/Съгласно Заповед №РД-04-27/17.02.2020г.на
директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Ловеч /
Актуализиран списък на категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
Областна дирекция „Земеделие” – гр.Ловеч и форматите,
в които е достъпна
2020г.
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМАТ

Описание на правомощията на директора на
ОД „Земеделие” – гр.Ловеч, главния секретар и структурните
звена

html

Наименование, адрес, електронна поща, телефони и работно
време на звеното за административно обслужване в ОД
„Земеделие” – гр.Ловеч, което отговаря и за приемане на
заявленията за предоставяне на достъп до обществена
информация
 приемен ден на директора на ОД „Земеделие” – гр.Ловеч
Структура на ОД „Земеделие” – гр.Ловеч и информация за
териториалните звена – видове, функции и връзка
Официални документи
 доклади-годишни доклади за дейността на дирекцията,
цели на администрацията;
 Програми- национални и оперативни програми касаещи
дейността;
 Бюлетини;
 Други: Индивидуални административни актове, издадени
от директора на ОД „Земеделие” – гр.Ловеч в изпълнение
на неговите правомощия, Вътрешни правила за работата
на администрацията, Устройствен правилник на
областните дирекции.
Нормативни актове, регулиращи дейността на
администрацията
 Закони;
 Наредби;
 Правилници;
 Постановления;
 Проекти на нормативни актове.
Информация за провеждани обществени поръчки, определена
за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за
обществените поръчки:
 Предварителни обявления;
 Процедури;
 Публични покани;
 Обяви;
 Вътрешни правила.
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Актуално:
 Обявления за образувани административни производства;
 Заповеди на директора на ОД „Земеделие” –.Ловеч и на
министъра на земеделието, храните и горите;
 Информация, касаеща земеделските стопани;
 Образци на документи;
 Указания за провеждане на процедури.
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Обяви:
 Уведомления за просрочени задължения;
 Обявления за провеждане на конкурси за държавни
служители;
 Документи за участие.
Административно обслужване:
 Вътрешни правила за организация на административно
обслужване на граждани и юридически лица в ОД
„Земеделие” –.Ловеч ;
 Стандарти на административното обслужване и образци
към тях;
 Харта на клиента;
 Етичен кодекс на служителите на ОД „Земеделие” –.Ловеч
и общинските служби по земеделие като териториални
звена;
 Комплексно административно обслужване;
 Вътрешни правила за работа и документооборот на
електронни документи и документи на хартиен носител в
ОД „Земеделие” –.Ловеч;
 Данни за контакт с длъжностно лице по защита на
данните;
 списък на административните услуги с номер в регистъра
на услугите и правното основание за предоставянето им от
ОДЗ Ловеч и общинските служби по земеделие;
 Регистрационни режими;
 Списък на административните услуги, които общинските
служби по земеделие предоставят от кадастралната карта и
кадастрални регистри
Достъп до обществена информация.
Информация за упражняване право на достъп до обществена
информация, реда и условията;
 Заявления за достъп до обществена информация;
 Повторно използване на информация, както и
информация, предоставяна повече от три пъти по реда на
глава трета от ЗДОИ;
 Актуализиран списък на категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на
дейност на ОД „Земеделие” –.Ловеч и форматите, в които
е достъпна;
 Списък с информационни масиви и ресурси, използвани от
ОД „Земеделие” –.Ловеч;
 Годишни отчети за постъпили заявления за достъп до
обществена информация;
 Информация за такси по чл.41ж от ЗДОИ;
Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до
обществена информация.
 Информация по чл.14, ал.2, т.1 от ЗДОИ, събрана или
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станала известна при осъществяване на дейността на
дирекцията, когато тази информация:
 може да предотврати заплаха за живота, здравето и
безопасността на гражданите или тяхното имущество;
 опровергава разпространена недостоверна информация,
засягаща значими обществени интереси;
 представлява или би представлявала обществен интерес
Ползване на земеделските земи
 Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ;
 Процедури по чл.37ж от ЗСПЗЗ;
 Образец на заявление за изплащане на суми по чл.37в,ал.3,
т.2 от ЗСПЗЗ/бели петна/.
Държавен поземлен фонд
 Тръжни процедури по начин на трайно ползване;
 Средно годишно рентно плащане.
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
 графици за технически прегледи
Промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски
нужди:
 Бланки заявления;
 Решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ
Защита на личните данни:
 Длъжностно лице по защита на данните в ОД“Земеделие“Ловеч
 Вътрешни правила и процедури за действие за защита на
личните данни;
 Инструкция за защита на личните данни;
 Политика за информираност и прозрачност при
обработване на личните данни в регистрите, поддържани
от ОД “Земеделие“ Ловеч;
 План за прилагане на технически и организационни мерки
за осигуряване на защита на личните данни при тяхното
събиране, обработване и съхраняване в регистрите ,
поддържани от ОД “Земеделие“ Ловеч;
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество:
 Вътрешни правила на ОД “Земеделие“ Ловеч за
организация и извършване на проверка на декларации за
установяване на конфликт на интереси;
 Публичен регистър на декларациите по чл.35от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) подадени от
служителите на ОД “Земеделие“ Ловеч;
 Декларация по чл.35 ал.1, т.1 ,т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ;
 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;
 Наредба за организацията и реда за извършване на
проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в ОД “Земеделие“ Ловеч;
 Вътрешни правила за организацията и реда за извършване
на проверка на декларации и за установяване на конфликт
на интереси в ОД “Земеделие“ Ловеч;
Дейности по мониторинг на пазара на зърно:
 нормативна уредба, указания
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Документи за регистрация/пререгистрация/ на земеделските
стопани.
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ОСП2021-2027:
 Европейско законодателство;
 Национално законодателство;
 Бюлетин.
Информация за преброяване на земеделските стопанства
през 2020г.
Административен регистър
Землища с одобрена кадастрална карта в област Ловеч
Информация за декларирани кадастрални имоти по Директни
плащания
Средно годишно рентно плащане, информация за
регистрирана земеделска и горска техника, превозните
средства и машините за земни работи по видове на
територията на област Ловеч
Комисия за земеделски земи - решения
Информация за бюджета на ОД “Земеделие“ Ловеч
Държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от
стойността на акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“
Областен консултативен съвет по животновъдство
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Платформа за достъп до обществена информация
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Друга информация, определена със закон
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