
 
 

 

№ 75-7/11.01.2021 г. 
 

УТВЪРДИЛ: /п/ 

д-р Мими Кубатева 

директор на РЗИ - Смолян 

 

Годишен отчет 

 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно 

използване на информация от обществения сектор през 2020 г. 

 

Утвърдените вътрешни правила за достъп до обществена информация в РЗИ-

Смолян са в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ). В тях се регламентира приемането, регистрирането, разглеждането на заявления 

и устни запитвания за достъп до обществена информация, както и изготвяне на решения 

за отказ или предоставяне на обществена информация. На страницата на РЗИ – Смолян 

в раздел Видове услуги/Достъп до информация са публикувани и годишните отчети за 

2017, 2018 и 2019 г. 

През 2020 г. в РЗИ-Смолян са постъпили 22 броя заявления, от тях: 

 Фирми, общински и държавни структури – 8 бр.; 

 НПО –  8 бр.; 

 Граждани –  6 бр.; 

Заявленията са постъпили чрез: 

 По електронна поща – 21 (препратени по компетентност 9 от МЗ и 1 от Община 

Смолян); 

 Писмено, в деловодство –1,  

 Платформа за достъп до обществена информация – 1 (дублирано с препратено 

по компетентност от МЗ), което е отработено и в платформата. 

Поисканата информация е служебна, свързана с дейността на РЗИ – Смолян, по 

следните теми:  

- медико – статистическа информация 

- информация за измервания  

- информация за ДОИ за 2019 г. 

- информация за разпределение на лекарства за лечение на КОВИД 19 

- информация за заболяемост и извършени тестове на потребители и персонал в 

домове за стари хора и деца 

- информация за наказателната и контролна дейност на РЗИ – Смолян. 

- информация за лечебни структури за лечение на КОВИД-19 



В рамките на 14 дневния срок са издадени 21 решения (като 1 е оставено 

без разглеждане, поради не спазени изисквания на формата на запитване) и 1 

писмен отговор.  За отчетната 2020 г. не са предприемани действия за удължаване 

срока за предоставяне на достъп до обществена информация. Поисканата информация е 

предоставена във формата, поискана от заявителя. 

Не са постъпвали искания за предоставяне на информация от обществения сектор 

за повторно използване в отчетния период.  

Няма подавани жалби за ДОИ през календарната 2020 г. 

Както предишни години тенденцията за брой заявления за година се запазва – 

средно около 20. 

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет 

базирания ежегоден доклад по чл.62, ал. 1 от Закона за администрацията, подаван към 

Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията. 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                               Изготвил: 

                                                                                                     Милка Тодорова                                                                                                                       

                                                                                                     гл.експерт Д АПФСО 

 


