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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 Г. 

 

В Столична РЗИ е утвърдена процедура за организацията на работа за 

приложение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, с която се 

уреждат приемането, регистрирането, разглеждането на заявления и устни запитвания 

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

предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. 

Столична РЗИ разполага с официална интернет страница www.srzi.bg, на която се 

публикува актуална информация, съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗДОИ. 

През 2018 г. са постъпили 34 бр. заявления за достъп до обществена 

информация, от тях: 

- 9 бр. – по електронен път; 

- 25 бр. – в деловодство. 

 

Заявленията са подадени от: 

- граждански дружества – 1 бр.; 

- фирми и учреждения – 9 бр.; 

- граждани – 22 бр.; 

- неправителствени организации – 2 бр. 

 

С постъпилите в Столична регионална инспекция заявления са отправени 

искания за предоставяне на достъп до обществена информация, касаеща: 

- протоколи от изпитване на питейна вода; 

- информация за изследвани проби води по държавен здравен контрол; 

- протоколи от контрол на комунален шум; 

- сведение за вътреболнични инфекции; 

- протоколи от контрол на електромагнитни полета; 

- справка за осъществена проверка по противоепидемичен контрол в детско 

заведение; 

- справка за епидемиологично проучване на болни от листериоза; 

- справка за регистрирани случаи от остър вирусен хепатит тип Е за определен 

период; 

- отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация; 

- информация за брой групи и общ брой деца в детските заведения; 

- анализ на качеството на атмосферния въздух; 

- справка за регистрираните лечебни заведения за извънболнична помощ, в 

които работят лекари с придобита специалност „пластично-възстановителна 

хирургия“; 

http://www.srzi.bg/


- справка за брой издадени, обжалвани, отменени, потвърдени и изменени 

наказателни постановления, издадени от СРЗИ за конкретен период; 

- информация за лечебни заведения относно структура, нива на 

компетентност, брой легла и др.; 

- справка за извършени проверки на лечебни заведения за извънболнична 

медицинска помощ по дентална медицина за спазване на санитарно 

хигиенните изисквания и противоепидемичния режим на работа; 

- справки за подадени сигнали за нарушаване забраната за пушене и 

извършени проверки на конкретен обект. 

 

По три от постъпилите заявления Столична РЗИ не разполага с исканата 

информация и съгласно чл. 32 от ЗДОИ две са препратени в срок до компетентната 

институция, като за това е уведомен заявителят. 

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне. 

За периода е взето едно решение за отказ от предоставяне на достъп до 

обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ. 

 

Този отчет е изготвен в изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ. 


