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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Регионална здравна инспекция Сливен, като орган на държавна власт е задължен субект 

за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) 

При предоставянето на достъп до информация следва стриктно да бъде спазвана 

предвидената в закона и вътрешните правила процедура: 

 

ГЛАВА I 

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
Чл.1.(1)Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията 

по чл.4 от ЗДОИ. 

(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно 

използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и 

доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето 

на гражданите и морала. 

 

ГЛАВА II 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП 

Чл.2.(1)На видно за гражданите място се поставя образец на заявлението; 

(2)Подаването и регистрирането на заявление за достъп се извършва в деловодството на 

Инспекцията; 

(3)Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ: 

(4)Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;  

(5)Описание на исканата информация; 

(6)Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 
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(7)Адреса за кореспонденция със заявителя или емейл адрес в случай, че иска информацията по 

електронен път. 

Чл.3.(1)В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без 

разглеждане (чл.25, ал.2 от ЗДОИ). В тези случаи главен експерт „ЧР”  уведомява  писмено 

подателя за отстраняване на нередностите. 

(2)Подаденото и регистрирано в деловодството заявление се предоставя от директора на РЗИ 

Сливен за изпълнение на директора на дирекцията, от чиято компетентност е исканата 

информация и главен експерт „ЧР”   

 

ГЛАВА III 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 
Чл.4. Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 

дни след датата на регистриране (чл.28, ал.1 от ЗДОИ). 

 

Чл.5.Уточняване на заявлението за достъп: В случай, че не е ясно каква информация се иска 

или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това . Ако заявителят не 

уточни предметът на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. 

 

Чл.6(1)Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп: 
(2)При условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо 

количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 

може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни. 

(3)При условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до 

трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й - срокът по чл.28, ал.1 може 

да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен  срок от 

регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото 

лице. 

Чл.7.Препращане на заявлението: когато отделните структурни звена на РЗИ Сливен не 

разполагат с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14 

дневен срок от получаване на заявлението, главен експерт „ЧР” на инспекцията препраща 

преписката на съответния орган, изготвя уведомление до заявителя, в което задължително 

посочва наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който 

заявлението е препратено. 

Чл.8.Липса на исканата информация: ако РЗИ Сливен не разполага с исканата информация и 

няма данни за нейното местонахождение главен експерт „ЧР” уведомява  за това заявителя в 14-

дневен срок. 

 

ГЛАВА IV 

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
Чл.9.(1)РЗИ Сливен :предоставя достъп до обществена информация в следните форми: 

 1-преглед на информацията-оригинал или копие; 

 2-устна справка; 

 3-копия на хартиен носител; 

 4-копия на технически носител.  

(2)Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от 

ЗДОИ 
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ГЛАВА V 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
Чл.10.Главен експерт „ЧР” изготвя решението за достъп до исканата информация , като в него 

задължително се посочват : 

 Степента на осигурения достъп; 

 Срокът в който е осигурен достъп; 

 Мястото където ще бъде предоставен достъп; 

 Формата, под която ще бъде предоставена информацията 

 Разходите по предоставяне на достъпа. 

    

ГЛАВА VI 

ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.11. Главен експерт „ЧР”  на инспекцията изготвя правното и фактическото основанията за 

отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, когато са налице обстоятелствата 

посочени в чл. 37 от ЗДОИ, а именно: 

1-Исканата информация е квалифицирана; 

2-Достъпът засяга трето лице, което не е дало изрично писмено съгласие; 

3-Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. 

 

ГЛАВА VII 

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА И ОТКАЗИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.12.Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за 

предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административния съд 

по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 ГЛАВА VIII 

ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 13. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално 

улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна 

структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, 

съдържаща: 

1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на 

ръководената от него администрация; 

2. списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на 

издадените от органа нормативни и общи административни актове; 

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация; 

4.  наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на 

звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за 

предоставяне на достъп до информация; 

5.  устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни 

услуги на гражданите; 

6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността; 

7. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува 

съгласно Закона за публичните финанси; 
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8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на 

купувача съгласно Закона за обществените поръчки; 

9.  проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от 

общественото обсъждане на проекта; 

10.  уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт 

по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за 

издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в 

производството; 

11.  информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и 

условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се 

поддържа информацията; 

12. обявления за конкурси за държавни служители; 

13. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси; 

14.  информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация и актовете по прилагането му; 

15.  информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ; 

16.  информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ; 

17.  друга информация, определена със закон. 

(2) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до 

обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, 

който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от 

ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

(3) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална информация за дейността си, 

съответстваща на информацията по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17. 

(4) Организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, в т. ч. и 

библиотеки на висши училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за предоставянето 

на информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г. 

 

ГЛАВА IX 

ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ 

Чл. 14.(1) Информацията по чл. 13 се публикува на интернет страниците на РЗИ Сливен   

(2)В секция ''Достъп до обществена информаци'' на интернетстраницата на РЗИ Сливен  се 

публикува следната информация: 

- Наименование, адрес, телефон и работно време на деловодството, където се приемат 

заявленията за предоставяне на достъп до информация и образец от заявление за достъп до 

обществена информация. 

 

§ 1. Тези вътрешни правила са утвърдени със заповед на директора на РЗИ – Сливен  № РД 06-

01-100 от 25.04.2016 г. 
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Приложение 1 

Заявление за достъп до обществена информация 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РЗИ СЛИВЕН 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

От................................................................................................................................................................ 
(име,презиме и фамилия) 

 

С адрес град/село.........................................................................,община............................................. 

 

Ж.к/ул........................................... №...........................бл...........................вх................ап..................... 

 

Тел.за връзка..................................................e-mail:………………………………………………….. 

 

Или 

 

От............................................................................................................................................................... 

          (наименование на юридическото лице, от чието име се подава заявлението) 

 

Чрез............................................................................................................................................................ 

                            (като представител,управител,изпълнителен директор) 

 

Със седалище и адрес на управление: 

 

Гр./с/..................................................................................община:.......................................................... 

 

Ж.к./ул..................................................................вх......................................ап....................................... 

 

Тел.за връзка/факс:..................................................e-mail:…………………………………………... 

 

 ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

На основание чл.24 и чл.25 от Закона за достъп до обществена информация, моля: 

 

Да ми бъде предоставена създадената и/или съхраняваната информация относно: 

................................................................................................................................................................... 

 И / или да ми бъдат предоставени следните документи: 

1.................................................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................................................... 
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3................................................................................................................................................................... 

 

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма(избраното се отбелязва) 

 

1.Преглед на информацията:  оригинал     копие 

2.Устна справка  

3.Копие на хартиен носител    

4.Факс   

5.Електронна поща   

6.Копие на технически носител / посочват се техническите параметри за запис на информация: 

       Дискета       CD   

 

 

 

Дата:..........................                                                                          Подпис................................... 

 

 


