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Настоящият годишен отчет за постъпилите в Регионална здравна инспекция – Софийска област заявления за 

достъп до обществена информация през 2021г. е разработен в съответствие с чл.15, ал.2 от Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) и чл. 24 от Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до 

обществена информация в РЗИ – Софийска област, утвърдени със Заповед № РД-01-315/ 28.10.2020г.  

   

Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.  

   

Той не съдържа данни за направените откази и причините за това, тъй като през 2021г. няма постановено решение 

за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. 

      

Формите, които използва Регионална здравна инспекция – Софийска област за предоставяне на достъп до 

обществена информация са, както следва: 

 Публикуване на информацията 

 Преглед на информацията – оригинал или копие  

 Устна справка 

 Копия на материален носител 

 Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните. 

 През отчетната 2021г. в РЗИ – Софийска област са постъпили 25 (двадесет и пет) заявления за достъп до 

обществена информация, като всяко едно от тях е разгледано съобразно статута на директора на РЗИ – Софийска област 

като задължен по ЗДОИ субект. Всички постъпили заявления за достъп до обществена информация са регистрирани в 

автоматизираната деловодна система на инспекцията.  

 

 Според начина на постъпване на заявленията за достъп до обществена информация в РЗИ – Софийска област: 

 

Писмени заявления   2 заявления 

Електронни заявления (e-mail) 22 заявления 

Платформа за достъп до обществена информация   1 заявление 
 

 На платформата за достъп до обществена информация е оповестена информацията, събрана по повод на 

постъпилите писмени заявления чрез Министерство на здравеопазването. 
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           Постъпилите заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията през 2021г. е както следва: 

 

Служебна информация                                                         25 заявления 

 

          През 2021 година постъпилите заявления от субекти на правото на достъп до обществена информация е както следва: 

  

От граждани на Република България   22 заявления 

От неправителствени организации   3 заявления 

 

           Постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021г. по теми на исканата информация, е 

както следва: 

 

Упражняване на права или законни интереси 1 заявление 

Отчетност на институцията 15 заявления 

Контролна дейност на администрацията 9 заявления 

           
  

Свободен достъп е предоставен на всички постъпили в инспекцията през 2021 година заявления за достъп до 

обществена информация – 25 броя (двадесет и пет),  няма частичен достъп. През отчетния период не са  предприемани 

действия за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация. Всички издадени решения за 

предоставяне на достъп до обществена информация са в 14-дневния срок. 

 

Не са постъпвали искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване през 

отчетния период. 

 

През 2021г. няма издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация (ДОИ), както 

и няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп. 

 

През отчетния период не са установени нарушения на длъжностни лица по Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

За 2021 година няма подадена жалба срещу решение, издадено в изпълнение на задълженията на Регионална 

здравна инспекция – Софийска област по Закона за достъп до обществена информация.  

 

Настоящият доклад се публикува на интернет страницата на РЗИ – Софийска област, рубрика „Достъп до 

информация“. Информацията в него е публикувана и в Годишния отчетен доклад в Интегрираната информационна система 

на държавна администрация. 

 

 

 

Изготвил, 

Татяна Малинова 

Главен секретар 
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