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Оперативна информация – актове, стратегии, планове, 

дейности и тяхното отчитане1  

Графика 1. Има ли списък на нормативните актове?  

 

Графика 2. Има ли списък на нормативните актове?  (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 промяната на ЗДОИ от декември 2015 г. 
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Графика 3. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от 

органа?   

 

Графика 4. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от 

органа?  (2017 г. – по институции) 

 

 



Сравнителни данни на резултатите от 2015 г. -  2017 г. и резултати от 

оценка на Интернет страниците на 566 институции в системата на 

изпълнителната власт, териториални органи, независими органи на власт 

и публично правни субекти 2017 г.  

3 

 

Графика 5. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативните актове?  

 

Графика 6. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативните актове? (2017 г. 

– по институции) 
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Графика 7. Публикувани ли са мотивите към проектите за нормативни актове?  

 

Графика 8. Публикувани ли са мотивите към проектите за нормативни актове? (2017 г.  

– по институции)  
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Графика 9. Публикувани ли са докладът и резултатите от общественото обсъждане на 

проектите? 

 

Графика 10. Публикувани ли са докладът и резултатите от общественото обсъждане 

на проектите? ( 2017 г. – по институции)  
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Графика 11. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени 

от органа? 

 

Графика 12. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени 

от органа? (2017 г. – по институции) 
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Графика 13. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, 

издадени от органа?  

 

Графика 14. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, 

издадени от органа?  (2017 г. – по институции) 
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Графика 15. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по 

издаване на общ административен акт? 
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Графика 16. Има ли публикуван списък на индивидуалните адм. актове?  

 

Графика 17. Има ли публикуван списък на индивидуалните адм. актове? (2017 г. – по 

институции) 
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Графика 18. Има ли регистър на решенията на общинския съвет?   

 

Графика 19. Има ли публикувани текстовете на решенията на общинския съвет? 
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Графика 20. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?  

 

 

Графика 21. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие? (2017 г. 

– по институции) 
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Графика 22. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?  

 

Графика 23. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие? (2017 г. 

– по институции) 
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Графика 24. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?  

 

Графика 25. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие? (2017 г. – 

по институции) 
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Графика 26. Публикувани ли са отчети за работата на институцията?  

 

Графика 27. Публикувани ли са отчети за работата на институцията? (2017 г. – по 

институции) 

 


