
 

ОТЧЕТ 

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

до обществена информация към РЗИ-Силистра през 2019 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 2019 г. в инспекцията са постъпили 8 заявления  за достъп до информация, 

като 5 са подадени от неправителствени организации и 3 от физически лица. Всички 

заявления са постъпили по електронен път - 1 е подадено чрез Платформа за достъп до 

обществена информация, а останалите 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 предоставянето на достъп до обществена информация, медицинска 

статистика, сключени договори с рекламни агенции, освидетелствани лица с диагноза 

„епилепсия“, дейността на РЗИ-Силистра по Закона за защита от  домашно насилие, 

проведеното учредително събрание на съсловната организация на зъботехниците от област 

Силистра,  резултатите от мониторинга на източниците на изворни води в областта. 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 8 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.  

 

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.  

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:  

ИВАНКА АНГЕЛОВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  
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1 Фондация Програма достъп до 
информация 

Постъпили заявления за достъп до 
информация през 2018г. и темите 

2 Асоциация „Родители на деца с 
епилепсия“ 

Брой на освидетелстваните и 
преосвидетелстваните лица с епилепсия и  

3 Красен Николаев Николов Сключени договори с рекламни агенции, 
агенции за връзки с обществеността, 
консултантски фирми и медии 

4 Фондация Програма достъп до 
информация 

Информация за публикуване на отчета за 
достъп до информация за 2018г. 

5 Диян Кабаиванов Информация за източниците на изворна 
вода в област Силистра и данни от 
извършения мониторинг за периода 2015-
2019г. 

6 Адв.Добри Божидаров Касабов Информация за проведеното учредително 
събрание на регионалната колегия на 
съсловната организация на зъботехниците в 
област Силистра 

7 Сдружение Българска болнична 
асоциация 

Статистическа информация за МБАЛ от 
областта 

8 Център за съзидателно правосъдие-
Разград 

Дейността на РЗИ-СС по Закона за защита от 
домашно насилие през периода 2015-2019г. 

 

 


