
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ 
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ (html или pdf) 

 

1. Описание на правомощията на Областен управител на област Шумен,  
устройствен правилник, данни за организацията и функционалните характеристики на 
дирекциите в Областна администрация Шумен: 

http://oblastshumen.government.bg/new/politicheski-kabinet/oblasten-upravitel/ 

http://oblastshumen.government.bg/new/administratsiya/  

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Областен 
управител на област Шумен и текстове на общи административни актове, издадени от 
областния управител: 

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/spisk-na-izdadenite-aktove-na-
oblasten-upravitel-shumen/ 

3. Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация 
Шумен: 

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/aktove-na-oblasten-upravitel-na-
oblast-shumen/  

4. Наименование, адрес, електронна поща, телефон, работното време на Центъра за 
административно обслужване, което отговаря и за приемане на заявленията за достъп до 
обществена информация: 

http://oblastshumen.government.bg/new/kontakti/ 

5. Вътрешни правила за административно обслужване, свързани с предоставянето 
на административни услуги на гражданите: 

http://oblastshumen.government.bg/new/vtreshni-aktove-i-pravila/ 

6. Стратегически документи, планове, програми и отчети за дейността: 

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/strategii/  

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/tseli-otcheti-i-dokladi/ 

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

        http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/tseli-otcheti-i-dokladi/  

 



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

https://www.profilnakupuvacha.com/1694 

9. Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, 
реда и условията за повторно използване на информацията, вътрешни правила за достъп 
до обществена информация: 

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/dostp-do-obshhestvena-informatsiya/ 

10. Обявления за конкурси за държавни служители: 

http://oblastshumen.government.bg/new/konkursi/ 

11. Информация, подлежаща на публикуване по Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: 

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/publichen-registr-deklaratsii/  

12. Информация, която е публична по Закона за защита на класифицираната 
информация и актовете по прилагането му: 

http://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2015/10/Spis'k-na-
kategoriite-informatsiya-s'zdavana-obrabotvana-i-s'hranyavana-v-Oblastna-administratsiya-
SHumen-podlezhashha-na-klasifikatsiya-kato----sluzhebna-tayna---.pdf 

13. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от Закона за достъп до обществена 
информация: 

http://oblastshumen.government.bg/new/category/novini/ 

http://oblastshumen.government.bg/new/komisii-i-saveti/  

14. Информация от Областния кризисен щаб за борба с коронавирусната инфекция и 
План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID -19 в 
социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа в област Шумен: 

https://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2020/10/Plan-za-deystvie-
pri-COVID19-na-oblastno-nivo.pdf 

 


