
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА  

 РЗИ-РАЗГРАД ЗА 2020 Г. И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА 

 

 

№ по 

ред 

 

КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 

1 

Описание на правомощията на директора на РЗИ- 

Разград и данни за организацията, функциите и 

отговорностите на ръководената от него 

администрация. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/funkcii/direktor.pdf 
 
https://www.rzi-razgrad.org/dejnosti.php 
 
https://www.rzi-razgrad.org/act.php 

pdf 

 

html, doc 

 

 

html, doc, pdf 

 

2 

Списък на издадените актове в изпълнение на 

правомощията и текстовете на издадените от 

органа нормативни и общи административни 

актове. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/uvedoml-zap.php 
 

 

html, doc, pdf 

3 
Описание на информационните масиви и ресурси, 

използвани от РЗИ-Разград. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/registri.php doc, xls, rar 

4 

Наименование, адрес, адрес на електронната 

поща, телефон и работно време на звеното, което 

отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/contacts.php html 

5 

Устройствен правилник и вътрешни правила, 

свързани с предоставянето на административни 

услуги за гражданите 

 

https://www.rzi-razgrad.org/serv_admin.php html, pdf 

6 

Стратегии, планове, програми и отчети за 

дейността на РЗИ -Разград. 

 

 

 

 

https://www.rzi-razgrad.org/dap.php 
 
 
https://www.rzi-razgrad.org/otcheti.php 

pdf, doc 

 

 

pdf, doc 
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7 

Информация за провеждани обществени поръчки, 

определена за публикуване в профила на 

купувача съгласно Закона за обществените 

поръчки. 

https://www.rzi-razgrad.org/profil_kupuvach.php html, pdf, doc 

8 
Обявления за конкурси за държавни служители. https://www.rzi-razgrad.org/competition.php html, doc, pdf 

9 

Информация за упражняване на правото на достъп 

до обществена информация, реда и условията за 

повторно използване на информация, заплащане 

на определените разходи. 

https://www.rzi-razgrad.org/info_access.php html, doc, pdf 

10 

Уведомления за откриване на производството по 

издаване на общ административен акт по чл.66 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

https://www.rzi-razgrad.org/uvedoml-zap.php html, doc, pdf 

11 
Подлежаща за публикуване информация по Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобито имущество 

https://www.rzi-razgrad.org/zpuki.php pdf, doc 

12 
Списък на категориите информация, подллежаща 

на класификация като служебна тайна. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/admin-
obslujvane/doi/spisyk%20info.pdf 

pdf 

13 

Информация по чл.14, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ - която 

може да предотврати заплахи за живота, здравето 

и безопасността на гражданите или на тяхното 

имущество. 

https://www.rzi-razgrad.org/antikorpc.php html, jpg 

14 
Информация предоставена повече от три пъти по 

реда на глава трета от ЗДОИ. 
https://www.rzi-razgrad.org/inf-tri.php html, doc, xls, pdf 

15 
Информация за начините на сигнализиране за 

случаи на корупция. 

 

https://www.rzi-razgrad.org/index.php html 

16 
Информация, която представлява обществен 

интерес. 
https://www.rzi-razgrad.org/news.php html, doc, pdf, jpg 

17 

Информация за бюджета и финансовите отчети на 

администрацията 
https://www.rzi-razgrad.org/admin-
obslujvane/doi/budjet-2019g.pdf 
 
https://www.rzi-razgrad.org/admin-
obslujvane/doi/B1_2019_PRB%2031.12.2019.xls 
 

pdf 

 

xls 

18 
РКМЕ https://www.rzi-razgrad.org/rkme.php html, doc, pdf, 
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