
№ Категория информация Интернет адрес Формат

1

Описание на правомощията на 

Изпълнителния директор на АЦ и данни 

за организацията, функциите и 

отговорностите на ръководената от него 

администрация http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_67.html html

2

Списък на издадените актове в 

изпълнение на правомощията на ИД на 

АЦ https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_69.html pdf

3

Описание на информационните масиви и 

ресурси, използвани от АЦ https://www.anti-doping.government.bg/bg/page_22_23.html pdf

https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_64.html pdf

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_25.html html

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_7.html html

Списък по чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща 

на публикуване в интернет за сферата на дейност на Антидопинговия център, както и форматите, в които е 

достъпна 

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_67.html
https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_69.html
https://www.anti-doping.government.bg/bg/page_22_23.html
https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_64.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_25.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_7.html


4

Наименованието, адреса, адреса на 

електронна поща, телефона и работното 

време на звеното в АЦ, отговарящо за 

приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до обществена 

информация http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_11.html html

5 Устройствен правилник         

http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/documenti/1-

Nacionalni/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_antidopingoviq_centar_2016.pdf pdf

6

Вътрешни правила, свързани с 

предоставянето на административни 

услуги на гражданите

http://www.anti-

doping.government.bg/bg/images/upload/ABOUT%20US/rules_administrative_services_sm_

new.pdf pdf

7

Стратегии, планове, програми и отчети за 

дейността на АЦ

http://www.anti-

doping.government.bg/bg/images/upload/docs/antidoping_centre_strategy_2016.pdf pdf 

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_57.html html

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_35.html html

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_33.html html

8

Информация за бюджета и финансови 

отчети на АЦ, подлежащи на публикуване 

съгласно Закона за публичните финанси http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_68.html html

9

Информация за провеждани обществени 

поръчки, определена за публикуване в 

профил на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_45.html html

http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_11.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/documenti/1-Nacionalni/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_antidopingoviq_centar_2016.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/documenti/1-Nacionalni/pravilnik_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_antidopingoviq_centar_2016.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/ABOUT US/rules_administrative_services_sm_new.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/ABOUT US/rules_administrative_services_sm_new.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/ABOUT US/rules_administrative_services_sm_new.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/antidoping_centre_strategy_2016.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/antidoping_centre_strategy_2016.pdf
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_57.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_35.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_33.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_68.html
http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_45.html


10

Проекти на нормативни актове заедно с 

мотивите, съответно- доклад и резултати 

от общественото обсъждане на проекта https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_72.html html

11

Информация за упражняване правото на 

достъп до обществена информация, реда 

и условията за потворно използване на 

информация, таксите по чл.41ж и 

форматите, в които се поддържа 

информацията http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_11.html html

12

Обявления за конкурси за държавни 

служители http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_13.html html

13

Подлежаща на публикуване информация 

по Закона противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество https://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_22.html pdf

14 Информация по чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_11.html html

15

Информация, предоставяна повече от три 

пъти по реда на глава трета от ЗДОИ http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_11.html html
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