
 
 

З А П О В Е Д 

 

12.12.2019 г.

X  РД-01-580/ 12.12.2019

Signed by: Valentina Georgieva Tsvetanova-Ignatova  

На основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Утвърждавам списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет сайта за сферата на действие на Столична РЗИ, в съответствие със Закона за 

здравето и Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции. 

2. Списъкът по т.1, който е неразделна част от заповедта да се публикува на интернет 

страницата на Столична РЗИ. 

3. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването й и отменя заповед № 

К324/18.06.2018г.  

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на гл. секретар.  

Заповедта чрез деловодната система да се сведе до знанието на заместник-директора и 

директорите на дирекции за сведение и изпълнение и гл. секретар за контрол. 

 

 

 

11.12.2019 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  



                                         

 

                                               Приложение към Заповед № РД-01-580 /12.12.2019 г. 

 

 

На основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация 

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА 

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧНА 

РЗИ ПРЕЗ 2020 г. 

 

1. Структура, правомощия и функции на Столична РЗИ; 

2. Списък на издадените актове от директора на СРЗИ; 

3. Достъп до ЗДОИ; 

4. Процедура за организацията на работа в Столична РЗИ за приложение на Закона за 

достъп до обществена информация; 

5. Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативните разходи при 

предоставяне на обществена информация; 

6. Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции; 

7. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична 

РЗИ; 

8. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността; 

9. Информация за бюджета и финансови отчети; 

10. Регионален регистър на обектите с обществено предназначение; 

11. Регионален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия; 

12. Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и 

трапезни води; 

13. Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве; 

14. Описание на информационните масиви; 

15. РКМЕ – състави на ЛКК и ТЕЛК; 

16. Формуляри и бланки за заявяване на предоставените от СРЗИ услуги; 

17. Актуална информация за епидемичната обстановка в столицата; 

18. Здравно-демографски анализ; 

19. Информация за медицинските специалисти; 

20. Информация по внедряване на система за качество CAF; 

21. Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ; 

22. Обявления/Конкурси по КТ и ЗДСл; 

23. Профил на купувача; 

24. Контакти. 

 

 

Формати за публикуване на информацията: PDF, MS Word, MS Excel, JPEG 
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