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             /д-р Станимир Станков –  
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ – СТАРА 

ЗАГОРА ПРЕЗ 2020Г., 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 

 

Вх.№ 93 - 

1/08.01.2020 г.  

„Протоколи от извършен микробиологичен 

анализ на водата в Сондаж №7 в гр.Павел баня 

за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.: 

Решение № 93 – 

1/13.01.2020г. 
 

2 Вх.№ 93 - 

2/24.01.2020 г 

„Списък на помощник фармацевтите в регион 

Стара Загора“ 

Решение № 93 – 

2/21.01.2020г. 
 

3 Вх.№ 93 - 

3/03.02.2020 г. 
„Протоколи от изследване на вода от централен 

водоизточник в кв.“К. Ганчев“, където се намира 

месопреработвателно предприятие „Кумир-Си“ 

Решение № 03 – 

51/04.02.2020г. 
 

4 Вх.№ 93 – 

4/10.02.2020г. 
„Универсален код за достъп за НЗОК данни“ Изх.№ 93-4-

2/14.02.2020г. 
 

5 Вх.№ 93 – 

5/10.02.2020г. 
„Универсален код за достъп до информация 

относно услугите, полагащи се по НЗОК“ 

Изх.№ 93-5-

2/14.02.2020г. 
 

6 Вх.№ 93 – 

6/12.02.2020г. 
„Актуален списък за 2019г. на категориите 

информация, подлежаща на публикуване в 

интернет за сферата на дейност на РЗИ-Стара 

Загора, както и форматите, в които е достъпна“ 

Решение № 93 – 

6/18.02.2020г. 

 

 



7 Вх.№ 93 – 

8/24.02.2020г. 
 „Заразна заболеваемост за периода 

2013г.-2019г.-2020г. 

 Взривове от ОВХ ТА в община Братя 

Даскалови, Гълъбово и Хрищени“ 

Решение № 93-

8/05.03.2020г. 

 

 

8 Вх.№ 93 - 

9/13.03.2020 г. 
 „Резултати от изпитване на показателите 

от група А на вода от собствен 

водоизточник, съгласно Наредба 9 

 Резултати от изпитване на показателите 

от група Б на вода от собствен 

водоизточник, съгласно Наредба 9 

 Резултати от изпитване на сурова вода от 

собствен водоизточник“ 

Решение № 93 – 

9/20.03.2020г. 

 

 

9 Вх.№ 93 – 

10/08.05.2020г. 
Информация за 2018г. за „СБНАЛ – Свети 

Лазар“ ЕООД гр.Казанлък: 

 „Брой легла – общо за лечебното 

заведение 

 Брой медицински специалисти – лекари-

общо за лечебното заведение 

 Брой медицински специалисти по 

здравни грижи-общо за лечебното 

заведение 

 Друг обслужващ немедицински 

персонал-общо за лечебното заведение 

 Брой преминали пациенти за 2018г. – 

общо за лечебното заведение и по 

отделения 

 Ниво на компетентност на отделенията 

 Медицински специалности 

 Брой преминали пациенти по клинични 

пътеки – общо за лечебното заведение 

 Брой извършени операции – общо за 

лечебното заведение и по специалности 

 Брой работещи лекари на ТД участващи 

в семинари и симпозиуми 

Решение № 93 – 

10/20.05.2020г. 

 

 



 Брой извършени операции по ниво на 

сложност – малки, средни, големи, много 

големи- общо за лечебното заведение 

 Наличие на акредитация към МЗ или 

друга 

 Брой жалби към здравното заведение към 

МЗ, ИАМН, НЗОК, РЗОК 

 Брой хабилитирани лекари – общо за 

лечебното заведение и по специалности 

 Наличие на акредитация за база за 

обучение 

 Използваемост на леглова база 

 Брой вътрешно-болнични инфекции- 

общо за лечебното заведение и по 

отделения 

 Брой специализанти – общо за лечебното 

заведение и по отделения 

10 Вх.№ 93 – 

11/11.05.2020г. 

„Информация за 2019г. относно:„МБАЛ 

Тракия“; „КОЦ-СТ. ЗАГОРА ЕООД; МБАЛ 

Д-Р ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ-РАДНЕВО 

ЕООД;“МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ 

ЕООД; „МАБАЛ НИА МЕД“ ООД;“МБАЛ 

ЧИРПАН“ ЕООД; МБАЛ ЕАД ГЪЛЪБОВО; 

„УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ 

АД; СБНАЛ – СВЕТИ ЛАЗАР ЕООД: 

 „Брой легла – общо за лечебното 

заведение 

 Брой медицински специалисти – лекари-

общо за лечебното заведение 

 Брой медицински специалисти по 

здравни грижи-общо за лечебното 

заведение 

 Друг обслужващ немедицински 

персонал-общо за лечебното заведение 

Решение № 93 – 

11/11.05.2020г. 

 

 



 Брой преминали пациенти за 2018г. – 

общо за лечебното заведение и по 

отделения 

 Ниво на компетентност на отделенията 

 Медицински специалности 

 Брой преминали пациенти по клинични 

пътеки – общо за лечебното заведение 

 Брой извършени операции – общо за 

лечебното заведение и по специалности 

 Брой работещи лекари на ТД участващи 

в семинари и симпозиуми 

 Брой извършени операции по ниво на 

сложност – малки, средни, големи, много 

големи- общо за лечебното заведение 

 Наличие на акредитация към МЗ или 

друга 

 Брой жалби към здравното заведение към 

МЗ, ИАМН, НЗОК, РЗОК 

 Брой хабилитирани лекари – общо за 

лечебното заведение и по специалности 

 Наличие на акредитация за база за 

обучение 

 Използваемост на леглова база 

 Брой вътрешно-болнични инфекции- 

общо за лечебното заведение и по 

отделения 

 Брой специализанти – общо за 

лечебното заведение и по отделения 

За специалности; 

 Кардиология 

 Акушерство и гинекология 

 Ортопедия 

 УНГ 



 Педиатрия 

 Онкология 

 Хирургия 

 Пневмология и фтизиатрия 

 Очни болести 

 Неврология 

 Гастроентерология 

 Урология“ 

11 Вх.№ 93-

12/28.05.2020 г. 
„Броят на новородените деца, на които е 

направен неонатален слухов скрининг по 

болници от 2016г. до сега и какви са резултатите 

/положителни и отрицателни/ има ли 

нарушения“ 

Решение № 93 – 

12/05.06.2020г. 

 

 

12 Вх.№ 03 – 

1022/17.06.2020г. 
 „Броят на попълнените анкетни карти на 

български граждани завърнали се от 

чужбина от началото на месец март 

2020г. до 31.о5.2020г. 

 Разпределението на попълнените анкетни 

карти по РЗИ в страната 

 Колко от завърналите се от чужбина от 

началото на месец март 2020г. до 

31.о5.2020г. не са здравно осигурени 

 Броят на здравно неосигурените 

граждани на България, потърсили 

лекарска помощ или са били 

хоспитализирани във връзка с 

коронавируса от началото на месец март 

2020г. до 31.о5.2020г. 

 Каква е сумата за медицински 

услуги/лечението в болница във връзка с 

коронавируса за здравно неосигурените 

граждани 

 Редът по който се процедира, ако 

гражданите са се осигурявали здравно в 

Решение № 03 – 

1022/23.06.2020г. 

 

 



друга страна от ЕС или трета страна, но 

са получили медицинска помощ в 

България 

 Броят на гражданите на страни от ЕС 

/извън българските граждани/ и/или 

трети страни, които са 

потърсили/получили медицинска помощ 

в България във връзка с коронавируса от 

началото на месец март 2020г. до 

31.05.2020г. 

 Каква е сумата за медицинските 

услуги/лечението в болница във връзка с 

коронавируса на гражданите на страни 

от ЕС /извън българските граждани/ 

и/или трети страни 

 Редът, по който се заплаща медицинската 

помощ/лечението в болница в България 

във връзка с коронавируса на гражданите 

на страни от ЕС /извън българските 

граждани/ и/или трети страни“ 

 

13 Вх.№ 03-

1018/17.06.2020г. 
 „Колко са случаите на заразени, 

оздравели, починали с COVID 19 

в специализираните лечебни 

заведения за деца и възрастни 

/ДМСГД и ДПБ/ и в 

специализираните институции за 

деца и възрастни с психично 

заболяване /ДВПР и ДВУИ/ 

 Колко са към момента лечебните 

заведения за деца /ДВПР/ и 

държавните психиатрични 

болници /ДПБ/, какъв е броят на 

потребителите, настанени в тях-

съответно ДМСГД и в ДПБ“ 

Решение № 03-

1018/23.06.2020г. 
 



 „Колко са направените тестове 

/изследване  с PCR и бързи 

тестове за антитела за наличие на 

COVID 19 – наличие на IgM и 

IgG/ сред потребителите и 

персонала на специализираните 

лечебни заведения за деца и 

възрастни с увреждания /ДМСГД 

и ДПБ/, както и сред 

потребителите и персонала на 

специализираните социални 

институции за деца и възрастни 

 Препоръки и предстоящи стъпки 

за провеждане на тестове в 

/ДМСГД и ДПБ/, както и в 

специализирани институции за 

деца и възрастни със специални 

потребности 

 Предложени идеи и решения за 

справяне  със ситуацията в 

ДМСГД и в ДПБ и в 

специализираните социални 

домове с регистрирани случаи на 

COVID 19 – конкретен пример – 

потвърдените случаи на 

заболявания в региона на Видин 

и Кюстендил 

 Какви са решенията за справяне с 

последствията от COVID 19 за 

ангажираните в 

институционалната-здравна и 

социална грижа за деца и 

възрастни с увреждания 

 Има ли постъпили сигнали до 

РЗИ-Ст.Загора за нарушение на 



основни човешки права в 

условията на извънредна 

ситуация в периода след 

13.03.2020г. в ДМСГД и ДПБ“ 

14 Вх.№ 93-

14/09.07.2020г. 

„Информация за съдържанието в питейната 

вода на гр.Стара Загора на тежките метали 

Pb, Cd, Cu и Zn за 2019г.“ 

Решение № 93-

14/17.07.2020г. 
 

15 Вх.№ 93-

15/13.07.2020г. 
 „Общ брой пациенти с диагноза 

Дегенерация на макулата и задния 

полюс-МКБ Н35.3 влажна и суха 

форма – всички пациенти към 

01.06.2020г. за област Стара Загора 

 Колко пациенти се диагностицират 

всяка година с диагноза Дегенерация 

на макулата и задния полюс-МКБ 

Н35.3 в област Стара Загора – 

съответно през 2018г. и 2019г.“ 

Изх.№ 93-15-

2/23.07.2020г. 
 

16 Вх.№ 94-

295/14.07.2020г. 

„Представяне на протокол № ЗК №6-

НА/18.02.2020г. на Д ЛИ“ 

Решение № 94-

295/20.07.2020г. 
 

17 Вх.№ 93-

16/16.07.2020г. 

„Регистрирани заболявания в лечебните 

заведения по класове болести в област Стара 

Загора за периода 2015-2019г вкл. /брой 

случаи, честота на 100 000 души население и 

структура на пациенти/, както са предвидени 

в т.1 от документа заболеваемост и 

смъртност по причини на сайта на РЗИ-

Стара Загора“ 

Решение № 93-

16/27.07.2020г. 
 



18 Вх.№ 03-

1312/04.08.2020г. 

„Разбивка за област Стара Загора за периода 

март-юли 2020г.: 

 Починали лица с/от COVID -19 

 Излекуваните лица, независимо дали 

са били или не на болнично лечение 

 Пациентите с доказана 

коронавирусна инфекция, настанени 

в лечебни заведения за болнична 

помощ, в т.ч. колко интензивни 

структури“ 

Решение № 03-

1312/12.08.2020г. 
 

19 Вх.№ 93-

18/03.08.2020г. 

I.Информация за област Стара Загора 

А.Коронавирус SARS-CoV-2 – за периодите 

от 08.03.2020г. до датата на предоставяне на 

информацията отделно за месеците март, 

април, май, юни, юли 2020г. 

Б.Грипен вирус тип А, Б или С – за 

периодите 2018-2019г. (календарни) и 

отделно за месеците февруари, март, април, 

май, юни, юли през 2018, 2019г., 2020г. 

1.1.Брой тествани лица с PCR тестове 

1.2.Брой случаи на констатирани заразени 

2.1.Брой излекувани в болнични условия 

2.2.Брой излекувани в извънболнични 

условия 

2.3.Брой оздравели в извънболнични 

условия, без специално лечение 

3.1.Брой смъртни случаи в болнични 

условия 

3.2.Брой смъртни случаи в извънболнични 

условия 

3.3.Брой смъртни случаи общо за съответния 

период (независимо от това дали е 

Решение № 93-

18/13.08.2020г. 
 



установена вирусна инфекция и точната 

причина за смъртта) 

4.1.Брой извършени аутопсии 

4.2.Брой аутопсии с установена 

възпалителна реакция, довела до смъртта, 

без други несъвместими с живота 

заболявания 

4.3.Брой извършени аутопсии общо за 

съответния период (независимо от това дали 

е установена зараза с грипен вирус, 

коронавирус или други от повода за 

аутопсията) 

II.Предоставяне на информация за датите на 

обявяване, продължителност и основанието 

да бъдат обявени грипни епидемии и 

ваканции в област Стара Загора през2018, 

2019 и 2020г. 

20 Вх.№ 93-

19/05.08.2020г. 

„Представяне на протокол № ЗК № 7-

НА/26.02.2020г. на Д ЛИ“ 

Решение № 93-

19/06.08.2020г. 
 

21 Вх.№ 03-

1347/12.08.2020г. 

„Към дата 01.07.2020г., на територията на 

Република България, колко на брой 

отделения са функционирали, само за 

лечение на лица заболели от COVID -19? 

Същите тези отделения: 

1.С колко на брой болнични легла 

разполагат? 

2.В колко на брой областни града са 

разположени? /като се има предвид, че 

хипотетично би могло в някои областни 

града да няма такива отделения, а в други да 

има по няколко и че този брой градове 

Решение № 03-

1347/21.08.2020г. 
 



вероятно е по-малък от общия брой ковид 

отделения в страната/ 

3.С колко общо на брой персонал 

разполагат?/медицински и помощен/ 

От този персонал колко общо са: 

3.1.Лекари 

3.2.Лекари с придобита специалност 

„инфекциозни болести“? 

3.3.Медицински сестри и фелдшери 

4.С колко общо на брой апарати за 

изкуствена вентилация разполагат? 

22 Вх.№ 03-

1513/21.09.2020г. 
 „Какъв е броят на домовете и 

резидентните услуги за стари хора, 

засегнати от пандемията от COVID -

19? 

 Какъв е броят на смъртните случаи в 

резултат на вируса в тези домове и 

резидентни услуги през периода на 

първата вълна /1-ви март – 1-ви юни 

2020г./ или друг период, за който има 

налични данни /стига да е посочен 

точният период/ 

 Какви стъпки е предприело 

българското правителство, за да 

подготви системата за грижа за 

втората вълна на тази или за бъдещи 

пандемии?“ 

Решение № 03-

1513/28.09.2020г. 
 



23 Вх.№ 93-

20/18.09.2020г. 

„До момента какви количества от 

лекарствените продукти Nydroxychloroquine 

Sulfate tablets 100mg I Azithromycin 

Dispersible tablets 100mg са разпределени, на 

кои дати, към кои лечебни заведения и за 

лечение на какви заболявания?“ 

Решение № 93-

20/29.09.2020г. 
 

24 Вх.№ 93-

21/30.09.2020г. 

„Справка за заболеваемост 2017-2019г. по 

общини в област Стара Загора за лица до 

18год. възраст и за лица над 18год. възраст“ 

Решение № 93-

21/14.10.2020г. 
 

25 Вх.№ 03-

1604/06.10.2020г. 

„Колко и какви нарушения на 

противоепидемичните мерки са 

констатирани от обявяването на 

епидемичната обстановка в България? Какви 

санкции са наложени на нарушителите?  

Решение № 03-

1604/20.10.2020г. 
 

26 Вх.№ 93-

22/07.10.2020г 
 „Регистрирана заболеваемост на 

острите вяли парализи за периода 

2012-2020г. за област Стара Загора 

 Данни за случаи на ОВИ от Уеб 

базирана система – НЦЗПБ за област 

Стара Загора“ 

Решение № 93-

22/20.10.2020г. 
 

27 Вх.№ 03-

1707/26.10.2020г. 

„Колко нарушения в нощните заведения са 

констатирани от обявяването на 

извънредната епидемична обстановка и 

какви санкции са наложени 

Решение № 03-

1707/05.11.2020г. 
 

28 Вх.№ 93-

23/16.11.2020г. 

„Лабораторни изследвания на вода от 

собствен водоизточник / пълен химичен 

анализ и микробиология 

Материалът за пробите е предоставен  

между 01.12.2019-01.02.2020г. 

Заявител „ИВРА 2009“ ООД 

 

Решение № 93-

23/25.11.2020г. 
 



29 Вх.№ 93-

24/17.12.2020г. 
 „Обявена ли е на територията на 

Република България, област Стара 

Загора или община Гурково епидемия 

за заболяване от „КОВИД 19“ към 

дата 31.05.2020г. 

 Наличие на смъртни случаи свързани 

с това заболяване към 31.05.2020г. на 

посочените територии“ 

Решение № 93-

24/30.12.2020г. 
 

 


