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БИСЕР МИХАЙЛОВ 
областен управител на област  
с административен център Благоевград 

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ОБЛАСТНА АМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

 Категория информация Забележка 

1. Данни за областна администрация и структура Обща текстова информация 

2. Функции на администрацията по  дирекции Обща текстова информация 

3. Устройствен правилник на областните администрации, Вътрешни правила за 
административното обслужване в Областна администрация Благоевград и Харта на клиента 

Файлов формат 

4. Нормативна база  относима към основната дейност на администрацията и вътрешни 
нормативни актове 

Списък – текстови формат/ 
файлов формат 

5. Мисия, визия и стратегически план на администрацията Текстови формат/файлов 
формат 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА   ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ            

1. 
 

Описание на правомощията на политическия кабинет и приемно време Обща текстова информация 

2. Контакти на администрацията  – телефони за връзка, факс, електронна поща, адрес Текстови формат 
 

3. Декларациите на служителите в администрация по ЗПКОНПИ, при спазване на Закона за 
защита на личните данни и Списък на служителите неподали декларации в срок 

Списък – текстови формат/ 
Файлов формат 

4. Обща информация за областта  Обща текстова информация 
 

5. Териториални структури на територията на областта и контакти Текстова информация 
 

6. Общини на територията на област Благоевград - обща информация и контакти Обща текстова информация 
 

 

ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Списък на издадените актове от областния управител в изпълнение на правомощията му Списък – текст/файлов формат 

2. Заповедите на областния управител с обществен интерес и уведомления за откриване на 
производства за издаване на общ административен акт 

Текстови/файлов формат 

3. Актуална информация относно приоритетно извършвани дейности Текстови /файлов формат 
 

4. Отчети за дейността на Областна администрация Благоевград, годишни цели и доклади за 
изпълнението им. 

Текст/файлов формат 

5. Областни стратегии и планове Текстови/файлов формат 
 



6. Информация за съветите и комисиите под председателството на областния управител – 
състав и протоколи от заседания.  

Текстови/Файлов формат 

7 Информация и протоколи на Регионалния  съвет за развитие на ЮЗР. Текст/файлов формат 

8. Информация за административните услуги, включително и електронни услуги и вътрешните 
правила за предоставянето им. Формуляри на заявления. 

Текст/файл/препратки към 
ИИСДА 

9. Обяви за конкурси за служители Текст/файл/препратки към 
ИИСДА 

10. Описание на регистрите и информационни масиви, които Областна администрация 
Благоевград поддържа като първичен администратор на данни, и процедурите за достъп 

Списък / препратки 
Препратки регистри в Open 
data BG /7 регистъра/ 

11. Информация по ЗЗКИ Списък/файл/текст 

12. Анкета Онлайн анкета 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. Информация за бюджета на администрацията Текстови/ файлов формат 

2. Обществени поръчки за публикуване в профила на купувача Съгл. изискванията на ЗОП 

3. Информация по възлагане и изпълнение на обществени поръчки – договори, плащания Съгл. изискванията на ЗОП 

4.  Предварителни обявления по ЗОП Съгл. изискванията на ЗОП 

5. Търгове по Закона за държавната собственост Съгл. нормативните изисквания 

6. Вътрешни правила за провеждане на обществените поръчки и за поддържане на профила на 
купувача 

Пълно съдържание - файл 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

1. Информация по ЗДОИ за гражданите В раздел „Достъп до 
информация“ – текст 

2. Вътрешни правила за достъпа до информация. Формуляр на заявление по ЗДОИ. В раздел „Достъп до 
информация“ – текст 



3. 
 
 

Наименование, адрес, телефонен номер и работно време на звеното, което приема 
заявленията по ЗДОИ. 
 

В раздел „Администрация“ 
 
 

4. Възможните форми за предоставяне на обществена информация. 
 

Вътрешни правила за 
предоставяне на ДОИ 
информация, Раздел VI. 

5. Служител отговарящ  по ЗДОИ – име, служебни контакти. В раздел „Достъп до 
информация“ – текст 

6.  Работно време на служителя по ЗДОИ. В раздел „Достъп до 
информация“ – текст 

7. E – mail на служителя по ЗДОИ и адрес В раздел „Достъп до 
информация“ – текст 

8. Данни относно прилаганите нормативи за таксите по чл. 41ж от ЗДОИ В раздел „Достъп до 
информация“ – текст/файл 

9. Годишен отчет за прилагането на ЗДОИ – заявления, откази, основания за отказите Тестови формат 
 

 

28.01.2021 г.  


