 

производство по издаване на общ 

административен акт по чл. 66 от 

АПК – основни съображения за 

издаване на акта, форма и срок на 

участие на заинтересованите лица. 

html http://vt.governme

nt.bg 

Незабавно след 

откриване 

Главен юрисконсулт 

и юристи по 

направления 

VI. Достъп до обществена информация 

6.1 Разяснителна информация по 

ЗДОИ 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

промяна 

Комисия по ЗДОИ 

6.2 Вътрешни правила  Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

промяна 

Комисия по ЗДОИ 

6.3 Образец на заявление Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

промяна 

Директор АПОФУС 



6.4 Годишен отчет за прилагане на 

ЗДОИ 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

изготвяне 

Директор АПОФУС 

6.5 Списък на служебна тайна Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

приемане 

ССИ 

6.6 Декласифицирани документи 

съгласно ЗЗКИ 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

декласифика 

ция 

ССИ 

6.7 Комисия, отговаряща по ЗДОИ html http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

промяна 

Директор АПОФУС 

6.8 Информация, предоставена 

повече от три пъти 

Html, docx http://vt.governme

nt.bg/index.php?pa

ge=4&group_id=8

&view_id=3 

3 дни след 

установяване 

Комисия по ЗДОИ 

VII. Публични регистри 

7.1 Регистър на военните паметници Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт ОМП 

7.2 Регистър на язовирите Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт ОМП 

7.3 Регистър на потенциално-

опасните язовири 

Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт ОМП 



7.4 Регистър на Постоянна областна 

комисия към МКВПМС 

Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

заседание 

Експерт ОМП 

7.5 Областна транспортна схема Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт РР 

7.6 Регистър на имоти държавна 

собственост 

Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт ДС 

7.7 Регистър на критични обекти на 

територията на област Велико 

Търново 

Html, xlsx, 

csv 

https://opendata.gover

nment.bg 
14 дни след 

актуализация 

Експерт ОМП 

  



 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

ОУ – Областен управител 

ОА – Областна администрация 

Дирекция АПОФУС – Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ 

Дирекция АКРРДС – Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ 

Експерт КАК – Експерт „Координация и административен контрол“ 

Експерт РР – Експерт „Регионално развитие“ 

Експерт ДС – Експерт „Държавна собственост“ 

Експерт ВО – Експерт „Връзки с обществеността“ 

Експерт ИТ – Експерт „Информационни технологии“ 

Експерт ОМП – Експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 

ССИ – Служител по сигурността на информацията 

ЗДИО – Закон за достъп до обществена информация 

ЗЗКИ – Закона за защита на класифицираната информация 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

АПК – Административнопроцесуален кодекс 

ЗПУКИ – Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

ЗА – Закон за администрацията 

УПОА – Устройствен правилник на областните администрации 

ЦИК – Централна избирателна комисия 

РИК – Районна избирателна комисия 

МКВПМС – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 


