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Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази

нидерландски

страница
е била наскоро променена. Езиковата версия, която
търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change
Публикуване на официални съобщения
Холандия
На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?
Официални съобщения се публикуват на уебсайта https://officielebekendmakingen.nl. Можете да търсите по-стари съобщения на адрес
https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Какви видове съобщения се публикуват?
Всички съобщения, които се появяват в седемте официални вестника на Нидерландия, се публикуват на посочените по-горе уебсайтове. Ново
законодателство или законодателство за изменение на съществуващото се публикува в Staatsblad (Бюлетин за законите и указите). В Staatscourant
(Държавен вестник) се публикуват подзаконовите актове, както и съобщенията на ведомствата, ако това се изисква по закон. Договорите и другите
международни споразумения, по които Нидерландия е страна, се публикуват в Tractatenblad (Сборник на договорите и конвенциите), а в Provinciaal
blad (Вестник на провинциите), Gemeenteblad (Вестник на общините) и Waterschapsblad (Вестник на органите по водите) се публикуват
нормативните актове и съобщенията съответно на провинциалните и общинските органи и органите по водите. Накрая, в Blad gemeenschappelijke
regelingen (Вестник за общностните разпоредби) се публикуват нормативните актове и съобщенията на групираните в резултат на партньорства
различни публични органи.
Кои организации публикуват съобщения?
Всички организации, които по закон са длъжни да публикуват своите съобщения.
Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?
Да, достъпът до официалните съобщения е безплатен.
Какви са възможните видове търсене?
Съобщенията от деня могат да бъдат разгледани на адрес https://officielebekendmakingen.nl. Тук можете да използвате филтър за търсене само по
заглавие на публикацията.
На адрес https://zoek.officielebekendmakingen.nl можете да търсите думи в заглавието или текста и да използвате филтър за търсене по дата на
публикуване, заглавие на публикацията, публикуваща организация и предмет (от предварително определен списък с варианти).
От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?
От 1995 г.
Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?
Всеки може да се регистрира за услугата за уведомяване безплатно. Предлагат се два вида услуги.
Стандартната услуга за уведомяване позволява на потребителите да запазят искане за търсене. След това потребителите получават електронно
писмо, съдържащо хипервръзка към всеки нов документ, който отговаря на критериите за търсене.
Има и услуга, наречена „Berichten over uw buurt“ („Известия за вашия квартал“), която дава възможност на гражданите да получават ежедневно
електронно писмо, съдържащо преглед на всички известия, публикувани от регионалните и местните органи, които са свързани с техния квартал.
Те могат да определят „своя квартал“, като въведат пощенския си код и определен радиус (в стотици метри).
Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището
и/или техническа информация?
Официалните съобщения са свободно достъпни под формата на свободно достъпни данни чрез интерфейса SRU (SRU = Търсене/Извличане чрез
URL).
Наръчникът (и адресите) за тази уебуслуга могат да бъдат намерени на адрес
https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (единствено на нидерландски
език).
Последна актуализация: 06/05/2019
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

