
ОТЧЕТ 

 
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА В РЗИ - СИЛИСТРА  

 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

В РЗИ – Силистра е 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, съгласно разпоредбите на 

ЗДОИ. Същата в съкратен вариант е публикувана на интернет страницата на РЗИ-

Силистра за сведение на заявителите на услуги. 

           През 2014г в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп 

до обществена информация за публикуване на информация в интернет е разработен 

и публикуван „Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна 

инспекция – Силистра“. В изпълнение на изискванията на чл. 15 ал.1 от ЗДОИ е 

разработено и достъпно на интернет страницата на РЗИ-Силистра  „Описание на 

публичните регистри, които поддържа РЗИ“. 

През 2014 г. са постъпили два пъти повече заявления за достъп до обществена 

информация спрямо предходната година - общо 10 броя от които: 

- 5 броя - по електронен път; 

- 5 броя – с писмено заявление по пощата. 

Заявленията са подадени от: 

- две неправителствени организации; 

- две  физически лица; 

- шест юридически лица; 

 

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

„служебна  обществена  информация”. 

Темите, по които е поискана информацията са: 

- Данни за извършена контролна дейност на РЗИ-Силистра, свързани със 

забраната за пушене на обществени места за периода 01.06.2012г. до 

31.12.2013г. 

- Копие от последния договор за обществена поръчка, сключен по реда на 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ през 2013г. в РЗИ-Силистра; 

- Данни за химични и микробиологични показатели на питейни води в гр. 

Силистра за 2013г. 

- Данни за химическия състав на водата в три гравитачни чешми в област 

Силистра 

- Данни за химичен  и микробиологичен състав на водата в гравитачна чешма в 

гр. Силистра и закрит плувен басейн; 

- Информация за извършени проверки - планирани и/или по сигнал в СПИ за 

периода януари 2012-юли 2014година; 

- Информация за брой на назначени и освободени служители в РЗИ за периода 

29.05.2013-31.07.2014г.; 

- Информация за броя и вида на констатираните нарушения по прилагането на 

Наредба № 3 от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на ДДД за 

периода 2010-2014г. 

- Данни за брой заболели от епилепсия в гр. Силистра; 

- Данни за регистрирани случаи на антракс на територията на област Силистра 

за периода 1991-2013г. 

 



           За изминалият период на девет от заявителите е предоставен пълен достъп до 

обществена информация. 

            На един заявител е отказан достъп до обществена информация, поради 

обстоятелството, че исканата информация се отнася за трети лица, които не са 

задължителен субект по ЗДОИ и съществува  забрана за предоставянето им 

регламентирана в чл. 4, ал.1, т.1-7 от ЗЗЛД.   

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. 

 

 

 

 

Изготвил: 

       Н. Димитрова 

       Главен секретар                                                                                  13.01.2015 г. 


