
ОТЧЕТ 

 
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2015 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 м. март 2015 година бяха актуализирани Вътрешните правила за достъп 

до обществена информация на РЗИ.           

            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 2015г. е 

разработен и публикуван Списък на издадените актове от директора на РЗИ в 

изпълнение на правомощията си. 

 

През 2015 г. са постъпили общо 9 (девет) заявления за достъп до обществена 

информация, с едно по-малко спрямо изминалата 2014 година/ 10 бр /. От тях: 

- 7 броя са постъпили по електронен път; 

- 2  броя са постъпили с писмено заявление по пощата. 

 

Заявленията са подадени от: 

- пет  неправителствени организации; 

- едно  физическо лице; 

- едно юридическо лице; 

Двама от заявителите са искали по 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. Качествени показатели за „МБАЛ-Силистра“АД за периода 2010-

2013г. 

2. Брой и  вид на заявена информация по ДОИ и заявител на ДОИ в РЗИ-

Силистра за 2014г. 

3. Действащи административни актове, заповеди, правилници, които 

регламентират начините на участие на представители на обществеността във 

вземането на решения или при формирането на политики в рамките на дейността и 

компетентността на  РЗИ-Силистра. 

4. Вътрешни правила за ДОИ на РЗИ-Силистра, заповед на директора на 

РЗИ за възложени задължения по ДОИ и длъжностна характеристика на определения 

служител; 

5. Статистически данни за област Силистра за периода 2010-2014г.,  

относно извършените изследвания в СМДЛ и  в болничните  лаборатории. 

6. Налична информация за брой на постъпили сигнали за постваксинални 

реакции за 2012-2014г. и информация от Регионалната комисия по 

имунопрофилактика за броя на освободените и отложени лица.  

7. Качествени показатели за „МБАЛ-Силистра“АД за 2013 и 2014г. 

8. Налична информация за изготвяне на ПУП, инвестиционен проект за 

изграждането на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци; 



9. Брой и  вид на заявена информация по ДОИ и заявител на ДОИ в РЗИ-

Силистра за първото полугодие на 2015г. 

 

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

обществена информация. 

            На двама от заявителите е отговорено писмено, че не разполагаме с исканата 

информация и нямаме данни за нейното местонахождение. 

 

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                                                                                  08.02.2015 г. 


