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по 

ред 

Списък на категориите 

информация, подлежащи на 

публикуване в интернет 

Ред за достъп Наличен 

I 

Описание на 

административна структура 

и данни за организацията, 

функциите и отговорностите 

на администрация 

Интернет страница 

Начална интернет 

страница/секция За 

нас/История 

Структура 

II 
Списък на издадените 

актове в изпълнение на 

правомощия на РИОСВ 

Интернет страница 

Секция Административни 

мерки /Вътрешни актове на 

РИОСВ 

III 

Наименованието, адреса, 

адреса на електронната 

поща, телефона и работното 

време на звеното в 

съответната администрация, 

което отговаря за 

приемането на заявленията 

за предоставяне на достъп до 

информация 

Интернет страница 

Секция Достъп до 

информация /Процедура за 

достъп 

IV Интернет страница 

Секция 

информация/достъп 

до информация 

Регистър на постъпилите 

заявления по ЗДОИ  

 V 

Информация за 

упражняването на правото 

на достъп до обществена 

информация 

Интернет страница 
Секция Достъп до 

информация 

VI 
Правилник за устройство и  

дейността на РИОСВ 
Интернет страница 

Секция За нас / 

Структура/Правилник за  

устройство и дейността  

на РИОСВ 

VII 

Вътрешни правила, 

свързани с предоставянето 

на административни услуги 

на гражданите 

Интернет страница 

Секция Административни 

услуги/ Вътрешни правила за 

организация и извършване на 

административно обслужване 

и предоставяне на 

административни услуги  

VIII 
Информация за бюджета и 

финансовите отчети на 

администрацията 

Интернет страница 
Планиране и отчитане/ 

Финансиране /Бюджет 

IX 

Информация за провеждани 

обществени поръчки, 

определена за публикуване в 

профила на купувача 

съгласно Закона за 

обществените поръчки 

Интернет страница Секция Профил на купувача  
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https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=45
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https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=10
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=10
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=13
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https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=10
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=5
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=5
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=5
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=5
https://new.riewpz.org/upload/file/1gishe/vp-aoau-riosv-pz.pdf
https://new.riewpz.org/upload/file/1gishe/vp-aoau-riosv-pz.pdf
https://new.riewpz.org/upload/file/1gishe/vp-aoau-riosv-pz.pdf
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https://new.riewpz.org/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=5


№ 

по 

ред 

Списък на категориите 

информация, подлежащи на 

публикуване в интернет 

Ред за достъп Наличен 

X 

Проекти на нормативни 

актове заедно с мотивите, 

съответно – доклада и 

резултатите от общественото 

обсъждане на проекта 

Интернет страница 

на МОСВ 

Секция Консултации с 

обществеността  

XI 
Обявления за конкурси за 

държавни служители 
Интернет страница Работа при нас 

XII 

Информация подлежащата 

на публикуване информация 

по Закона за 

предотвратяване и 

установяване на конфликт 

на интереси 

Интернет страница 
За нас/Декларации по ЗПУКИ 

 

XIII 
Информация свързана с 

опазване на околната среда 
 Интернет страница  Секция Годишен доклад 

 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24755
http://www5.moew.government.bg/?page_id=24755
https://new.riewpz.org/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=4
https://new.riewpz.org/upload/file/deklaracii_po_zpuki/registar-zpuki.pdf
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=17

