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 2019Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15, АЛ. 2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 15 А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП
ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на вида на исканата
информация, посочена в заявлението
№

Заявление

1

93 - 1/04.01.2019 г.

2

93 - 2/07.01.2019 г

3

03 - 51/17.01.2019 г.

„Протоколи от изследване на вода от централен
водоизточник в кв. „К. Ганчев”, където се
намира месопроизводително предприятие Кумир
СИ ЕООД
„Протоколи от микробиологичен анализ на
водата в сондаж № 7, гр. Павел баня, за периода
01.01.2018г. – 31.12.2018г.
 „Колко проверки са били извършени
през 2016г., 2017г. и 2018г. от РЗИ –
Стара Загора? Колко са констатираните
нарушения в резултат на тези проверки?
Колко предписания и колко АУАН са
били издадени /справки по години,
регион и правно основание/?
 През 2016г., 2017г. и 2018г. РЗИ – Стара
Загора /справка по години, регион и
основание/ при колко от констатираните
нарушения, едновременно е било
издадено предписание и АУАН?

Предоставена
информация на
основание
Решение № 93 –
1/10.01.2019г.
Решение № 93 –
2/10.01.2019г.
Решение № 03 –
51/23.01.2019г.

Отказ за предоставяне на
информация на основание









За колко от констатираните от РЗИ –
Стара Загора през 2016г., 2017г. и 2018г.
/справка по години, регион и правно
основание/ нарушения, при които е
издадено предписание, нормативно е
допустимо издаване едновременно и на
АУАН? При колко тях са били издадени
единствено предписания, без АУАН?
За колко от констатираните от РЗИ –
Стара Загора нарушения през 2016г.,
2017г. и 2018г. /справка по години,
регион и правно основание/ има
издадено наказателно постановление?
Колко от издадените наказателни
постановления са влезли в сила? Колко
от тях са платени доброволно и колко от
тях са изпратени за събиране на
публичен изпълнител?
Колко от издадените от РЗИ – Стара
Загора през 2016г., 2017г. и 2018г.
предписания не са били изпълнени? За
колко от тях има издадени влезли в сила
наказателни постановления? Колко от
тях са платени доброволно и колко от тях
са изпратени за събиране на публичен
изпълнител /справка по години и
регион/?
Колко са установените от РЗИ – Стара
Загора случаи през 2016г., 2017г. и
2018г.,
когато
след
издадено
предписание и при последващ контрол за
неговото изпълнение е констатирано, че
субектът, стопанисващ проверявания
обект е сменен /справка по години и
регион/?“

4.

93 – 3/23.01.2019г.



5

03 – 175/26.02.2019г.



6

94 – 48/01.03.2019г.



7

30 - 112/17.04.2019 г.

8

03 – 435/24.06.2019г.

„Копие от протоколи от проведено
изпитване на вода от централен
водоизточник за кв. Индустриален, по
показатели от Наредба № 9 за периода
01.07.2018г. – 31.12.2018г.“
„Имената на всички рекламни агенции,
агенции за връзки с обществеността,
консултантски фирми и медии, с които
имат сключени договори министерствата
и второстепенните разпоредители с
бюджетни средства към тях, както и
държавните фирми с над 50% държавно
участие. Да бъдат посочени сумата по
договорите, сроковете на действие и
кратко описание на целите им.“

Решение № 93 –
3/06.02.2019г.

Решение № 03 –
175/08.03.2019г.

„Отчет за постъпилите заявления за Решение № 94 –
достъп до обществена информация и за 48/07.03.2019г.
повторно ползване на информация от
обществения сектор в ръководената от
Вас администрация през 2018г., който
включва и данни за направените откази и
причините за това.“

Анализ на работата на ТЕЛК в област Стара
Загора за периоди 2016г., 2017г. и 2018г. и
здравна
информация
по
табулограми,
предоставени от НЦОЗА – София за лица над 16
год. възраст.
„Списък на чешмите – обекти, отворени за
обществено ползване, попадащи под контрола на
РЗИ – Стара Загора. Копия на протоколи за
извършени проби /мониторинг/ контрол на
химичните и микробиологичните качества на
водата за последните 5 години“

Решение № 30 –
112/23.04.2019г.

Решение №
435/26.06.2019г.

9

№ 93 - 7/26.08.2019 г.

„- Брой легла – общ и по отделения;
Решение № 93 –
- Брой медицински специалисти – 7/29.08.2019г.
лекари;
- Брой медицински специалисти по
здравни грижи;
- Друг
обслужващ
немедицински
персонал;
- Брой преминали пациенти за 2018г.;
- Отделения и съответно ниво на
компетентност;
- Медицински специалности;
- Брой преминали пациенти по
клинични пътеки;
- Брой извършени операции по
специалности;
- Ниво
на
компетентност
на
извършените операции;
- Участие на работещи лекари на ТД в
семинари и симпозиуми;
- Брой извършени операции по ниво на
компетентност;
- Наличие на акредитация към МЗ или
друга;
- Брой жалби към здравното заведение
към МЗ, Медицински одит, НЗОК,
РЗОК;
- Брой хабилитирани лекари;
- Акредитация за база за обучение;
- Използваемост на леглова база;
- Брой вътрешноболнични инфекции;
- Брой специализанти.
За следните специалности:
- Кардиология
- Акушерство и гинекология
- Ортопедия
- УНГ

10 93 – 8/12.09.2019г.
11 03 –
701/02.10.2019г.
12 № 93-9/03.12.2019 г.

13

- Педиатрия
- Онкология
- Хирургия
- Пневмология и фтизиатрия
- Очни болести
- Неврология
- Гастроентерология
- Урология
Относно следните лечебни заведения:
- УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“
АД, гр. Стара Загора
- КОЦ – Стара Загора ЕООД
- МБАЛ „Д- р Димитър Чакмаков“
ЕООД, гр. Раднево
- МБАЛ „Д – р Христо Стамболски“
ЕООД, гр. Казанлък
- МБАЛ Чирпан ЕООД
- МБАЛ Гълъбово ЕАД”,
„Качеството
на
питейната
вода Решение № 93 –
/микробиологични и физико – химични 8/18.09.2019г.
показатели/ за ДГ № 66 „Детски рай“

информация за прилагане на Закона за 03 – 701 –
защита от домашното насилие.
1/09.10.2019г.
Протоколи от изследвания на вода от собствен Решение № 93 –
водоизточник по група А за 2019г.
9/05.12.2019г.

Протоколи от изследвания на вода от собствен
водоизточник по група Б за 2019г;
№ 93 – 10/23.12.2019г. „1. Дейността на лечебните заведения в област
Стара Загора за 2017г. и 2018г.
2. Здравната мрежа в област Стара Загора през
2017г. и 2018г.
3. Заболеваемост и първична инвалидност на
населението в област Стара Загора за 2017г.
и 2018г.“

Решение № 93 –
10/03.01.2020г.

