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              УТВЪРДИЛ: …../П/……… 

              /д-р Златина Нанева – директор на  

              РЗИ – Стара Загора/ 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ – СТАРА 

ЗАГОРА ПРЕЗ 2018Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15, АЛ. 2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 15 А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП 

ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

№ 

 

 

Заявление 

Описание на вида на исканата 

информация, посочена в заявлението 

Предоставена 

информация на 

основание 

Отказ за предоставяне на 

информация на основание 

1 ОИ – 1/18.01.2018г. Протоколи за периодичен мониторинг за 2017г. 

на води от водоизточник на”ХЛЯБ 97” АД 

Решение № ОИ – 

1/17.01.2018г. 
  

2 ОИ – 2/19.01.2018г. Протоколи от изследване на вода, по 

възможност пробовземане на вода от кв. „К. 

Ганчев”, където се намира месопроизводително 

предприятие Кумир СИ ЕООД 

Решение № ОИ – 

2/26.01.2018г. 
 

3 ОИ-3/02.02.2018 г. 1. Колко лечебни заведения и медицински 

центрове има функциониращи на 

територията на община Павел баня? Колко 

от тях са регистрирани като извършващи 

такава дейност? 

2. Колко лекари и с какви специалности 

работят в тези ЛЗ и медицински центрове? 

3. Води ли се статистика за назначените и 

извършени проверки от РЗИ – Стара Загора 

за периода 2015 – 2017г. на лечебните 

заведения и медицински центрове? Ако да – 

колко проверки, на какво основани е и в 

каква връзка са извършени? 

4. Открити ли са нередности или 

закононарушения при извършените 

проверки? Ако да – води ли се статистика за 

Решение № ОИ – 

3/13.02.2018г. 
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констатираните нарушения и субектите, 

които са ги извършили и можели да бъдат 

предоставени? Какви мерки са предприети 

във връзка с констатираните нарушения?; 

4.  ОИ-4/07.02.2018 г Отчет за постъпилите заявления за достъп до 

обществена информация през 2017г., който 

включва и данните за направените откази и 

причините за това 

Решение № ОИ – 

4/13.02.2018г. 
 

5 ОИ-5/12.02.2018 г. 1. Копия на карта за епидемиологични 

проучвания на болни от листериоза в 

област Стара Загора през периода 2009 – 

2017г. 

2. Анкета за починал болен от листериоза в 

област Стара Загора през периода 2009 – 

2017г.; 

Решение № ОИ-

5/21.02.2018г. 

 

 

6 ОИ-6/06.03.2018 г. 1. Брой пациенти, приети в други лечебни 

заведения с диагноза „Остър коронарен 

синдром”, за които е отчетено лечение по 

клинични пътеки № 16, 17, 181 20, 21, 23, 25, 

26, 27 и 28 в периода 01.01.2017г. – 

31.12.2017г. 

2. Наличие на аутопсионни зали в лечебни 

заведения, намиращи се на територията на 

област Стара Загора” 

Решение № ОИ-

6/14.03.2018 г. 

 

 

7 ОИ-7/07.03.2018 г. Протоколи от извършено изследване качествата 

на питейната вода на територията на ДГ № 66 
Решение № ОИ-

7/20.03.2018 г. 

 

8 ОИ-8/15.03.2018 г. Стойностите на показателите, включени в 

мониторинга на водите, използвани за питейно – 

битови нужди в населените места от област 

Стара Загора, съгласно придружително писмо, за 

2016 и 2017 година. 

Решение № ОИ-

8/28.03.2018 г. 

 

 

9 ОИ-9/20.03.2018 г. Протоколи от периодичен, постоянен и насочен 

контрол на водата за питейни и битови цели от 

гр. Стара Загора и селата от община Стара 

Загора за 2016 и 2017 година, които съдържат 

измервания за концентрациите на желязо, 

Решение № ОИ-

9/02.04.2018 г. 
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манган, хром, алуминий, мед, цинк, олово, 

кадмий, никел, бор, селен, антимон, живак, 

арсен. 

10 ОИ-10/22.03.2018 г. Обобщен анализ за здравното състояние на 

работещите за 2016г., предоставян на РЗИ – 

Стара Загора от службите по трудова медицина 

Решение № ОИ-

10/02.04.2018 г. 

 

 

11 ОИ-11/28.03.2018 г. Нива на шум до обекти на въздействие след 

изпълнение на шумозащитни съоръжения по 

трасетата на следните проекти: „Рехабилитация 

на гарови комплекси по TEN-T мрежата – 

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара 

Бургас, пътническа”. 

Решение № ОИ-

11/04.04.2018 г. 

 

 

12 ОИ-12/25.04.2018 г. Протоколи от извършен микробиологичен 

анализ на водата в сондаж № 7, гр. Павел баня, 

за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. 

Решение № ОИ-

12/03.05.2018 г. 

 

 

13 ОИ-13/30.04.2018 г. Протоколи от изпитване на вода, предназначена 

за питейно – битови цели 
Решение № ОИ-

12/08.05.2018 г. 
 

14 ОИ-14/23.05.2018 г Анализ на работата на ТЕЛК в област Стара 

Загора за периоди 2013г. и 2015г. и здравна 

информация по табулограми, предоставени от 

НЦОЗА – София. 

Решение № ОИ-

14/01.06.2018 г. 

 

 

15 ОИ-15/05.06.2018 г. 1. Дейност на лечебни заведения за болнична 

помощ в област Стара Загора – МБАЛ 

Чирпан ЕООД, МБАЛ Христо Стамболски 

ЕООД, гр. Казанлък и УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович” АД през 2015г., 2016г. и 

2017г., а именно – среден брой легла, 

преминали болни, проведени леглодни, 

използваемост, среден болничен престой и 

оборот. 

2. Икономически показатели на лечебни 

заведения за болнична помощ в област Стара 

Загора – МБАЛ Чирпан ЕООД, МБАЛ 

Христо Стамболски ЕООД, гр. Казанлък и 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД 

Решение № ОИ-

15/08.06.2018 г. 
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през 2015г., 2016г. и 2017г., а именно – 

среден разход на: един преминал болен, едно 

легло, един леглоден, един лекарстводен, 

един храноден; справка за разходите по 

икономически елементи; справка за 

приходите по икономически елементи.. 

16 ОИ-16/14.06.2018 г 1. Постоянни биотопи в региона – 

местоположение, площ, вид на околната 

растителност; 

2. Временни биотопи – местоположение, площ, 

вид на околната растителност; 

3. Наличие на защитени видове в тези биотопи 

/и водни/; 

4. Наличие на защитени зони НАТУРА 2000 – 

местоположение, площ, вид на 

растителността; 

5. Основни видове комари в региона /най – 

масово срещани/; 

6. Съществуват ли данни за наличие на тигров 

комар? 

7. Правени ли са обследвания и прилагат ли се 

капани за комари за установяване на числен 

състав и видове? 

8. Какви задания са правени през последните 2 

– 3 години като предписания по отношение 

на комарите? Видове обработки, площи, към 

кои институции? 

Решение № ОИ-

16/20.06.2018 г. 

 

 

17 ОИ-17/03.07.2018 г.  „Брой легла 

 Брой медицински специалисти – лекари 

 Брой специалисти здравни грижи 

 Друг обслужващ немедицински персонал 

 Брой преминали пациенти 

 Отделения и съответно ниво на 

компетентност 

 Брой преминали по клинични пътеки 

 Брой извършени операции за съответна 

Решение № ОИ-

17/10.07.2018 г. 
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специалност 

 Участие на работещи лекари на ТД в 

семинари, симпозиуми” за 2017г. за УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара 

Загора. 

18 ОИ-18/09.07.2018 г. „Качеството на водата по Наредба № 9 – 

физикохимичен и микробиологичен анализ на 

водите в следните селища: 

1. с. Тракия 

2. гр. Мъглиж 

3. с. Копринка 

4. гр. Казанлък 

5. гр. Крън 

6. с. Енина 

 

Решение № ОИ-

18/10.07.2018 г. 

 

 

19 ОИ-19/12.07.2018 г. „Броят на издадените от РЗИ наказателни 

постановления, броят на обжалваните такива, 

брой на изцяло отменените и брой на изцяло 

потвърдените и брой на изменените наказателни 

постановления за следните години: 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 г.” 

Решение № ОИ-

19/19.07.2018 г. 

 

 

20 ОИ-20/22.08.2018 г. „Резултатите от извършвания от РЗИ – Стара 

Загора мониторинг на качеството на питейните 

води в с. Сулица, община Стара Загора от 

01.01.2016г. до август 2018г., както и точките, от 

които се вземат пробите  

Решение № ОИ-

20/03.09.2018 г. 

 

 

21 ОИ-21/22.08.2018 г. Резултатите от извършвания от РЗИ – Стара 

Загора мониторинг на качеството на питейните 

води в с. Христоияново, община Стара Загора от 

01.01.2016г. до август 2018г., както и точките, от 

които се вземат пробите  

Решение № ОИ-

21/03.09.2018 г. 

 

 

22 ОИ-22/22.08.2018 г. Резултатите от извършвания от РЗИ – Стара 

Загора мониторинг на качеството на питейните 

води в с. Калитиново, община Стара Загора от 

01.01.2016г. до август 2018г., както и точките, от 

които се вземат пробите  

Решение № ОИ-

22/03.09.2018 г. 
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23 ОИ-23/22.08.2018 г. Резултатите от извършвания от РЗИ – Стара 

Загора мониторинг на качеството на питейните 

води в с. Яворово, община Стара Загора от 

01.01.2016г. до август 2018г., както и точките, от 

които се вземат пробите 

Решение № ОИ-

23/03.09.2018 г. 

 

 

24 ОИ-24/22.08.2018 г. Резултатите от извършвания от РЗИ – Стара 

Загора мониторинг на качеството на питейните 

води в с. Сладък кладенец, община Стара Загора 

от 01.01.2016г. до август 2018г., както и точките, 

от които се вземат пробите 

Решение № ОИ-

24/03.09.2018 г. 

 

 

25 ОИ-25/25.09.2018 г. „Последни протоколи относно качествата на 

питейната вода в с. Осетеново, община Павел 

Баня, област Стара Загора” 

Решение № ОИ-

25/01.10.2018 г. 
 

26 ОИ-26/26.09.2018 г. „Таблица на първично инвалидизирани деца от 0 

до 4 години по кодове болести за област Стара 

Загора за 2014, 2015, 2016, 2017г.” 

Решение № ОИ-

26/02.10.2018 г. 

 

 

27 ОИ – 27/18.10.2018г. „Протоколи от изпитване на водата от най – 

близкия до детската градина водоизточник. 
Решение № ОИ – 

27/18.10.2018г. 
 

28 ОИ-28/08.10.2018 г. „Протоколи от изпитване на водата”, като в 

телефонен разговор със заявителя беше 

уточнено, че става въпрос за протоколи от най – 

близкия до детската градина водоизточник. 

Решение № ОИ-

28/12.10.2018 г. 

 

 

29 ОИ-29/26.10.2018 г. „Протоколи от изпитване на водата”, като в 

телефонен разговор със заявителя е било 

уточнено, че става въпрос за протоколи от най – 

близкия до детската градина водоизточник. 

Решение № ОИ-

29/08.11.2018 г. 

 

 

30 ОИ-30/26.10.2018 г. „Протоколи от замерване на микроклимат”. 

 
Решение № ОИ-

30/08.11.2018 г. 
 

31 № ВП - МД-

2021/26.11.2018 г. 
 „Брой легла 

 Брой медицински специалисти 

 Брой медицински специалисти по здравни 

грижи 

 Друг обслужващ немедицински персонал 

 Брой преминали пациенти за 2017г. 

 Отделения 

Решение № ВП – 

МД – 

2021/28.11.2018г. 
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 Медицински специалности 

 Ниво на компетентност 

 Брой легла по отделения 

 Брой преминали пациенти по клинични 

пътеки 

 Брой извършени операции 

 Участие на работещи лекари на ТД в 

семинари, симпозиуми 

 Брой извършени операции по ниво на 

компетентност 

 Наличие на акредитация към МЗ или друга 

 Жалби към здравното заведение – МЗ, 

Медицински одит, НЗОК, РЗОК 

 Брой хабилитирани лекари 

 Акредитация за база за обучение 

 Използваемост на леглова база 

 Брой вътрешно – болнични инфекции 

 Брой специализанти” за УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора. 

 

 


