
ОТЧЕТ 

 
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В РЗИ - СИЛИСТРА  

 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

РЗИ – Силистра изпълнява задълженията си по Закона за достъп до 

обществена информация съгласно  утвърдени Вътрешни правила за достъп за 

обществена информация,  с които се урежда редът за приемането,  регистрирането,  

разпределянето и разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до 

обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на 

обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. Същите в съкратен 

вариант са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Силистра за сведение на 

заявителите на услуги.  

РЗИ-Силистра периодична прави преглед на действащите вътрешни правила 

за достъп до обществена информация. През м. юни 2016 година същите бяха 

актуализирани  със заповед №РД-13-142/24.06.2016 г. на директора на РЗИ-

Силистра.           

            В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т.2  от Закона за достъп до 

обществена информация за публикуване на информация в интернет  през 2016 г. е 

публикуван Списък на издадените актове от директора на РЗИ в изпълнение на 

правомощията си. 

 

През 2016 г. са регистрирани общо 7 (седем) заявления за достъп до обществена,  

като всички са постъпили по електронен път. 

 

Заявленията са подадени от: 

- 2  неправителствени организации; 

- 1  физическо лице; 

- 3  юридически лица; 

Един заявител е  искал  два пъти достъп до обществена информация. 

 

Поисканата информация се отнася за дейността на РЗИ и по своя вид е „служебна  

обществена  информация”. 

Темите, по които е поискана информацията са: 

1. Получени през периода 2013-2015 г. сигнали за тютюнопушене, 

извършени проверки и наложени санкции 

2. Брой на постъпилите през 2015 г. заявления за достъп до обществена 

информация по ЗДОИ, тяхната тема, кои са заявителите и реакцията на РЗИ-

Силистра 

3. Действащи правила за организация и движение на документооборота в   

РЗИ-Силистра. 

4. Данни за заболеваемост и смъртност  по МКБ-10 в област Силистра за 

периода 2009-2015 г. 

5. Информация за регистрираните в РЗИ-Силистра фирми извършващи 

ДДД дейност  

6. Информация за наличните държавни здравни инспектори, брой на 

обектите подлежащи на инспекция за тютюнопушене, брой на проверките за 

спазване на забраната за тютюнопушене през периода 2013-2015 г., брой съставени 

актове за установяване на административни нарушения относно забраната за 

тютюнопушене на обществени места, брой на издадените по тях наказателни 

постановления и колко от тях за влезли в сила 

7. Действащи пречиствателни станции за питейни и отпадни води на 

територията на област Силистра /географски координати, лице за контакт/ 

 



           За изминалият период по шест от заявленията  е предоставен пълен достъп до 

обществена информация. 

            На едно от заявленията е отговорено писмено, че не разполагаме с исканата 

информация. На заявителя  и е посочено кои са компетентните държавни органи към 

които може да съхраняват исканата информация. 

 

Всички решения по подадените заявления са издадени в законовия 14 дневен 

срок и са предоставени по реда, поискан от заявителите. 

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

базирания отчетен доклад за състоянието на администрацията. 
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