УТВЪРДИЛ: …./П/……….
д-р Станимир Станков
Директор на РЗИ – Стара Загора
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ – СТАРА
ЗАГОРА ПРЕЗ 2021Г., ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15, АЛ. 2, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 15 А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП
ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
№

Заявление

1

Вх.№ 93 1/06.01.2021 г.

2

Вх.№ 93 2/07.01.2021 г.

3

Вх.№ 93-3/11.01.2021
г.

4

Вх.№ 03 85/14.01.2021 г.

Описание на вида на исканата информация,
посочена в заявлението
Получаване на информация за регистрирани тестове за
Ковид 19 на лице с + PCR и всички издадени предписания от
РЗИ – Стара Загора:
„Заверени от РЗИ – Стара Загора протоколи за всички
тестове (имунологичен бърз кръвен тест, антигенен и/или
PCR тестове с дата на получаване на пробата и дата на
излизане на резултатите
Издадените от РЗИ – Стара Загора предписания към
болничното заведение, личния лекар и др.“
„Извършеният микробиологичен анализ на водата в Сондаж
№ 7 в гр.Павел баня за периода от 01.01.2020год. до
31.12.2020год.
Протоколи от изпитване за периода 01.01.2020год. до
31.12.2020год.”
„Извършеният микробиологичен анализ на водата в Сондаж
№ 7 в гр.Павел баня за периода от 01.01.2020год. до
31.12.2020год.
Протоколи от изпитване за периода 01.01.2020год. до
31.12.2020год.”
„В кои от домовете за дългосрочно настаняване (резидентен
тип) на деца или възрастни с физически увреждания,
домовете за дългосрочно настаняване за деца или възрастни
с умствени затруднения и домовете за дългосрочно
настаняване на стари хора в България са установени случаи
на Ковид-19 към дата 29.12.2020г.

Предоставена
информация на
основание

Отказ за предоставяне на
информация на основание

Решение № 93 –
1/18.01.2021 г.

Решение № 93 –
2/13.01.2021 г.

Изх.№ 93-31/15.01.2021 г.

Решение № 03 –
85/22.01.2021 г.
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5

Вх.№ 03 –
91/18.01.2021г.

6

Вх.№ 93 –
4/18.01.2021 г.

7

Вх.№ 93 –
5/20.01.2021 г.

8

Вх.№ 03232/08.02.2021 г.

Колко е общият брой на установени случаи на Ковид-19 в
домовете за дългосрочно настаняване (резидентен тип) на
деца или възрастни с физически увреждания, домовете за
дългосрочно настаняване за деца или възрастни с умствени
затруднения и домовете за дългосрочно настаняване на
стари хора в България към дата 29.12.2020г.“
Общ брой на направените проверки от РЗИ – Стара Загора
на транспортните компании, извършващи междуградски
транспортни услуги на пътници за периода 21.03.2020г. –
31.12.2020г.
Общ брой на констатираните нарушения и неспазване на
противоепидемичните мерки от транспортните компании в
периода 21.03.2020г. – 31.12.2020г.
Брой на издадените актове, глоби и наказателни
постановления за неспазване на противоепидемичните
мерки от транспортните компании с посочени имена на
компаниите за периода 21.03.2020г. – 31.12.2020г.
Чрез Министерство на здравеопазването:
Общ брой на направените проверки от РЗИ – Стара Загора
на транспортните компании, извършващи междуградски
транспортни услуги на пътници за периода 21.03.2020г. –
31.12.2020г.
Общ брой на констатираните нарушения и неспазване на
противоепидемичните мерки от транспортните компании в
периода 21.03.2020г. – 31.12.2020г.
Брой на издадените актове, глоби и наказателни
постановления за неспазване на противоепидемичните
мерки от транспортните компании с посочени имена на
компаниите за периода 21.03.2020г. – 31.12.2020г.
„Жалба на Хариета Бакалова, относно висок шум от агрегат
на хладилна камера на магазин за месо, намиращ се на
ул.“Славянска“ № 12 в гр.Казанлък:
Протокол и резултат от измерване, относно висок шум от
агрегат на хладилна камера на магазин за месо, намиращ се
на ул.“Славянска“ № 12 в гр.Казанлък, извършено на
14.08.2020г.“
Брой на ДПБ и брой на настанените лица и работещия
персонал в тях към 31.01.2021г.?

Изх.№ 0391/28.01.2021 г.

Изх.№ 03-913/29.01.2021 г.

Решение № 93 –
5/29.01.2021 г.
/частичен достъп/

Изх. № 03-2321/15.02.2021 г.
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9

Вх.№ АУ - 21/24.02.2021 г.

10 Вх.№ АУ- 2 -

3/12.03.2021 г.

11 Вх.№ 03 –
468/16.03.2021 г.
12 Вх.№ АУ-2-

5/29.04.2021 г.

Общ брой на заявилите желание да бъдат ваксинирани към
31.01.2021г. – пациенти и персонал в ДПБ?
Общ брой на ваксинираните до момента към 31.01.2021г. пациенти и персонал в ДПБ?
Общ брой на заявилите желание да бъдат ваксинирани към
31.01.2021г. в специализираните институции за възрастни –
потребители и персонал?
Общ брой на ваксинираните към 31.01.2021г. в
специализираните институции за възрастни – потребители и
персонал?
„Актуализиран списък за 2020 год. на категориите
информация, подлежаща на публикуване в интернет, за
сферата на дейност на РЗИ-Стара Загора и форматите, в
които е достъпна.“
• „Какъв е общият брой на болничните легла в област Стара
Загора?
• Какъв е броят легла, предвидени за лечение на COVID-19
в областта?
• Колко са болниците за активно лечение на територията на
област Стара Загора?
• Във всички болници на територията на областта ли са
формирани отделения за лечение на COVID-19?
• Моля за справка за леглата, предназначени за лечение на
COVID-19, във всяка от болниците в областта като
процентно съотношение към общия брой легла в
съответната болница?
• Колко от леглата за лечение на COVID-19 в областта са
заети към 19.03.2021г.?
• Какъв е бил средният брой на заетост на COVID леглата в
областта през м. ноември 2020г.?“

„С колко легла оборудвани с респиратори разполагат
държавните и общински болници, които имат разкрити
отделения за COVID-19 към 31.01.2021г., за всяко
лечебно заведение поотделно.“
• „Информация за мониторинга на подземни водни
тела на територията на РЗИ – Стара Загора за периода
2015г. – 2020г.”

Решение № АУ-21/02.03.2021 г.
Решение № 23/24.03.2021 г.

Решение № 03 –
468/19.03.2021 г.
Изх.№ АУ-2-52/07.05.2021г.
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13 Вх.№ 03-939-

1/28.05.2021 г.

14 Вх.№ 03-

945/31.05.2021 г.

15 Вх.№ АУ-2-

6/03.06.2021 г.

16 Вх.№ АУ-2-

7/09.06.2021 г.

17 Вх.№ АУ-2-

8/17.06.2021 г.

• „Снабдена ли е Регионална здравна инспекция –
Стара Загора с допълнителни генератори на
електричество, чиято единствена цел е да осигури
подаването на електроенергия към хладилниците за
съхранение на ваксините в случай на авария?
• Ако да, от какъв модел е?
• Какво е времето, през което могат да осигурят
подаване на електричество към съответния хладилник?
• Какъв е гаранционният му срок?
• Има ли налична местна фирма, която може да го
отремонтира в спешен порядък при повреда, особено
ако такава се случи едновременно с авария в
централното електроподаване? Коя е тя?
• Как е избрана въпросната фирма?“
• „Анкетни карти ( без лични данни ) на починали от:
1)Ботулизъм;
2)Колиентерити (ешерихиози);
3)Салмонелоза (салмонелозен антерит);
4)Шигелоза (дизентерия);
За периода от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.“
„Колко проверки на територията на област Стара
Загора са извършени в ООП за 2020г., за спазване на
забраната за тютюнопушене в закрити обществени
места? Колко и къде са установени нарушения? Колко
АУАН са съставени?”
• „Копие от протокол от извършено микробиологично
изследване на проби от бельо, взети на 26.05.2021г., от
обект пералня „Лорив“, ул.“Капитан Петко Войвода“ №
10.”
• „Регистрираната заразна заболеваемост на острите
вяли парализи за периода 2012-2021г. за област Стара
Загора или
• Карти от Уеб базирана система за ОВИ – 2012г. –
2021г.

Решение № 03939/01.06.2021г.

Решение № 03945/01.06.2021 г.

Решение № АУ-26/04.06.2021 г.

Решение № АУ-27/10.06.2021 г.

Решение № АУ-28/18.06.2021 г.
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18 Вх.№ 93-8/02.07.2021
г.

19 Вх.№ 03-

1234/09.07.2021 г.

20 Вх.№ 03-

1364/02.08.2021 г.

• „Пълна информация от единния регистър за събиране
на данни, относно пандемията от COVID-19, конкретно
за община Павел баня по следните параметри:
- общ брой инфектирани лица;
- общ брой заболели лица;
- общ брой хоспитализирани лица
- общ брой починали лица;
- общ брой излекувани лица;
- общ брой поставени под карантина, контактни и
неконтактни лица;
- общ брой ваксинирани лица (със завършен
ваксинационен курс);
данните за поставените бройки ваксини поотделно за
всяка от одобрените.“
• „Постъпвали ли са сигнали за нарушения на
противоепидемичните мерки по време на събития от
предизборен
характер
при
кампанията
за
парламентарните избори на 11 юли 2021г.?
• Моля, уточнете на кои предизборни събития са
осъществени съответните нарушения. Кои партии са
били организаторите на въпросните събития?
• Наложени ли са санкции, на кого и събрани ли са
глобите?
Колко и какви санкции са наложени от въвеждането на
противоепидемичните мерки в България? Каква част от
тях са събрани?
• „Какъв е броят на ваксинираните в старческите
домове, на територията на област Стара Загора?
• Какъв е броят на тези, които са изразили
самостоятелно съгласие
за прилагане на ваксина и
коя точно?
• Как е била разяснена на старите хора ползата от
ваксинация срещу COVID-19, общо и за отделните
ваксини?
• За колко от старите хора е дадено съгласие от техни

Решение № 938/07.07.2021 г.

Решение № 031234/15.07.2021 г.

Решение № 031364/04.08.2021 г.
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21 Вх.№ 03-

1572/10.09.2021 г.

22 Вх.№ АУ-2-

9/13.09.2021 г.

роднини, поради това, че самите те не могат да носят
отговорност за постъпките си по различни причини?“
•„Какви действия са предприети от Министерство на
здравеопазването за осигуряване на равен достъп на
българските роми до ваксинация, ERRC изисква всяка
информация, която вашата институция притежава (на
основание ЗДОИ), обхващаща сроковете от 1 март
2020г. до момента, по следните въпроси:
1.Какви мерки са предприети от Министерството на
здравеопазването за улесняване на достъпа на ромите
към националната програма за ваксинация:
а)Дезагрегирани данни по пол и възраст за броя на
хората от нисък социално-икономически произход,
които са получили поне първата доза ваксина срещу
COVID-19, в следните населени места: квартал
Факултета (София), квартал Надежда (Сливен), квартал
Изток (Кюстендил) и квартал Столипиново (Пловдив).“
•„По време на извънредното положение и след това
през времетраене на извънредната епидемична
обстановка (до окончателното му закриване от
министър-председателя), разполагали ли сте с
информация (данни) за контакт с Националния
оперативен щаб (НОЩ), създаден със Заповед Р37/26.02.2020г. на министър-председателя, като
например: телефон, факс, електронен адрес, вкл. адрес
на електронна поща или е-форма за контакт, достъпна
онлайн в интернет, пощенски адрес или какъвто и да
било друг адрес или средство за комуникация с НОЩ?
• Комуникирали ли сте с НОЩ? Чрез какви средства?
• Получавали ли сте от НОЩ указания, препоръки,
разяснения, насоки или каквато и да било друга
информация, вкл. във формата на писма, имейл
съобщения, факс или в каквато и да било друга форма?
• Издавани ли са Ваши заповеди (или други актове) във
връзка с овладяването и справянето с кризата, породена

Изх.№ 2416/24.09.2021 г.

Решение № АУ-29/16.09.2021 г.
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от актуалното пандемично заболяване Ковид-19 (напр.
за прилагане на противоепидемични и профилактични
мерки, на организационни мерки, на забрани и др.
под.), в които да има позоваване на „указания на
НОЩ“, към които сте препратили по този начин?
• Получавали
ли
сте
указания,
препоръки,
методически ръководства от други държавни или
местни органи на власт?
• Разполагате ли с документа (упътване, наръчник,
указание за лечение или др. под.), за който през
времетраене на извънредното положение, обявено на 13
март 2020г., бе изготвен от сформирания със заповед на
министър-председателя
„Медицински
съвет“
(оглавяван от проф. Костов)?
• Прилагахте ли след 13 март 2020г. до днес някакъв
план – национален или местен, за реакция при
пандемия? Имате ли такъв изготвен план на регионално
ниво
(където
се
разпростира
местната
Ви
компетентност)? Разполагате ли с националния план ?
• Изпълнявали ли сте дейности по Националния план
за готовност за пандемия от 2006г. Какви дейности са
осъществявани?
• Изпълнявали ли сте дейности по друг план различен
от т.8?
• Колко епидемиологични проучвания във връзка с
пандемията от Ковид-19 са проведени от РЗИ – Стара
Загора до момента?
• Получавали ли сте по официалните канали за
комуникация е-копие на заповед № РД-01-124 от
13.03.2020г. на министъра на здравеопазването?
Еднократно ли получихте въпросната заповед или тя
Ви е изпращана в променен вид? Разгласявали ли сте
въпросната заповед и в кой вариант?
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23 Вх.№ 15-

870/11.10.2021 г.

24 Вх.№ 93-

10/21.10.2021 г.

25 Вх.№ АУ-2-

10/04.11.2021 г.

• „Колко проверки са извършени до настоящия
момент за установяване на евентуални пропуски в
правилното съхранение на ваксините срещу Ковид-19 в
извънболнични условия (паркове, молове, мобилни
единици) по чл.272, ал.1, т.4 и във връзка с Наредба №
4 от май 2018г.?“
• „Брой активни, потвърдени случаи на Коронавирус
за ученици от началния курс (1-4 клас) към дата
20.10.2021г. за община Стара Загора;
• Относителен брой активни, потвърдени случаи на
Коронавирус за ученици от началния курс (1-4 клас),
отнесен към общия брой ученици от началния курс (1-4
клас) към дата 20.10.2021г. за община Стара Загора;
Брой активни, потвърдени случаи на Коронавирус за
учители от началния курс (1-4 клас) към дата
20.10.2021г. за община Стара Загора;“
• „Извършвана ли е проверка на дейностите на
Дирекция „Надзор на заразните болести“ на основание
чл.9, ал.2, т.14 и т.15 от „Устройствен правилник на
регионалните здравни инспекции“ в периода от януари
2019 година до днешна дата? Какви нарушения са
установени? Какви мерки са предприети за
отстраняване на проблемните звена?;
• Кой и на каква база изготвя статистиката и анализа на
епидемичната ситуация в областта? Тази статистика
включва ли преболедувалите безсимптомно, при които
са установени антитела чрез тест?;
• Проверява ли поверената Ви дирекция безопасността
на използваните ваксини? Извършени ли са анализи,
които да гарантират безопасността на използваните
ваксини? Извършени ли са анализи, които да
гарантират безопасността на гражданите при
евентуална тяхна ваксинация? Провеждана ли е
диагностика и установени ли са възможностите за
нежелани странични реакции?

Решение № 15870/15.10.2021 г.

Решение № 9310/26.10.2021 г.

Решение № АУ-210/11.11.2021 г.
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26 Вх.№ АУ-2-

12/09.11.2021 г.

27 Вх.№ АУ-2-

13/03.12.2021 г.

• Във връзка с разпространената информация, че
някои от предлаганите марки ваксини са с изтекъл срок
на годност: Можем ли да се доверим на тази
информация и законосъобразна ли е употребата на тези
препарати? Доказано безвредна ли е тяхната употреба
при това положение и гарантирано ли достига тази
информация до пациентите, които се инжектират?
Имате ли доказателства, които да гарантират
безопасността на гражданите след интервенцията?
(чл.32, ал.2, т.1, 12, 16, 29, и 31 от „Устройствен
правилник на регионалните здравни инспекции“);
• Регистрирате ли страничните ефекти в следствие от
третирането с ваксина срещу Ковид-19 и води ли се
някъде статистика, която да е общодостъпна за
гражданите? (чл.32, ал.2, т.1, 12, 16, 29, и 31 от
„Устройствен правилник на регионалните здравни
инспекции“). Моля, да ни бъде предоставено копие от
статистиката;
Правилно ли организира и осъществява контрол
Дирекцията
на
всички
изнесени
временни
имунизационни
пунктове
за
необходимата
документация, която да им позволява законно да
извършват ваксинация срещу Covid-19? (чл.32, ал.2, т.1
и 12 от „Устройствен правилник на регионалните
здравни инспекции“)“
• „Мониторинг на питейната вода, използвана за
питейни и хранителни цели или
• Протоколи за микробиологични и физико-химични
анализи на водата за 2021г.
Протоколи за радиологични изследвания на водата за
периода 2016 – 2021г.“
• „Какви са стойностите за 14 дневна заболеваемост
от COVID-19, на територията на община Стара Загора
към дата 03.12.2021г. и към датата, на която ще
изпратите отговорът си към мен?

Решение № АУ-212/12.11.2021 г.
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28 Вх.№ АУ-2-

14/07.12.2021 г.

• Къде в официален източник, данните изисквани по
т.1, могат да се намерят свободно и на каква
периодичност се обновяват?
Каква е периодичността, с която се уведомява РУО за
тази заболеваемост, т.к. от това пряко зависи достъпът
на децата ни до училище?“
„Копие от протокол от извършено микробиологично Решение № АУ-2изследване на проби от бельо, взети на 22.11.2021г., от 14/13.12.2021 г.
обект пералня „Лорив“, ул.“Капитан Петко Войвода“ №
10, гр.Стара Загора.”

Изготвил:
Анета Владимирова
Директор на Д АПФСО
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