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Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна 

инспекция – Монтана, и форматите, в които е достъпна за 2019 г. 

№ по 

ред 

КАТЕГОРИЯ  ИНФОРМАЦИЯ ФОРМАТ 

1 Описания на правомощията на Директора на Регионална здравна инспекция – Монтана и данни за 

организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него институция 

          html 

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на директора на РЗИ – Монтана            doc 

3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ – Монтана xls 

 

4 

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на Звено за 

административно обслужване на РЗИ - Монтана, което отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация 

 

html, PDF 

5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни 

услуги на гражданите 

PDF, doc 

6 Планове и отчети за дейността на Регионална здравна инспекция – Монтана xls, doc 

7 Бюджет и финансови отчети на РЗИ - Монтана xls, doc 

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на 

купувача съгласно Закона за обществените поръчки 

html, doc, PDF, 

rar 

9 Списък на категориите информация в РЗИ - Монтана, подлежаща на класификация като служебна 

тайна, съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 21 от ППЗЗКИ 

PDF 

 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 

 



10 информацията doc 

11 Обявления за конкурси за държавни служители html 

 12 Подлежащата на публикуване информация по Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 

html, PDF 

 

13 

 

 

 

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ – събрана или станала известна на РЗИ - Монтана 

при осъществяване на дейността и, когато тази информация може да доведе до: 

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното 

имущество; 

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси; 

3. представлява или би представлявала обществен интерес. 

 

html 

14 Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ doc 

15 Списък на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи doc 

16 Обща информация за административното обслужване в РЗИ - Монтана, вкл. стандарти на 

административното обслужване и образци на документи 

doc, PDF 

17 Официални документи – вътрешни правила, процедури и други актове на РЗИ – Монтана.  doc, PDF 

18 Публични регистри, поддържани от РЗИ - Монтана MSEXELL, PDF 

Word 

19 Годишни отчети и Вътрешни правила за предоставена информация по Закон за достъп до 

обществена информация  

Word, PDF 

 

С уважение, 

д-р ЕЛЕНА БОРИСОВА 

Директор РЗИ-Монтана 
 


