
23.1.2023 г.

X  75-55/ 23.01.2023

документ,

регистриран от

Signed by: Radostina Moncheva Moneva     

24.01.2023 г.

X
УТВЪРДИЛ:

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 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 2022 г. са постъпили 60 бр. заявления за достъп до обществена информация, 

от тях: 

- 51 бр. – по електронен път; 

- 9 бр. – в центъра за административно обслужване (ЦАО). 

 

Заявленията са подадени от: 

- фирми и учреждения – 13 бр.; 

- граждани – 35 бр.; 

- неправителствени организации – 12 бр. 

 

С постъпилите в Столична регионална здравна инспекция заявления са отправени 

искания за предоставяне на достъп до обществена информация, касаеща: 

- контролната дейност по Закона за здравето; 

- справка за съставени АУАН и издадени НП; 

- справка за издадени НП по чл.135, ал.5 от НК; 

- предоставяне на документи по ДЗК; 

- предоставяне на информация относно наличие на документи  по ЗЗШОС; 

- протоколи от контрол на комунален шум; 

- предоставяне на информация относно уличен шум; 

- протоколи от изпитване на течност за чистачки; 

- предоставяне на информация относно мониторинг на антени на мобилни 

оператори; 

- справка за вписани обекти с обществено предназначение; 

- предоставяне на информация относно освобождаване от задължителна 

ваксинация; 

- предоставяне на информация относно ваксинирани бежанци от Украйна; 

- информация за надзора и мерките за контрол на бежанците от Украйна; 

- информация за лечебни заведения предоставящи психиатрични грижи; 

- предоставяне на информация за дейностите свързани противоепидемичните 

мерки срещу COVID-19; 

http://www.srzi.bg/


- предоставяне на информация за ВБИ за 2021 г.; 

- предоставяне на информация брой епидемиологични проучвания на заболели 

от Легиенолоза; 

- предоставяне на информация относно дейността на личните лекари свързана с 

борбата срещу COVID-19; 

- информация за контролната дейност на СРЗИ свързана с прилагане на 

противоепидемичните мерки; 

- предоставяне на медикостатистическа информация; 

- предоставяне на данни за сключени договори за бързи антигенни тестове; 

- информация за обжалвани Решения по ЗДОИ. 

 

Няма заявления оставени без разглеждане и/или произнасяне. 

На всички постъпили през 2022 г. заявления е отговорено в 14-дневен срок. 

За периода не са издадени  решения 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 и е част 

от ежегодния доклад по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


