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Списък на категориите информация, подлежаща на

публикуване в интернет за сферата на дейност на

Държавната комисня по сигурността на информацнята,

както и форматите, в конто тази информация е достъпна

Информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на

Държавната комисия по сигурността на информацнята (ДКСИ)

1. Описаниена правомощиятана ДКСИ, данни за

Комисията,функциии стратегическицели

HTML

2. Нормативны актове в областта на защитата на

класифициранатаинформация

PDF

3. Стратегии, планове, программ и отчети за

дейносттана ДКСИ

PDF

4. Информация за упражняването на правото на

достьп до обществена информация, реда и

условията за получаване. Вътрешни правила и

годишниотчети на ДКСИ.

PDF, HTML

5. Наименование, адрес, адрес на електронната

поща, телефон и работното време на звеното в

администрацията, което отговаря за

приемането на заявлениятаза предоставянена

достъп до информация

HTML, PDF

6. Устройствен правилник на Държавната

комисия по сигурносттана информацнятаи на

нейнатаадминистрация

PDF, HTML

7. Задължителниуказанияна ДКСИ PDF

8. Международны актове и международны

споразумения в областта на защита на

класифициранатаинформация

PDF, DOC

9. Наръчници, ръководства,бланки по отделяйте

видове сигурност

PDF, DOC, HTML



10. Практическа информация относно прилагане

на нормативната уредба в областта на

защитатана класифициранатаинформация

HTML

11. Проекти на нормативни актове, мотиви,

доклад и резултатите от общественото

обсъжданена проекта

PDF, HTML, DOCX

12. Информация за бюджета на ДКСИ, отчет на

бюджетана ДКСИи плащанияпо СЕБРА

XLS, PDF, HTML

13. Обучения - описание и график на обученията

по защита на класифицираната информация

PDF, HTML

14. Обявления за конкурси за държавни

служителипо ЗДСл и ЗМВР

PDF, HTML

15. Информация за провеждани обществени

поръчки, определена за публикуване в

профила на купувача съгласно Закона за

общественитепоръчки

PDF, DOC, HTML

16. Уведомления за откриване на производството

по издаване на общ административен акт по

чл. 66 от Административнопроцесуалния

кодекс, включително основните съображения

за издаването на акта и формите и сроковете

на участие на заинтересованите лица в

производството

PDF, HTML

17. Информацнята, предоставена повече от три

пъти по реда на глава трета от Закона за

достъп до общественаинформация

PDF, HTML

18. Друга информация,определенасъс закон HTML

19. Информация за състоянието на националната

система за защита на класифицираната

информация

PDF

20. Информация за Системата за електронен

обмен на съобщения- Списък на документите,

конто е необходимо да постъпват в оригинал в

ДКСИ

PDF, HTML

21. Подлежаща на публикуване информация по

Закона за предотвратяване и установяване на

конфликтна интереси

PDF, HTML

22. Интернет връзки (адреси) за свързване към

различиизвена, касаещиДКСИ

HTML




