Български институт по метрология

СПИСЪК
ПО ЧЛ. 15, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТТА НА
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ЗА 2017 Г.
№
по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на председателя и
данни
за
организацията,
функциите
и
отговорностите на БИМ.

http://bim.government.bg/bg/view/za-nas/koisme-nie

PDF

2

Списък на издадените актове в изпълнение на
неговите
правомощия
и
текстовете
на
издадените от органа нормативни и общи
административни актове.

http://bim.government.bg/bg/view/normativnauredba/zakonodatelstvo

PDF

3

Описание на информационните масиви и
ресурси,
използвани
от
съответната
администрация

http://bim.government.bg/

HTML

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

http://bim.government.bg/bg/view/zanas/administrativni-uslugi

HTML

5

Устройствен правилник и вътрешни правила,
свързани
с
предоставянето
на
административни услуги на гражданите

http://bim.government.bg/bg/view/normativnauredba/zakonodatelstvo

PDF

6

Стратегии, планове, програми и отчети за
дейността

http://bim.government.bg/bg/view/za-nas/planza-deystvie

PDF

http://bim.government.bg/bg/view/zanas/otcheti
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7

Информация за бюджета и финансовите отчети
на администрацията, която се публикува
съгласно Закона за публичните финанси

http://bim.government.bg/bg/view/zanas/byudzhet

PDF

8

Информация
за
провеждани
обществени
поръчки, определена за публикуване в
профила на купувача съгласно Закона за
обществените поръчки

http://bim.government.bg/bg/view/profil-nakupuvacha

HTML; PDF

9

Информация за упражняването на правото на
достъп до обществена информация, реда и
условията
за
повторно
използване
на
информация

http://bim.government.bg/bg/view/other/dostapdo-obshtestvena-informatsiya

HTML; PDF

10

Обявления за конкурси за държавни служители

http://bim.government.bg/bg/view/zanas/karieri/aktualni-obyavi-za-konkursi-zanezaeti-dlazhnosti

HTML; PDF

11

Подлежащата на публикуване информация по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси

http://bim.government.bg/bg/view/za-nas

HTML; PDF

http://bim.government.bg/bg/view/normativnauredba/pravila-protseduri-i-drugi-dokumenti
http://bim.government.bg/bg/view/zanas/deklaratsii/deklaratsii-po-chl12-ot-zakonaza-predotvratyavane-i-ustanovyavane-nakonflikt-na-interesi-zpuki

12

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

http://bim.government.bg/bg/view/zanas/administrativni-uslugi

HTML; PDF

http://bim.government.bg/bg/view/registri
http://bim.government.bg/bg/novini
13

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

http://bim.government.bg/bg/view/other/dostapdo-obshtestvena-informatsiya

HTML; PDF

14

Друга информация, определена със закон

http://bim.government.bg/bg/view/other/bulletin

PDF

