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Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови 

отчети, договори, декларации за конфликт на интереси1 

Графика 1. Публикуван ли е бюджетът на институцията? 

 

Графика 2. Публикуван ли е бюджетът 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 промяната на ЗДОИ от декември 2015 г.  
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Графика 3. Публикуван ли е финансов отчет на институцията?  

 

Графика 4. Публикуван ли е финансов отчет на институцията? (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. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?  

 

Графика 6. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет? (2017 – по 

институции) 
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Графика 6.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на 

бюджетите от първостепенните разпоредители с бюджет?  

 

Графика 6.2. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на 

бюджетите от първостепенните разпоредители с бюджет? (2017 г. – по институции) 
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Графика 6.3. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на 

бюджетите от първостепенните разпоредители с бюджет?  

 

Графика 6.4. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на 

бюджетите от първостепенните разпоредители с бюджет?  (2017 г. – по институции) 
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Графика 7. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет ?  

 

Графика 8. Прилага ли институцията програмен формат на бюджет ? (2017 г. – по 

институции) 
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Графика 8.1. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията?  

 

Графика 8.2. Публикуван ли е програмният формат на бюджета на институцията? 

(2017 г. – по институции) 
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Графика 8.3. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни 

програми?  

 

Графика 8.4. Публикувана ли е тримесечна информация за разходите по бюджетни 

програми? (2017 г. – по институции) 
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Графика 8.5. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за 

полугодието?   

 

Графика 8.6. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за 

полугодието?  (2017 г. – по институции)  
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Графика 8.7. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за 

годината?  

 

Графика 8.8. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за 

годината? (2017 – по институции) 
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Графика 9. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор? 

 

Графика 10. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор? (2017 г. – по 

институции) 
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Графика 11. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?2 

 

Графика 12. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА? (2017 г. – по институции) 

 

 

                                            
2 Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), виж. чл. 154, ал.4 от 

Закона за публичните финанси 
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Графика 13. Има ли публикуван бюджет накратко/бюджет за гражданите? 

 

Графика 14. Има ли публикуван бюджет накратко/бюджет за гражданите? (2017 г. – по 

институции) 
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Обществени поръчки – „Профил на купувача” и неговото 

съдържание  

Графика 15. Има ли секция „Профил на купувача”?  

 

Графика 16. Има ли секция „Профил на купувача”?  (2017 г. - по институции) 
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Графика 17. Има ли регистър на решенията за обществени поръчки?  

 

Графика 17.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на 

решението? 
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Графика 18. Има ли регистър на обявите за обществени поръчки?  

 

 

Графика 18.1 Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на 

обявата? 
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Графика 19. Има ли регистър на решенията за обществени поръчки? (2017 г. – по 

институции) 

 

Графика 20. Има ли регистър на обявите за обществени поръчки? (2017 г. – по 

институции) 
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Графика 21. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за 

обществени поръчки?  

 

Графика 21.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на 

документациите? 
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Графика 22. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за 

обществени поръчки? (2017 г. – по институции) 

 

Графика 23. Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от 

възложителите на обществени поръчки? 
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Графика 24.  Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от 

възложителите на обществени поръчки? (2017 г. – по институции) 

 

Графика 25. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на 

процедурите по обществени поръчки?     
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Графика 26. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на 

процедурите по обществени поръчки? (2017 г. – по институции) 

 

Графика 27. Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на 

процедурите по обществени поръчки? 
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Графика 28. Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на 

процедурите по обществени поръчки? (2017 г. – по институции) 

 

Графика 29. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за 

обществени поръчки на институцията?  
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Графика 30. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за 

обществени поръчки на институцията?  (2017 г. – по институции) 

 

Графика 31. Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните 

споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови 

споразумения? 
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Графика 32. Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните 

споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови 

споразумения? (2017 г. – по институции) 

 

Графика 33. Публикувани ли са обяви за събиране на оферти? 
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Графика 34. Публикувани ли са обяви за събиране на оферти? (2017 г. – по 

институции) 

 

Графика 35. Публикувани ли са покани до определени лица? 

 

Графика 36. Публикувани ли са покани до определени лица? (2017 г. – по институции) 
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Интегритет  

 Графика 37. Публикувани ли са списъци на подалите декларации за конфликт на 

интереси? 

 

Графика 38. Публикувани ли са списъци на подалите декларации за конфликт на 

интереси? (2017 г. – по институции) 
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Графика 39. Публикувани ли са декларациите за конфликт на интереси?  

 

Графика 40. Публикувани ли са декларациите за конфликт на интереси? (2017 г. – по 

институции) 
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Графика 41. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност 

на проекта на бюджет на общината?  

 

Графика 42. Публикуван ли е проектът на бюджет на общината?  
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Графика 43. Публикувана ли е датата на публичното обсъждане от местната общност 

на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината?  

 

Графика 44. Публикуван ли е отчет за изпълнението на бюджета на общината?  

 


