
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

 
            

УТВЪРДИЛ: …../П/……. 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА 

Директор на РЗИ – Стара Загора 

 

 

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

ЗАГОРА ПРЕЗ 2022 Г., 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. № АУ-2-1/ 

05.01.2022 г. 

Получаване на информация относно: 

 „С колко работещи шумомера разполага РЗИ – Стара Загора ? 

 Ако са повече от един, едновременно ли се предоставят за 

калибриране от лицензирана лаборатория ? 

 Има ли такава в гр. Стара Загора ?“ 

Решение № АУ-2-1/ 

11.01.2022 г. 
 

2 Вх. № 03 - 63/ 

11.01.2022 г. 

Получаване на информация относно:  

„обобщена информация от РЗИ – Стара Загора, за осъществения 

граничен контрол, по отношение спазването на мерките въведени със 

заповеди на здравния министър, във връзка с пандемията от COVID – 

19 при влизането им в страната, след това са били регистрирани с 

бърз тест или PCR тест като положителни случаи на коронавирус в 

България за периода: 

 Първа справка от 19.11.2021 г. до 09.01.2022 г.; 

 Втора справка от 01.01.2021 г. до 09.01.2022 г.“ 

Изх. № 03-63-2/ 

20.01.2022 г. 
 



3 Вх. № АУ-2-2/ 

26.01.2022 г. 

• „Извършеният микробиологичен анализ на водата в Сондаж № 7 в 

гр.Павел баня за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. 

Протоколи от изпитване за периода 01.01.2021 год. до 31.12.2021 

год.” 

Решение № АУ-2-2/ 

01.02.2022 г. 
 

4 Вх. № АУ-2-3/ 

31.01.2022 г. 

• Информация по години за 2017г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., за 

територията на област Стара Загора, в т.ч. за територията на община 

Павел баня, както и за територията на с. Горно Сахране за: 

1) Детска смъртност – в ‰, в брой, както и по причини на 1000 

новородени и като относителен дял; 

2) Заболеваемост и болестност – брой, на 1000 души от населението 

и като относителен дял, разпределени по МКБ-10; 

3) Хоспитализирана заболеваемост – брой, на 10 000 души от 

населението и като относителен дял; 

4) Трайно намалена работоспособност – брой на освидетелстваните 

лица по възрастови групи, % призната трайно намалена 

работоспособност, най-чести причини за трайно намалена 

работоспособност; 

5) Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания – 

бр., на 100 000 души от населението.“ 

Решение № АУ-2-3/ 

10.02.2022 г. 
 

5 Вх. № 03 – 206/ 

04.02.2022 г. 

• „Проведени епидемиологични проучвания на всички случаи на 

заболели от Легионелоза за последните 10 години назад, на 

територията на Р. България – място на възникване, изследвания, 

всички епидемиологични проучвания, предприети мерки 

/информация за лицата по пол и години/.“ 

Решение № 03 – 206/ 

15.02.2022 г. 

 

 

6 Вх. № АУ – 2-4/ 

07.02.2022 г. 
 „Брой случаи по години, възрастови групи, деца до 18 годишна 

възраст, местоживеене – град, село, пол – жени/мъже, относно: 

 Ехинококоза – за периода 2016г. – 2021г. 

 Трихинелоза – за периода 2018г. – 2021г. 

 Токсоплазмоза – за периода 2016г. – 2021г. 

За ехинококоза – органна локализация – първична, вторична, 

оперирани – да, не, местоживеене – къде“ 

Решение № АУ-2-4/ 

14.02.2022 г. 
 

7 Вх. № 03 – 158/ 

27.01.2022 г. 

• „Справка, съдържаща: 

- всички клиники, отделения и звена по интензивно лечение към 

съответните лечебни заведения, в които са разкрити легла за лечение 

на болни от COVID-19 в периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.; 

Решение № 03 – 158/ 

04.02.2022 г. 

 

 



- обезпечеността на всяко от посочените (клиника, отделение или 

звено) с брой интензивни легла; 

- обезпечеността на всяко от посочените с брой работещи апарати за 

изкуствена вентилация на белите дробове; 

- обезпечеността на всяко от посочените с брой специалисти по 

анестезиология, реанимация и интензивно лечение; 

- обезпечеността на всяко от посочените с брой медицински сестри; 

- брой преминали пациенти и брой починали пациенти за всяко от 

посочените. 

• Справка, съдържаща: 

- всички клиники, отделения и звена към съответните лечебни 

заведения, преобразувани за лечение на COVID-19 по време на 

пиковете в периодите март – април 2021г. и октомври – ноември 

2021г.; 

- общия брой легла във всяко от посочените.“ 

8 Вх. № АУ-2-5/ 

25.02.2022 г. 

„Регистрираните случаи на ОВП и Парезис нерви фациалис за 

периода 2000год. - 2012год. за старозагорска област.“ 

Решение № АУ-2-1/ 

02.03.2022 г. 

 

 

9 Вх. № 03-347/ 

01.03.2022 г. 

• „Брой мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID-19, по 

обслужвани населени места“. 

Решение № 03-347/ 

10.03.2022 г. 
 

10 Вх. № АУ- 2 -6/ 

01.03.2022 г. 

• „Анализи на показателите болестност и заболеваемост за 

населението на територията на община Сливен за 2021г.; 

• Доклади за шумовото натоварване на територията на община 

Сливен за 2021г.; 

• Доклади за качеството на атмосферния въздух и влиянието му 

върху здравето на населението на територията на община Сливен за 

2021г.“  

Изх. № 2-6-2/ 

10.03.2022 г. 

 

 

11 Вх. № 03 – 471/ 

25.03.2022 г. 

• „Обобщена информация за установените случаи на заразни болести 

сред украинските бежанци.“  

Решение № 03 – 471/ 

01.04.2022 г. 
 

12 Вх. № 03 – 483/ 

28.03.2022 г. 

• „На колко украински бежанци е направен ПСР тест, за да се 

установи, дали не са вирусоносители, защото до 31.03.2022г. 

България все още е в пандемична обстановка? 

• На колко от бежанците е установено наличие на коронавирус и са 

отделени в специализирани обекти за карантина?“ 

Решение № 03 – 483/ 

01.04.2022 г. 

 

 



13 Вх. № 03-426/ 

16.03.2022 г. 

1. „Обобщена информация за сключените договори с възложител РЗИ 

– Стара Загора с физически и юридически лица, които отговарят на 

изискванията на чл.77, ал.1 или ал.2 от Закона за медицинските 

изделия по публикуваната Покана за закупуване на бързи антигенни 

тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2 (в периода 01 

февруари 2022год. – до 31 март 2022год.) като информацията да бъде 

обобщена по следните параметри: 

• Име на възложител и име на дружеството/дружествата, с 

което/които са сключени договори; 

• Договорена единична цена на бърз антигенен тест, без ДДС; 

• Брой договорено количество; 

• Име на производител и наименование на теста; 

• Обща стойност на сключените договори; 

• Стойност на изпълнените заявки; 

2. Каква е моментната наличност на бързи антигенни тестове, за 

провеждане на изследване за SARS-CoV-2, във РЗИ – Стара Загора? 

Решение № 03-426/ 

01.04.2022 г. 
 

14 Вх. № АУ-2-7/ 

28.03.2022 г. 

• „Справка относно: разкрити хосписи и домове за стари хора в 

област Стара Загора.“ 

Решение № АУ-2-7/ 

01.04.2022 г. 
 

15 Вх. № АУ-2-8/ 

26.04.2022 г. 

• „Брой на установените и отчетени вътреболнични инфекции през 

2021г. във всяко от лечебните заведения в областта. 

- Информацията да бъде уточнена по вид на вътреболничните 

инфекции (на дихателните пътища, на пикочните пътища, на 

хирургичната рана, първичен сепсис и т.н.).“ 

Решение № АУ-2-8/ 

03.05.2022 г. 
 

16 Вх. № 03-645/ 

28.04.2022 г. 

• „Относно децата бежанци от Украйна, информация за ваксините, 

според българския имунизационен календар за периода от 

23.02.2022г. до 18.04.2022г. 

 Какъв е броя на ваксинираните деца от Украйна, за област Стара 

Загора“ 

Решение № 03-645/ 

05.05.2022 г. 
 

17 Вх. № АУ-2-9/ 

03.05.2022 г. 

• „Какъв е броят на родени (живи) деца в област Стара Загора с 

вродени лицево – челюстни аномалии, за периода 2019г., 2020г., 

2021г.“ 

Решение № АУ-2-9/ 

05.05.2022 г. 
 

18 Вх. № АУ-2-10/ 

11.05.2022 г. 

• „Информация за общия брой на постановените съдебни решения 

през 2021г. по дела срещу решения по ЗДОИ на РЗИ – Стара Загора, 

която включва следните данни: 

 В колко случая съдът е потвърдил решението по ЗДОИ ? 

Решение № АУ-2-10/ 

17.05.2022 г. 
 



 В колко случая съдът е уважил жалбата ? 

 В колко случая съдът частично е потвърдил решението по ЗДОИ и 

частично е уважил жалбата ? 

 В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията ? 

 В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя ?“ 

19 Вх. № АУ-2-11/ 

07.06.2022 г. 

• „Заверено копие от протокол от микробиологично изследване на 

проби от бельо, взети на 25.05.2022г., от обект пералня „Лорив“, 

находяща се в гр.Стара Загора, ул.“Капитан Петко Войвода“ № 10.” 

Решение № АУ-2-11/ 

10.06.2022 г. 
 

20 Вх. № АУ-2-12/ 

01.07.2022 г. 

• „Подробна информация за ситуацията с коронавируса в областта и 

ще се налагат ли противоепидемични мерки.“ 

Решение № АУ-2-12/ 

06.07.2022 г. 
 

21 Вх. № 03-922/ 

11.07.2022 г. 

„Информация относно всички сделки на РЗИ – Стара Загора, 

сключени чрез Софийска стокова борса от началото на месец 

декември 2021 г. до днес.“ 

Изх. № 03-922/ 

18.07.2022 г. 
 

22 Вх. № АУ-2-13/ 

03.08.2022 г. 

• „Случаите на остри вяли парализи за 2022 год. за старозагорска 

област. 

- Регистрационни форми в Уеббазираната система за регистрация на 

ОВИ за 2022 год.; 

- Контролни прегледи след 60 ден; 

- Епикризи.“ 

Решение № АУ-2-13/ 

03.08.2022 г. 
 

23 Вх. № АУ-2-14/ 

09.08.2022 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.?“ 

Решение № АУ-2-14/ 

22.08.2022 г. 
 

24 Вх. № ЧР-01-92/ 

11.08.2022 г. 

• „Протоколи от извършени проби, за качеството на питейната вода, 

от последните три години, предоставена от ВиК Стара Загора, за 

следните села: 

- Бял извор, Опан, Ястребово и Бяло поле.“ 

Решение № ЧР-01-92/ 

17.08.2022 г. 
 



25 Вх. № АУ-2-15/ 

15.08.2022 г. 

• „За 2021г. за територията на област Стара Загора, в т.ч. при 

наличие на данни – конкретно и за територията на община Чирпан за: 

- Заболеваемост и болестност – брой на 1000 души от населението и 

като относителен дял, разпределени по МКБ; 

- Хоспитализирана заболеваемост – брой на 100 души от 

населението и като относителен дял; 

- Трайно намалена работоспособност – брой на освидетелстваните 

лица по възрастовигрупи, % призната и трайно намалена 

работоспособност, най – чести причини за трайно намалена 

работоспособност; 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания – бр. 

на 1000 души от населението.“ 

Решение № АУ-2-15/ 

17.08.2022 г. г.  
 

26 Вх. № 03-1139/ 

26.08.2022 г. 
 „Какъв е броят на издадените наказателни постановления за 

административни нарушения по чл.135, ал.5 от Наказателния кодекс 

? 

 Какъв е делът на административните нарушения по чл.135, ал.5 от 

Наказателния кодекс, за които министърът на здравеопазването е 

издал наказателно постановление, при които венерическата болест е 

ХИВ ?“ 

Изх. № 03-1139-1/ 

08.09.2022 г. 
 

27 Вх. № АУ-2-16/ 

02.09.2022 г. 

• „Полово предавани болести: гонорея, сифилис хепатит В и С, ХИВ 

за периода 2016 г. – 2018 г. и за периода 2019г. – 2022 г. 

• При възможност тази информация да включва: пол, възраст, 

етническа принадлежност /по възможност/, образование, семейно 

положение, трудова ангажираност.“ 

Решение № АУ-2-16/ 

07.09.2022 г. 
 

28 Вх. № АУ-2-17/ 

25.10.2022 г. 

• „В случаите, в които РЗИ изисква включване на мерки и условия в 

крайните актове – решения и становища по процедурите по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка 

(ЕО) по глава шеста на Закона за опазване на околната среда, как се 

осъществява контрола от страна на РЗИ по опазването / 

изпълнението на поставените мерки и условия, в т.ч. дали РЗИ 

участват при проверки на място, заедно с представители на РИОСВ и 

/ или с представители на други компетентни органи за контрола ? 

• Моля, да ми представите информация за резултатите (протоколи, 

предписания и др.) от извършени проверки по спазване на условия и 

мерки, касаещи здравно – хигиенните аспекти на средата, поставени 

Решение № АУ-2-17/ 

31.10.2022 г. 
 



в решения по ОВОС за инвестиционни предложения и становища по 

ЕО планове и програми на територията на РЗИ за последните 3 

години (2019, 2020, 2021 г.) 

• Моля, да ми предоставите информация за последните 3 години – 

2019, 2020 и 2021 г. относно постъпили сигнали, жалби и оплаквания 

за влошаване на здравно – хигиенни параметри на средата от обекти 

(в т.ч. с област на дейност: селско стопанство, горско стопанство, 

рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 

управление на водните ресурси, промишленост, включително добив 

на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, 

устройствено планиране и земеползване), за които са налични 

положителни Решения по ОВОС или Решения / Становища по ЕО, 

както и информация / документация за резултатите от проверките по 

тези сигнали – дали в действителност са установени нарушения, в 

какво се изразяват нарушенията ? или 

• Да ми бъдат предоставени следните документи по т.2 и 3 от 

посочената по – горе информация. 

29 Вх. № АУ-2-18/ 

27.10.2022 г. 

• „Показатели от взети проби за питейната вода от с. Ягода по 

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно - битови цели, за периода 2019 г. – 2022 г.“ 

или 

• „Анализи от взетите проби за питейната вода от с. Ягода по 

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно - битови цели, за периода 2019 г. – 2022 г. 

• Протоколи по отношение на пробите взети от с. Ягода по Наредба 

№ 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно - битови цели, за периода 2019 г. – 2022 г. 

Предписания от взетите проби от с. Ягода по Наредба № 9 от 16 март 

2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови 

цели, за периода 2019 г. – 2022 г." 

Решение № АУ-2-18/ 

31.10.2022 г. 
 

30 

 

Вх. № АУ-2-19/ 

05.12.2022 г. 

• „Брой съставени от служители на РЗИ – Стара Загора актове за 

установяване на административни нарушения по Закона за здравето 

през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и през 2022 г. /от началото на годината 

до 30.11.2022 г./, извършени от лекари и медицински специалисти и 

от лечебни заведения – юридически лица; 

• Брой на издадени наказателни постановления /НП/ от директора на 

Решение № АУ-2-19/ 

09.12.2022 г. 
 



РЗИ за нарушения, наказуеми по Закона за здравето, извършени от 

лекари/ медицински специалисти и от лечебни заведения – 

юридически лица; 

• Обща сума по издадените по т.2 НП през всяка година /2019 г., 

2020 г., 2021 г. и 2022 г./, разпределени по наложени глоби на 

физически лица и за наложени имуществени санкции на юридически 

лица; 

• От издадените по т.3 наказателни постановления за съответната 

година колко са обжалвани пред съда. От обжалваните пред съда НП 

колко са отменени и колко са потвърдени или с изменена санкция“. 

31 Вх. № 03-1510/ 

06.12.2022 г. 

„Индивидуални данни (без имена и ЕГН) за новородени и техните 

майки, за периода от 1980 г. – 2021 г. (през 10 годишен интервал)“. 

Изх. № 03-992-2/ 

12.12.2022 г. 
 

32 Вх. № АУ-2-20/ 

23.12.2022 г. 
 „Годишни отчети (по възможност анализи) по инфекциозни 

болести за периода от 2005 г. до 2015 г., включително относно 

област Стара Загора.“ 

 

Вх. № АУ-2-20/ 

04.01.2023 г. 
 

 


