
   

  

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция по 

вписванията 

 

№ Категории информация, подлежаща на 

публикуване в интернет 

Адрес в интернет Формат 

1. Описание на правомощията на изпълнителния 

директор  

 

Данни за организацията, функциите и отговорностите 

на ръководената от него администрация 

https://www.registryagency.bg/bg/za-agenciyata/ekip-i-

struktura/izpalnitelen-direktor/ 

 

https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/istoriya-i-pravomoshtiya/ 

html 

 

 

html 

2. Списък на издадените актове в изпълнение на 

правомощия на изпълнителния директор и текстовете 

на издадените нормативни и общи административни 

актове 

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на 

Агенцията по вписванията в изпълнение на 

правомощията си изпълнителният директор издава 

заповеди. 

 

- 

3. Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от съответната администрация 

https://www.registryagency.bg/bg/registri/ html, pdf, doc 

 

4. Наименование, адрес, електронна поща, телефон и 

работно време на звеното в Агенция по вписванията, 

което отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация; 

https://www.registryagency.bg/bg/kontakti/ -  

деловодство на Агенция по вписванията  

 

html 

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, 

свързани с предоставянето на административни 

услуги на гражданите 

https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/normativna-uredba/ 

html, pdf 

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/godishni-dokladi/ 

 

https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/evropejski-proekti/ 

html, pdf 

 

 

html 
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7. Информация за бюджета на администрацията, която 

се публикува съгласно Закона за публичните финанси 

 

https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/godishni-dokladi/ 

 

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/

03/29/4_pdfsam_04-01-15_2.pdf 

 

https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2019/

03/29/3_pdfsam_04-01-15_2.pdf 

 

html, pdf 

 

 

pdf 

 

 

pdf 

8. Информация за провеждани обществени поръчки, 

определена за публикуване в профила на купувача 

съгласно Закона за обществените поръчки 

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ 

 

html, pdf, docx 

 

9. Информация за упражняването на правото на достъп 

до обществена информация, реда и условията за 

повторно използване на информация, таксите по чл. 

41ж и форматите, в които се поддържа информацията 

https://www.registryagency.bg/bg/za-

agenciyata/predostavyane-na-dostap-do-obshtestvena-

informaciya/ 

  

pdf, docx 

 

 

10. Обявления за конкурси за държавни служители https://www.registryagency.bg/bg/karieri/ 

 

 

                                      

html, doc  

 

 

 

11. Подлежащата на публикуване информация по Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси 

https://www.registryagency.bg/bg/antikorupciya/deklara

ciya-po-chl-12/ 

pdf 
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