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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

 ЗДОИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ ПРЕЗ 2021г. ОТ РЗИ - 

СЛИВЕН 

  

 

През 2021г. РЗИ-Сливен е предоставила искана информация по ЗДОИ на 14 физически 

лица и на 5 юридически лица както следва: 

 

 

Няма случаи на отказ или на частичен отказ за предоставяне на исканата информация, като 

информацията е подадена в законоустановения 14-дневен срок. 

 

 

Теми: 

 

Въпроси на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

 

1.Информация за влезли в сила съдебни актове свързани с обжалване на наказателни 

постановления по чл. 209а от Закона за здравето 

2.Информация за извършени проверки за съхранение на ваксини в мобилни 

ваксинационни пунктове 

3.Брой сигнали и брой проверки и брой актове по спазване на противоепидемичните 

мерки. 

4.Брой ваксинирани във специализирани институции за възрастни 

5.Брой на легла с респиратори в ковид отделенията 

6.Брой легла с непосредствен достъп централна кислородна инсталация 

7.Брой ваксини в специализраните институции за възрастни 

8.Брой поставени ваксини на потребители и персонал на специализирани институции 

9.Начин на получаване на ваксини срещу КОВИД 19 

10.Наличност на агрегат за захранване на хладилна камера за съхранение на ваксини 

11.Брой получени флакони  на ваксини МОДЕРНА  

12.Справка за починали от ботулизъм, колиентерит, салмонелоза и шигелоза в област 

Сливен 

13.Брой сигнали актове и глоби за неспазване на противоепидемичните мерки 

14.Брой на ваксинираните в старческите домове в област Сливен 
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Въпроси на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

1.Заболели лица за домове за настаняване на деца и възрастни в област Сливен 

2.Ваксиниране на гледачи на норки 

3.Категория на информация подлежаща на публикуване 

4.Ваксинирани в кв. ”Надежда” Сливен 

5.Извършени дейности по национална здравна стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020г. приоритет „Здравеопазване” 

 

 

 

 

Изготвил годишната справка(п) 

Деян Петров – главен секретар РЗИ-Сливен  
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