11.3.2020 г.

X

75-156/ 11.03.2020

документ,
регистриран от
Signed by: Valentina Georgieva Tsvetanova-Ignatova

11.3.2020 г.

X
УТВЪРДИЛ:
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Signed by: Ilonka Nikolova Maeva

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019 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 2019 г. са постъпили 31 бр. заявления за достъп до обществена
информация, от тях:
- 13 бр. – по електронен път;
- 18 бр. – в деловодство.
Заявленията са подадени от:
- фирми и учреждения – 2 бр.;
- граждани – 25 бр.;
- неправителствени организации – 4 бр.
С постъпилите в Столична регионална инспекция заявления са отправени
искания за предоставяне на достъп до обществена информация, касаеща:
- справка за контролната дейност по Закона за здравето;
- информация за сключени договори с агенции за връзки с обществеността;
- предоставяне на данни за освидетелствани от ТЕЛК лица;
- справка за наличие на ГМО в хранителни продукти;
- справка за регистрирано ЛЗИП;
- справка за чешмите – обекти отворени за обществено ползване, попадащи
под контрола на СРЗИ;
- предоставяне на документи по ДЗК;
- справка за проведено общо събрание на зъботехниците;
- карта за епидемиологично проучване;

-

предоставяне на данни за измерване на изкуствено осветление;
протоколи от изпитване на питейна вода;
информация за изследвани проби води по държавен здравен контрол;
протоколи от контрол на комунален шум;
протоколи от контрол на електромагнитни полета;
справка за епидемиологично проучване на болни от листериоза;
отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация;
информация за лечебни заведения относно структура, нива
компетентност, брой легла, медицински специалности и др.;

на

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.
За периода са взети 7 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.

