АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА
ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА
(Утвърден със Заповед № РД-20-3/07.01.2022 г.)
Категории информация

Интернет адрес

Формат

Описание на правомощията на
областния управител и данни
за организацията, функциите и
отговорностите на
ръководената от него
администрация

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0000EEE2?OpenDocume
nt

html, pdf

Списък на издадените актове в
изпълнение на правомощия на
областния управител и
текстовете на издадените от
него общи административни
актове
Описание на информационните
масиви и ресурси, използвани
от съответната администрация

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000027AA?Open
Document

Наименованието, адреса,
адреса на електронната поща,
телефона и работното време
на звеното в съответната
администрация, което отговаря
за приемането на заявленията
за предоставяне на достъп до
информация

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000027A2?Open
Document

html

Устройствен правилник и
вътрешни правила, свързани с
предоставянето на
административни услуги на
гражданите

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0000EEE2?Open
Document

html

Стратегии, планове, програми
и отчети за дейността

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0000278A?Open
Document

Информация за бюджета и
финансовите отчети на
администрацията, която се

Предстои да се публикува

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0000277E?Open
Document
html, pdf

Интегрираната информационна система на
държавната администрация, Имотен регистър,
правно-информационна система АПИС,
Търговски регистър, Регистър на военните
паметници, счетоводна програма АЖУР,
документнооборотна система Lotus Notes

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000CFA?openDocume
nt
html

-

публикува съгласно Закона за
публичните финанси
Информация за провеждани
обществени поръчки,
определена за публикуване в
профила на купувача съгласно
Закона за обществените
поръчки
Проекти на нормативни актове
заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от
общественото обсъждане на
проекта
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
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
Обявления за конкурси за
държавни служители

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?Open
Document

html, pdf

Неприложимо

Неприложимо

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000027A2?Open
Document

html

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00002796?Open
Document

html

Подлежащата на публикуване
информация по Закона за
предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси
Информация, която е
публична, съгласно Закона за
защита на класифицираната
информация и актовете по
прилагането му

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000C62?Open
Document

html

Информацията по чл. 14, ал. 2,
т. 1 – 3 от ЗДОИ

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000EE2?Open
Document

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/0/0D1CD55752CD5D50C2258
359004D1B59/$FILE/%D0%97%D0%B0%D0%BF
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%
B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0
%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%2004.12.2018.pdf

pdf

html

Информацията, предоставена
повече от три пъти по реда на
глава трета ЗДОИ

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000027A2?Open
Document

html, pdf

Друга информация,
определена със закон

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000027A2?OpenDocum
ent

html, pdf

http://silistra.government.bg/OASILISTRA/home.nsf/pages/bg/home?openDocume
nt

