РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА
гр. Враца 3000,

ул. “Черни Дрин ” № 2

тел./факс: 092/ 66-50-61; тел.: 092/62-63-77;

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com

УТВЪРЖДАВАМ: Информацията е заличена във връзка с чл. 37 от ЗОП и във връзка с чл. 5 параграф 1 и чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА
Директор на РЗИ-Враца
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА
НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ - ВРАЦА
1. Описание на правомощията на директора и данни за организацията, функциите и
отговорностите на ръководената от него администрация.
2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на
издадените от органа нормативни и общи административни актове.
3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната
администрация.
4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на
звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за
предоставяне на достъп до информация.
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на
административни услуги на гражданите.
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува
съгласно Закона за публичните финанси.
8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила
на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.
9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от
общественото обсъждане на проекта.
10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт
по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за
издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в
производството.
11. 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.
12. Обявления за конкурси за държавни служители.
13. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и актовете по прилагането му.
15. Информация , касаеща здравето, безопастостта и защитата на общественото здраве.
16. Друга информация, определена със закон.
17. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за
повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за
направените откази и причините за това.
Информацията се предоставя във формат: на електронен и на хартиен носител.
ИЗГОТВИЛ: Информацията е заличена във връзка с чл. 37 от ЗОП и във връзка с чл. 5 параграф 1 и чл. 4 от
2016/679

Д-Р ТАТЯНА ТОДОРОВА
Главен секретар на РЗИ-Враца
19.02.2020 г.
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