
 
 

З А П О В Е Д 

 
1.3.2021 г.

X РД-01-89/ 01.03.2021

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
На основание чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на регионалните здравни 

инспекции във връзка с чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, 

 

НАРЕЖДАМ: 

1. Утвърждавам списък на категориите информация подлежащи на публикуване 

в интернет и форматите, в които е достъпна за сферата на дейност на Столична РЗИ, 

съгласно Приложението. 

2. Списъкът по т.1 да се публикува на интернет страницата на Столична РЗИ. 

3. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на 

Столична РЗИ. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заместник-директора и на директорите 

дирекции - за сведение, на главния секретар - за сведение и изпълнение чрез 

деловодната система. 

 

 

 

1.3.2021 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Ilonka Nikolova Maeva  



СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА 
ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ  

НА СТОЛИЧНА РЗИ ПРЕЗ 2021 г. 

  

Категория информация Формат 

1. Институционална информация   

1.1. Функции и правомощия на СРЗИ, 
организационна структура, описание на задачите на 
отделните звена, контакти. 

Електронен 

1.2. Стратегически и оперативни актове за 
дейностите – стратегии, планове, политики, 
процедури, отчети, доклади. 

Електронен 

1.3. Списък на актовете, издадени при изпълнение на 
правомощията. Електронен 

1.4. Устройствен правилник на Регионалните 
здравни инспекции и нормативни документи, 
касаещи дейността на СРЗИ. 

Електронен 

1.5. Вътрешни правила за организация на 
административното обслужване. Електронен 

1.6. Състави на ТЕЛК и ЛКК. Електронен 

1.7. Информация по внедряване на система за 
качество CAF. Електронен 

1.8. Етичен кодекс на служителите в СРЗИ Електронен 

1.9. Харта на клиента Електронен 

1.10. Бюджет и финансови отчети на СРЗИ, съгласно 
Закона за публичните финанси Електронен 

2. Административни услуги 
 

2.1. Описание на услугите, предоставяни от СРЗИ – 
условия, ред, такси, срокове Електронен 

2.2. Формуляри, образци на бланки Електронен 

3. Информация за обществени поръчки и Архив Профил на купувача 



4. Информационни масиви и ресурси- условия и 
ред за достъп до публични регистри и бази данни, 
поддържани от органа 

Електронен 

5. Конкурси за държавни служители 
 

5.1. Обявления за конкурси Електронен 

5.2. Информация за допуснати кандидати Електронен 

6. Достъп до информация 
 

6.1. Данни за наименование, адрес, електронна 
поща, телефон и работно време на звеното, 
отговорно за приемане на заявленията за 
предоставяне на достъп до информация; 

Електронен 

6.2. Информация за упражняване на правото на 
достъп до обществена информация, реда и условията 
за повторно използване на информация и дължими 
такси, форматите, в които се поддържа 
информацията 

Електронен 

6.3. Годишен отчет за постъпилите заявления за 
достъп до обществена информация, включително 
данните за направените откази и причините за това 

Електронен 

6.4. Процедура за организацията на работа в СРЗИ за 
приложението на ЗДОИ Електронен 

6.5. Нормативите за разходите за предоставяне на 
достъп до обществена информация и за повторно 
използване на информация от обществения сектор; 

Електронен 

6.6 Информация класифицирана според ЗЗКИ, като 
„служебна тайна“ Електронен 

7. Антикорупция Електронен 

7.1. Антикорупционен план Електронен 

7.2. Обявяване на декларациите по чл. 35 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, при спазване на 
Закона за защита на личните данни 

Електронен 

7.3. Процедура за организацията на работа с 
предложенията и сигналите (жалбите) в СРЗИ. Електронен 



8. Обществена информация, предоставена повече 
от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ Електронен 

9. Информация, която представлява обществен 
интерес – раздел „Новини“ Електронен 

9.1. Новини, седмичен бюлетин, справки за 
дейността, епидемична обстановка, здравна 
информация и др. 

Електронен 

9.2. Информация, която може да предотврати 
заплахи за живота, здравето и безопасността на 
гражданите или на тяхното имущество 

Електронен 

9.3. Опровержения на разпространена недостоверна 
информация, засягаща значими обществени 
интереси 

Електронен 

10. ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 
 

10.1. Регистър на лицата практикуващи 
неконвенционални методи за благоприятно 
въздействие върху индивидуалното здраве 

Електронен 

10.2. Регистър на обектите с обществено 
предназначение Електронен 

10.3. Регистър на дрогериите Електронен 

10.4. Регистър на обектите за производство на 
бутилирани натурални минерални, изворни и 
трапезни води 

Електронен 

11. Друга информация, определена със закон Електронен 

Формати на публикуваната информация: CSV, PDF, DOC, XLS, HTML  

Профил на СРЗИ в електронния Портал за отворени данни, създаден и поддържан от 
Администрацията на Министерски съвет на Република България 
https://data.egov.bg/organisation/profile/a52c7323-bacf-476a-8fb7-
ef5b025c7f5d?q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0
%B0&type=2 
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