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                                                     СПИСЪК  

ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ  

НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В 

ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС 

 ПРЕЗ 2021 ГОДИНА   

 

 

№ по 

ред 
Категория информация Формат 

1 

Структура на РЗИ-Бургас, описание на правомощията на директора на РЗИ 

– Бургас и данни за организацията, задачи и дейности на отделените 

дирекции в РЗИ-Бургас 

html doc, docx 

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на директора на 

РЗИ-Бургас 

html  

3 

Наименование, адрес, електронната поща, телефон и работното време на  

звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на 

достъп до информация, контакти за връзка с ръководния персонал на РЗИ-

Бургас 

html, xls, doc 

4 
Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставяне на 

административни услуги на гражданите, методични указания 
pdf, doc, docx 

5 Стратегии, планове, програми, цели на администрацията, отчети за 

дейността 

html, doc, docx 

6 Информация за лечебните заведения в Бургаска област, заповеди за ЛКК html, doc, docx 

7 

Информация за качество на водите (за питейно - битови цели, предназначени 

за къпане, морски води, минерални води). Мониторинг на водите, анализ на 

качеството 

html, doc, docx 

8 

Актуален бюлетин за противоепидемичната обстановка в Бургаска област, 

за провеждане на държавната здравна политика в областта на общественото 

здраве, оценка факторите на жизнената среда и продукти и стоки със 

значение за здравето на човека, дейности по държавен здравен контрол, 

html, doc, docx 
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информация за лабораторна дейност от акредитиран Орган за контрол - вид 

А, данни за радиационният гама фон  

9 
Национални и регионални програми в областта на профилактиката на 

болестите и промоция на здравето 
html, doc, docx 

10 Световни здравни дни, здравни теми, здравна информация, превенция на 

здравето 

html, doc, docx 

11 

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените 

поръчки 

html, pdf, doc, docx 

12 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за повторно използване на информацията, 

таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа 

информацията 

html, doc, docx 

13 Обявления за конкурси за държавни служители html, pdf, doc, docx 

14 
Декларации по  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 
html, pdf 

15 Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета на 

ЗДОИ 

html, doc, docx 

16 Закони, нормативни актове и други html 

17 
Административни услуги за граждани и юридически лица, предоставяни от 

РЗИ – Бургас, описание на услугите, образци на заявления и формуляри 
 doc, docx 

18 Водещи теми и прессъобщения html, doc, pdf 

19 

Публични регистри - Регистър на обектите с обществено предназначение, 

Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, 

изворни и трапезни води; Регистър на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите, Регистър на лицата, практикуващи 

неконвенционални методи, Регистър на издадените удостоверения за 

регистрация на дрогерия, Регистър на издадените разрешения за съхранение 

и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална 

медицина 

html, xls 

20 Антикорупционни процедури, подаване на сигнал за корупция html, doc, docx 

21 
Статистически данни -демографски  процеси  и здравно  състояние  

на населението на област Бургас 
html, pdf 

22 Информация за начините за подаване на сигнали по АПК  

23 Информация, която представлява обществен интерес- която може да 

предотврати заплахи за живота, здравето и безопасността на гражданите или 

тяхното имущество. 

html, doc, docx 

24 Опасни нехранителни стоки, открити на територията на Европейския съюз html, doc, docx 

25 Информация за извършени проверки относно контрола на тютюнопушене html, doc, docx 

26 Информация за COVID-19, ежедневна информация за заболелите от COVID-

19 в област Бургас, заповеди на министъра на здравеопазването относно 

въведените противоепидемични мерки, заповеди на директора на РЗИ-

Бургас, Национален план за ваксиниране срещу COVID-19  

html, doc, docx, pdf 

 

 

Настоящият списък е утвърден със Заповед № РД-01-5/04.01.2021 г.  на директора 

на РЗИ-Бургас. 
 

Настоящият списък да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Бургас.  
 
 

 

http://www.rzi-burgas.com/natsionalen-plan-vaksinirane-covid-19-bulgaria.pdf

