СПИСЪК ПО ЧЛ. 15а, ал. 3 от ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
№
по
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1.

2.

3.

Категория информация

Адрес в интернет

Описание на правомощията на
http://www.nsi.bg/bg/node/553/
председателя на НСИ, данни за
http://www.nsi.bg/bg/node/555/
организацията, функциите и
отговорностите на ръководената от него
администрация
Списък на издадените актове в
http://www.nsi.bg/bg/node/2/
изпълнение на неговите правомощия и
http://www.nsi.bg/bg/node/3/
текстовете на издадените от органа
нормативни и общи административни
актове
Описание на информационните масиви и
1. Демографска статистика –
ресурси, използвани от администрацията
http://www.nsi.bg/bg/node/767/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=3&lang=bg
2. Бизнес статистика –
http://www.nsi.bg/bg/node/782/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=12&lang=bg
3. Ключови показатели –
http://www.nsi.bg/bg/node/798/
4. Макроикономическа статистика –
http://www.nsi.bg/bg/node/779/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=6&lang=bg
5. Околна среда и енергетика –
http://www.nsi.bg/bg/node/13199/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=131&lang=bg
6. Регионална статистика и показатели за мониторинг http://www.nsi.bg/bg/node/795/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=118
7. Селско и горско стопанство –

Достъпен
формат
HTML

HTML

HTML

HTML

HTML
HTML

HTML

HTML
HTML

4.

5.

6.
7.

Наименование, адрес, адрес на
електронна поща, телефон и работно
време на звеното в администрацията,
което отговаря за приемането на
заявленията за предоставяне на достъп
до информация
Устройствен правилник и вътрешни
правила, свързани с предоставянето на
административни услуги на гражданите
Стратегии, планове, програми и отчети за
дейността
Информация за бюджета и финансовите
отчети на администрацията, която се

http://www.nsi.bg/bg/node/13201/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=98
8. Класификация на териториалните единици за статистически цели в
България (NUTS) –
https://data.egov.bg/organisation/dataset/73244fd5-3648-4d59-a7a452a549aded24
http://www.nsi.bg/bg/node/157/basic-page/
9. Единен Класификатор на Административно-Териториалните и
Териториални Единици (ЕКАТТЕ) https://data.egov.bg/organisation/dataset/e281cb99-970c-409e-bbe9cc478cad5b29
10. Статистически класификации https://data.egov.bg/organisation/dataset/966e1ed7-ea73-4ec3-b799da71bf06d5c1
http://www.nsi.bg/bg/node/14/basic-page/
11. Националният регистър на населените места –
http://www.nsi.bg/nrnm/
12. Информационна система за мониторинг на европейски и национални
стратегии и регионална политика
https://monitorstat.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/bg/node/258/

CSV

HTML
ZIP

CSV
HTML
HTML
HTML, CSV,
PDF, XML,
XLSX
HTML, PDF

http://www.nsi.bg/bg/node/555/
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Pravila_ZDOI_NSI.pdf

HTML PDF

http://www.nsi.bg/bg/node/2/

HTML PDF

http://www.nsi.bg/bg/node/13507/
http://www.nsi.bg/sebra/

PDF, DOC

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

публикува съгласно Закона за
публичните финанси
Информация за провеждани обществени
поръчки, определена за публикуване в
профила на купувача съгласно Закона за
обществените поръчки
Информация за упражняването на
правото на достъп до обществена
информация, реда и условията за
повторно използване на информация,
таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите,
в които се поддържа информацията
Обявления за конкурси за държавни
служители
Подлежаща на публикуване информация
по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от
ЗДОИ
Информация, предоставена повече от
три пъти по реда на глава трета
Друга информация, определена със
закон

http://www.nsi.bg/bg/node/11527/

PDF, DOC

https://app.eop.bg/buyer/20688
http://www.nsi.bg/bg/node/258/

PDF

http://www.nsi.bg/bg/node/11526/

HTML, PDF,
DOC
HTML

http://www.nsi.bg/bg/node/36/

http://www.nsi.bg/bg/node/766/
http://www.nsi.bg/bg/node/258/
http://www.nsi.bg/bg/node/766/

HTML, PDF,
XLS, XML
HTML, PDF
HTML, PDF,
XLS, XML

