СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА
ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО- ПОЧИВНО ДЕЛО”
на основание чл. 15а, ал.3 във връзка с чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация
№

Категория информация

1.

Организация,
функции
отговорности на ИА ВКВПД

Адрес

Формат на
публикуване

и

1.1.
Описание на правомощията и данни за организацията,
функциите и отговорностите на
ИА ВКВПД.
/чл. 15, ал.1, т.1 от ЗДОИ/
1.2. Списък на издадените в
ИА ВКВПД нормативни и общи
административни актове.
/чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ/
1.3.
Описание на информационните масиви и ресурси,
използвани от ИА ВКВПД.
/чл. 15, ал.1, т.3 от ЗДОИ/
1.3.1. Почивни бази и хотели

http://militaryclubs.bg/node/3

html

http://militaryclubs.bg/node/56

html

http://militaryclubs.bg/node/81
http://militaryclubs.bg/node/21

html

1.3.2. Почивки в чужбина

http://militaryclubs.bg/node/20

html

1.3.3.Военни клубове

http://militaryclubs.bg/node/7

html

1.3.4. Представителни обекти

http://militaryclubs.bg/node/36

html

1.3.5. Детски градини

http://militaryclubs.bg/node/11

html

1.3.6. Социални кухни

http://militaryclubs.bg/node/54

html

1.3.7. Дом
с. Орешак

http://militaryclubs.bg/node/146

html

http://militaryclubs.bg/node/9

html

http://militaryclubs.bg/node/3

html

за

ветерани,

1.4. Наименование, адрес, адрес
на електронна поща, телефон и
работно време на звеното, което
отговаря
за
приемане
на
заявления по ЗДОИ
/чл. 15, ал.1, т.4 от ЗДОИ/
1.5.Устройствен правилник и
Вътрешни правила, свързани с
предоставянето
на
административни услуги на гражданите.
/чл. 15, ал.1, т.5 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/v
ytr_pravila_admin_obslujvane_30032022.pdf

pdf.

2.

Концепции, стратегии,отчети
/чл. 15, ал.1, т.6 от ЗДОИ/
2.1. Концепция за развитие на
военните клубове
2.2. Цели на администрацията
2.3. Отчет
целите

за

изпълнение

на

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/CONCE
PT_ALL.pdf

pdf.

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/Celi_Ad
ministraciq_2022.pdf

pdf.

http://militaryclubs.bg/sites/default/files/Otchet_c
eli_2021.pdf

pdf.

3.

Информация за провеждани
обществени поръчки, определена
за публикуване в профила на
купувача, съгласно Закона за
обществените поръчки.
/чл. 15, ал.1, т.8 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/node/821
http://militaryclubs.bg/node/1397
http://militaryclubs.bg/node/1455
http://militaryclubs.bg/node/1470

html
html
html
html

4.

Нормативни актове, проекти на
нормативни актове заедно с
мотивите, доклада и резултатите
от общественото обсъждане на
проекта.
/чл. 15, ал.1, т.9 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/node/26

html

5.

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.
/чл. 15, ал.1, т.11 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/node/81

html

6.

Обявления за конкурси
държавни служители.
/чл. 15, ал.1, т.12 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/node/32

html

7.

Подлежащата на публикуване
информация по Закона за
предотвратяванеи установяване
на конфликт на интереси.
/чл. 15, ал.1, т.13 от ЗДОИ/

http://militaryclubs.bg/node/1194

html

за

