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Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в
интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра,
както и форматите, в които е достъпна за 2022 година
(съгл. чл.15а, ал.3 от ЗДОИ)

№ по
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
ред
Описание на функциите и правомощията на директора на
1
Областна дирекция „Земеделие” – Силистра и Главния секретар
Данни за структурата, функциите и отговорностите на общата и
2
специализираната администрация в структурата на ОД
„Земеделие” – Силистра, както и на нейните териториални
звена.
Наименованието, адреса, адреса на електронната поща,
3
телефона и работното време на звеното за административно
обслужване в ОД „Земеделие” – Силистра.
Новини и актуални събития, свързани с дейността на ОД
4
„Земеделие” – Силистра
Официални документи, включващи доклади, програми,
бюлетини и други документи, свързани с дейността на ОД
5
„Земеделие” – Силистра.
Нормативни актове, включващи закони, постановления,
6
наредби, правилници и проекти на нормативни актове, свързани
с дейността на ОД „Земеделие”.
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за
7
публикуване в профила на купувача съгласно Закона за
обществените поръчки.
Актуална информация за издадените актове, решения по Закона
за опазване на земеделските земи, за провежданите търгове по
8
ЗСПЗЗ, информация по Закона за регистрация и контрол на
земеделска и горска техника.
Обявления за конкурси за държавни служители.
9
Обща информация за административното обслужване в ОД
10
„Земеделие” – Силистра, харта на клиента, вкл. стандарти на
административното обслужване и образци на документи
Информация за упражняването на правото на достъп до
обществена информация, реда и условията за повторно
11
използване на информация, реда и условията за редовно
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използване на информация, таксите по чл. 41ж от Закона за
достъп до обществена информация и форматите, в които се
поддържа информацията
Информация за ползване на земеделските земи в област
Силистра – обща информация, образци на документи,
процедури по чл. 37в и чл.37ж от ЗСПЗЗ по стопански години.
Подлежащата на публикуване информация по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за достъп до
обществена информация – събрана или станала известна на ОД
„Земеделие” – Силистра при осъществяване на дейността и,
когато тази информация може да доведе до:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и
безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация,
засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес.
Графици за технически прегледи на ЗГТ
Банкови сметки
Друга информация, определена със закон.

ГИНКА КАТЕВА /п/
Директор ОД „Земеделие” Силистра
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