МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Списък по чл 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на
категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на
дейност на Национална агенция за професионално образование и обучение, както
и форматите, в които е достъпна
№ Категория
информация
п
о
р
ед

Линк на интернет сайта на НАПОО

1.

Описание
правомощията,
функциите
отговорностите
председателя
НАПОО;

на http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/strukturana-napoo/predsedatel/
и
на
на

2.

Данни за НАПОО;

http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/zanapoo/funktsii-na-napoo/

фор
мат

html

html

http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/strukturana-napoo/upravitelen-savet/
http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/strukturana-napoo/ekspertni-komisii/
http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/strukturana-napoo/spetsializirana-administratsiya/
3.

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

http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/strukturana-napoo/predsedatel/

html

Съгласно чл. 48, ал.3 на ЗПОО председателят издава
заповеди.

4.

Описание
на http://www.navet.government.bg/bg/media/Pravila_publi
информационните
chni_registri_NAPOO_2016.pdf
масиви и ресурси,
използвани
от
НАПОО

pdf

5.

Наименованието,
http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/dostap-doадреса, адреса на obshtestvena-informatsiya/
електронната поща,
телефона
и
работното време на
звеното
в

html

съответната
администрация,
което отговаря
приемането
заявленията
предоставяне
достъп
информация;
6.

за
на
за
на
до

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

http://www.navet.government.bg/bg/media/PDNAPOO_
12_07_13.pdf

pdf

http://www.navet.government.bg/bg/media/Pravila_publi
chni_registri_NAPOO_2016.pdf

7.

Стратегии,
http://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/dokumen
планове, програми ti-na-napoo/
и
отчети
за
дейността;

html

8.

Информация
за http://www.navet.government.bg/bg/nachalo/dostap-doбюджета
и obshtestvena-informatsiya/ (долу)
финансовите отчети
на
администрацията,
която се публикува
съгласно Закона за
публичните
финанси;

html

9.

Информация
за http://www.navet.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ html
провеждани
обществени
поръчки,
определена
за
публикуване
в
профила
на
купувача съгласно
Закона
за
обществените
поръчки;

10. Проекти
на нормативни актове
заедно с мотивите,
съответно - доклада
и резултатите от
общественото
обсъждане
на
проекта;

-

11. Уведомления
за http://www.navet.government.bg/bg/saobshtavane-naоткриване
на administrativni-aktov/
производството по
издаване на общ
административен
акт по чл. 66 от
административнопр

html

оцесуалния кодекс,
включително
основните
съображения
за
издаването на акта
и
формите
и
сроковете
на
участие
на
заинтересованите
лица
в
производството;
12. Информация
за http://www.navet.government.bg/bg/media/Vatreshniупражняването на Pravila_obsht-informacia-667-20-08-2014.pdf
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;

pdf

13. Обявления
конкурси
държавни
служители;

за http://www.navet.government.bg/bg/arhiv-konkursi/
за

html

14. Подлежащата
публикуване
информация
Закона
предотвратяване
установяване
конфликт
интереси;

на http://www.navet.government.bg/bg/media/NAPOORegistar_-Konflikt-na-interesi.pdf
по
за
и
на
на

pdf

15. Информация, която е
публична,
съгласно Закона за
защита
на
класифицираната
информация
и
актовете
по
прилагането му;

-

16. Информацията по http://www.navet.government.bg/bg/novini/
чл. 14, ал. 2, т. 1 – 4
1.
Може
да http://www.navet.government.bg/bg/novini/

html
html

предотврати
заплаха за живота,
здравето
и
безопасността
на
гражданите или на
тяхното имущество;
2.

Опровергава http://www.navet.government.bg/bg/novini/

html

разпространена
недостоверна
информация,
засягаща значими
обществени
интереси;
3. Представлява или http://www.navet.government.bg/bg/novini/
би представлявала
обществен интерес;
4. Следва да бъде http://www.navet.government.bg/bg/novini/

html

html

изготвена
или
предоставена
по
силата на закон.
17. Информацията,
предоставена
повече от три пъти
по реда на глава
трета;

-

18. Друга информация, http://www.navet.government.bg/bg/registar-naопределена
със tsentrovete-za-profesiona/
закон.
http://www.navet.government.bg/bg/registar-natsentrovete-za-informatsiya/

html

http://www.navet.government.bg/bg/registar-naizdadenite-dokumenti/
По ЗПОО

