
 

 РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  

 

 

ДО  

И.Д.ДИРЕКТОРА 

РЗИ – РУСЕ 

 

 

Годишен доклад 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 

в РЗИ - Русе 

      През 2021 г. в РЗИ – Русе са  постъпили  следните заявления за достъп до обществена 

информация: 

№ ВХ. НОМЕР 

ФЛ/ЮЛ 

поискало 

достъп до 

обществена 

информация ТЕМА 

Номер и дата на 

решението за достъп 

Начин 

на 

изпраща

не на 

информа

цията 

1 93-1/14.01.2021 Център за 

защита на 

правата в 

здравеопазване

то, Магдалена 

Василева 

Информация за установени случаи 

на болни от Covid-19 потребители 

и персонал в специализирани 

институции в област Русе 

93-1-1/26.01.2021 

ел.поща 

2 93-2/18.01.2021 Мирослав 

Георгиев 

Желев 

Нарушаване и неспазване на 

противоепидемичните мерки по 

време на пътуване в междуградски 

автобусни линии в периода 

21.03.2020 - 31.12.2020 г. 

93-2-1/26.01.2021 

/частичен достъп/ 

ел.поща 

3 93-3/18.01.2021 Мирослав 

Георгиев 

Желев 

Нарушаване и неспазване на 

противоепидемичните мерки по 

време на пътуване в междуградски 

автобусни линии в периода 

21.03.2020-31.12.2020 г. 

93-2-1/26.01.2021 

/частичен достъп/ 

ел.поща 

4 93-4/23.02.2021 Николай 

Николай Нинов 

Актуализиран списък за 2020 г. на 

категориите информация, 

подлежаща на публикуване за 

сферата на дейност на РЗИ - Русе 

93-4-1/02.03.2021 

ел.поща 

5 93-5/02.03.2021 Калин Колев 

Сърменов 

Брой проверки на обществени 

места за спазване на забраната за 

тютюнопушене; брой връчени 

предписания и актове за 2020 г. 

93-5-2/16.03.2021      

ел.поща 

6 93-6/04.03.2021 Регионален 

телевизионен 

център – Русе, 

Венета 

Стоянова 

Николова 

Наложени глоби в гр. Русе от 

обявяването на епидемичната 

обстановка през март 2020 г. за 

неносене на защитни маски 

93-6-1/09.03.2021 

ел.поща 



№ ВХ. НОМЕР 

ФЛ/ЮЛ 

поискало 

достъп до 

обществена 

информация ТЕМА 

Номер и дата на 

решението за достъп 

Начин 

на 

изпраща

не на 

информа

цията 

7 93-7/16.03.2021 Български 

институт за 

правни 

въпроси, 

Биляна 

Стефанова 

Гяурова-

Вегертседер 

С колко легла, оборудвани с 

респиратори, разполагат 

държавните и общински болници, 

които имат разкрити отделения за 

Covid-19 към 31.01.2021 г. 

93-7-1/18.03.2021 

/частичен достъп/ 

 

ел.поща 

8 03-614/09.04.2021  Боян 

Веселинов 

Джамбазов 

Колко проверки са извършени на 

компаниите, които осъществяват 

транспортирането на ваксини 

срещу Covid-19 от Бул Био до РЗИ 

03-614-1/14.04.2021  

/частичен достъп/ 

 

ел.поща 

9 93-8/29.04.2021 Петър 

Пламенов 

Кърджилов 

Колко количества от доставените 

до РЗИ РНК ваксини от двата вида 

са предоставени на 

общопрактикуващите лекари в 

областта; на лечебните заведения 

за извънболнична и болнична 

медицинска помощ и други 

медицински специалисти в 

областта 

93-8-1/10.05.2021  

/частичен достъп/ 

 

ел.поща 

10 93-9/14.05.2021 Преслав Колев 

Иванов 

Брой проверки на територията на 

област Русе за спазване на 

забраната за работа на нощните 

заведения за периода 28.10.2020 - 

29.04.2021  

93-9-1/20.05.2021 

ел.поща 

11 93-10/31.05.2021 Наталия 

Александрова 

Чумак-Цанева 

Анкетни карти на починали от: 

ботулизъм, колиентерити, 

салмонелоза, шигелоза за периода 

01.01.2015 – 31.12.2020 

93-10-1/14.06.2021 

ел.поща 

12 93-11/31.05.2021 Ивайло Спасов 

Спасов 

Снабдени ли са РЗИ с 

допълнителни генератори на 

електричество? Какви модели са? 

Какъв е гаранционният им срок? 

Има ли местна фирма, която да ги 

отремонтира в спешен порядък; 

как е избрана? 

93-11-1/03.06.2021 

/частичен достъп/ 

 

ел. поща 

13 93-12/07.06.2021 Преслав Колев 

Иванов 

Колко проверки са извършени в 

кафене „Вайб“ за спазване на 

противоепидемичните мерки и 

забраната за тютюнопушене от 

началото на 2021 г. 

93-12-1/11.06.2021 

ел.поща 

14 93-13/08.06.2021 Красимир 

Стефанов 

Колев 

Колко проверки са извършени за 

2020 г. на прилежащи терени и 

тротоари към училища за спазване 

на чл.56а, ал. 1 от ЗЗ? Брой 

съставени предписания и актове? 

93-13-1/11.06.2021 

ел.поща 

15 93-14/28.07.2021 ПП 

Алтернатива за 

българско 

възраждане, 

Емил 

Светославов 

Стоименов 

Чия собственост е помещението на 

ГКПП „Дунав мост“ и на 

основание на каква процедура и 

какъв акт е посочено това 

помещение да бъде 

манипулационна на лабораторията 

на УМБАЛ „Медика“ Русе На 

93-14-2/11.08.2021 

ел.поща 



№ ВХ. НОМЕР 

ФЛ/ЮЛ 

поискало 

достъп до 

обществена 

информация ТЕМА 

Номер и дата на 

решението за достъп 

Начин 

на 

изпраща

не на 

информа

цията 

основание на каква процедура е 

избрана лабораторията на УМБАЛ 

„Медика“ Русе 

16 93-15/30.07.2021 сем. Колеви Брой ваксинирани в старческите 

домове? Брой на тези, които са 

изразили самостоятелно съгласие 

за прилагане на ваксина и коя 

точно? Как е разяснена ползата от 

ваксината? За колко от старите 

хора е дадено съгласие от техни 

роднини? 

93-15-2/13.08.2021 

/частичен достъп/ 

 

хартиен 

носител 

17 93-16/02.08.2021 Виктор 

Стефанов 

Калоянов 

Брой извършени проверки за 

спазване на противоепидемичните 

мерки в периода 01.01.2021 – 

01.08.2021 г., брой и видове 

установени нарушения 

93-16-1/13.08.2021 

ел.поща 

18 93-18/07.09.2021 Нона 

Георгиева 

Димитрова 

Издадени разрешителни и други 

документи за съответствие със 

здравните изисквания и за 

функционирането на създадените 

пунктове за ваксинация по 

паркове, площади и търговски 

обекти, на които трябва да 

отговарят тези пунктове 

93-18-1/15.09.2021 

/частичен достъп/ 

 

ел.поща 

19 93-19/10.09.2021 Европейски 

център за 

правата на 

ромите, 

Джордже 

Йованович 

Данни по пол и възраст за броя на 

хората от нисък социално-

икономически произход, които са 

получили поне първа доза ваксина 

срещу Covid-19 в: кв. Факултета 

(Пловдив), кв. Надежда(Сливен), 

кв. Изток (Кюстендил) и кв. 

Столипиново (Пловдив) 

93-19-1/24.09.2021 

/без решение/ 

ел.поща 

20 93-20/20.09.2021 Виктор 

Стефанов 

Калоянов 

Брой извършени проверки за 

периода 07.09.2021 – 20.09.2021 г. 

в питейни и хранителни заведения 

след 23 ч. по спазване на 

противоепидемичните мерки и 

забраната за тютюнопушене; брой 

установени нарушения и в кои 

заведения 

93-20-1/03.09.2021 

ел.поща 

21 93-21/29.09.2021 Арена Медиа – 

Русе. Диян 

Великов Илиев 

Брой заболели деца от 

Коронавирус, отделно за 

предучилищна и училищна 

възраст; брой ваксинирани 

възрастни деца над 12 г.; брой хора 

с поставена ваксина, които са на 

болнично лечение 

93-21-2/07.10.2021 

ел.поща 

22 93-22/11.10.2021 Даниела 

Иванова 

Еркенс 

Колко проверки са извършени до 

настоящия момент за установяване 

на евентуални пропуски в 

правилното съхранение на 

ваксините срещу Covid-19, в 

93-22-1/22.10.2021 

ел.поща 



№ ВХ. НОМЕР 

ФЛ/ЮЛ 

поискало 

достъп до 

обществена 

информация ТЕМА 

Номер и дата на 

решението за достъп 

Начин 

на 

изпраща

не на 

информа

цията 

извънболнични условия (паркове, 

молове, мобилни единици) 

23 93-23/20.10.2021 Виктор 

Стефанов 

Калоянов 

Брой извършени проверки за 

периода 07.09.2021 – 06.10.2021 г. 

в питейни и хранителни заведения 

след 23 ч. по спазване на 

противоепидемичните мерки; брой 

установени нарушения и в кои 

заведения 

93-23-1/29.10.2021 

ел.поща 

24 93-24/25.10.2021 Виктор 

Стефанов 

Калоянов 

Брой извършени проверки за 

периода 04.10.2021 – 17.10.2021 г. 

в питейни и хранителни заведения 

след 23 ч. по спазване на 

противоепидемичните мерки; брой 

установени нарушения и в кои 

заведения 

93-24-1/28.10.2021 

ел.поща 

25 93-25/12.11.2021 Преслав Колев 

Иванов  

Брой проверки за периода 

01.11.2021 - 11.11.2021 г. в нощен 

клуб ПР по спазване на 

противоепидемичните мерки и 

забраната за тютюнопушене. 

Колко и какви нарушения са 

установени и колко актове са 

съставени? 

93-25-1/16.11.2021 

ел.поща 

26 93-26/19.11.2021 Мартин 

Стефанов 

Коларов 

Брой извършени проверки от 

началото на 2021 г. и резултатите 

от проверките относно спазване на 

чл.56 от ЗЗ в гостилница 

„Възраждане“ 

93-26-1/30.11.2021 

ел.поща 

27 93-27/26.11.2021 Ивелина 

Димитрова 

Петрова 

Предоставяне на копие от 

становище на РЗИ – Русе относно 

спазване на граничните стойности 

на показателите за шум, 

определени с наредбата по чл.11, 

т.5, издадено от сметоизвозващата 

фирма, с която Община Русе е 

сключила договор 

93-27-1/08.12.2021 

/без решение/ 

ел.поща 

28 93-28/01.12.2021 Мартин 

Стефанов 

Коларов 

Брой извършени проверки за 

периода 01.10.2021 – 01.12.2021 г. 

относно спазване на чл.56 от ЗЗ в 

заведенията „Вайб“ и „Чилаут“. 

Колко и какви нарушения са 

установени и колко актове са 

съставени? 

93-28-1/07.12.2021 

ел.поща 

29 93-29/30.12.2021 Мартин 

Стефанов 

Коларов 

Брой извършени проверки от 

началото на 2021 г. по спазване на 

чл.56 от ЗЗ, имената на обектите, в 

които са установени нарушения и 

броя на съставените АУАН 

93-29-1/06.01.2022 

ел.поща 

 



Достъпите до обществена информация са поискани от граждани на Република България ФЛ 

– 23 /двадесет и три/, 2 /два/ от журналисти и 4 /четири/ са поискани от ЮЛ /Сдружения, фондации и 

др./. 

Всички заявления за достъп до обществена информация са разгледани  от Директора на РЗИ 

– Русе.  

Предоставен е достъп в законоустановения срок до исканата информация на 29 /двадесет и 

девет/ от тях. Две от заявленията са оставени без решения поради факта, че исканата информация не се 

образува от Инспекцията. На осем е предоставен частичен достъп по същата причина – въпросната 

информация не  се образува и съхранява в Инспекцията.  

 Търсената  информация е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Заявленията са 

основателни. Не са налице основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по 

чл. 37 от ЗДОИ. 

На 28 /двадесет и осем/ заявителя  информацията е предоставена по електронна поща, според 

тяхното изискване, на 1 /един/ заявител е изпратена информация на хартиен носител по пощата. 

Няма подавани жалби през календарната 2021 г. срещу решения за предоставяне на ДОИ. 

 

 

Елеонора Тодорова  

Главен секретар на РЗИ - Русе 

 


