
 

ОТЧЕТ 

на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп 

до обществена информация към РЗИ-Силистра през 2020 г. 

 

РЗИ – Силистра прилага утвърдена процедура за организацията на работа по 

прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда 

приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни 

запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за 

предоставяне на обществена информация. 

През 2020 г. в инспекцията са постъпили 17 заявления  за достъп до информация, 

като 8 са подадени от неправителствени организации, 2 от юридически лица, 1 от 

журналист  и 6 от физически лица. Всички заявления са постъпили чрез електронната поща 

на РЗИ-Силистра. 

Поисканата информация  се отнася за дейността на РЗИ-Силистра и по своя вид е 

„служебна информация”. Няма заявления касаещи информация от типа „служебна тайна” и 

„държавна тайна”, според Закона за защита на класифицираната информация.  

Темите, по които е поискана информацията са свързани с: 

- дейността на РЗИ-Силистра относно предоставения достъп до обществена 

информация през 2019г. – 1 заявление 

- категории информация, определени от РЗИ-Силистра   за публикуване в интернет 

за сферата на дейност на РЗИ-Силистра– 1 заявление 

-проведен неонатален слухов скирининг на новородени деца по Националната 

програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г. – 1 заявление 

-персонал и дейност на ЛЗБП от областта през 2019г.-2 заявления 

- заразени починали от Ковид-19 в специализирани институции за деца и възрастни 

с психични увреждания – 1 заявление 

- завърнали се граждани през ГКПП Силистра-Кълъраш през периода март-

май.2020г.– 1 заявление 

- регистрирани случаи на заболели от Ковид-19 в област-Силистра през периода 

март-юли.2020г.  – 1 заявление 

- брой починали, лекувани и излекувани лица в област- Силистра пред периода 

март-юли.2020г.  – 1 заявление 

- разкрити лечебни заведения за лечение само на пациенти с Ковид-19 – 2 заявления 

- разпределение на получения медикамент Azithromicin 250 mg x 12 tab. – 1 

заявление 

- брой социални домове и услуги от резидентен тип засегнати от Ковид-19 и 

смъртни случаи в тях – 1 заявление 

- установени нарушения на противоепидемичните мерки свързани с ограничение 

разпространението на Ковид-19 и наложени санкции -2 заявления 

- установени нарушения на противоепидемичните мерки свързани с ограничение 

разпространението на Ковид-19 и наложени санкции в нощни заведения -1 заявления 

- брой пациенти с диагноза Дегенерация на макулата и задния полюс – МКБ Н35.3 – 

1 заявление 

 Няма информация, която да е предоставена повече от три пъти по реда на глава 

трета от Закона за достъп до обществена информация. 

По подадените заявления са издадени в срок 16 решения за предоставяне на достъп 

до обществена информация. По всички искания е предоставен  пълен достъп до поисканата 

информация.  Във всички случаи информацията е предоставена във формата, поискана от 

заявителите. По 1 от заявленията РЗИ-Силистра не разполагаше с исканата информация и 

на основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ същото беше препратено на органа, който разполага с нея 

като за това уведомихме заявителя. 



 

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет 

базирания ежегоден доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията, подаван към 

Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията.  

 

 

 

 

Съгласувал: 

Н. Димитрова – гл. секретар 

 

Изготвил:  

И. Ангелова– директор на дирекция АПФСО 
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