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Институционална информация - нормативна  уредба, функции, 

услуги, информационни масиви1 

Графика 1. Представени ли са правомощията/функциите на институцията?  

 

Графика 2. Представени ли са правомощията/функциите на институцията? (2017 г. – по 

институции)  

 

                                            
1 Данните са визуализирани за три поредни години за стари задължения за публикуване и за 
две поредни години за задълженията след измененията на ЗДОИ от декември 2015 г.  
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Графика 3. Публикуван ли е устройственият правилник?  

 

Графика 4. Публикуван ли е устройственият правилник? (2017 г. – по институции)  
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Графика 5. Представени ли са услугите, които предоставя на институцията?  

 

 

Графика 6. Представени ли са услугите, които предоставя институцията? ( 2017 г. – по 

институции)  
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Графика 7. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги? 

 

Графика 8. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на 

административни услуги? ( 2017 г. – по институции) 
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Информационните масиви и ресурси 

Графика 9. Има ли регистър на поддържаните от институцията регистри и бази данни? 

 

Графика 10. Има ли информация за поддържаните от институцията регистри и бази 

данни ? (2017 г. – по институции) 
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Графика 11. Има ли публикувани на Интернет страницата регистри, които 

поддържа институцията? 

 

Графика 12. Има ли публикувани на Интернет страницата регистри, които 

поддържа институцията? (2017 г. – по институции)  
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Графика 13. Има ли описание (законово основание, метаданни, формати) на 

регистрите и базите данни, които поддържа институцията? 

 

Графика 14. Има ли описание (законово основание, метаданни, формати) на 

регистрите и базите данни, които поддържа институцията?  (2017 г. – по инст) 
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Организационна структура и контактна информация 

Графика 15. Представена ли е структурата? 

 

Графика 16. Представена ли е структурата? (2017 г. – по институции) 
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Графика 17. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители? 

 

Графика 18. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители? 

(2017 г. – по институции)  
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Графика 19. Има ли секция „Контакти”? 

 

Графика 20. Има ли секция „Контакти”? (2017 г. – по институции) 
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Графика 21. Каква информация е публикувана в секция „Контакти”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


