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НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА:  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 ( 2 - уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите ) 

 

  

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Закон за достъп до обществена информация - чл. 24. 

 

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ИЗДАВА 

ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ  
Директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора. 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩ ДОКУМЕНТИТЕ И 

ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА: 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 

Отдел „Административно-правен“ 

Длъжност: Главен специалист 

адрес: гр. Стара Загора,  
ул. „Стефан Караджа” № 10, ет. 1 

e-mail: rzisz@rzisz.org  

телефон: 042/602472 

работно време: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., без прекъсване. 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 
 

Предмет: 

Предоставяне на граждани или юридически лица обществена информация, свързана с 
обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят 

собствено мнение относно дейността на РЗИ – Стара Загора. 
 

Заявител: 

Субекти на правото на достъп до обществена информация са гражданите, чужденците и лицата 
без гражданство, както и всички юридически лица. 
 

Необходими документи: 

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация: 
1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 

2. Описание на исканата информация; 

3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 
4. Адреса за кореспонденция със заявителя. 

 

Вътрешен ход на процедурата: 

Лицата попълват заявление по образец, в което се описва конкретната информация, до която 
искат достъп. 

Подадените заявления се завеждат в Официален документен регистър на инспекцията в Центъра 

за административно обслужване, намиращ се на ет.1 в сградата на РЗИ – Стара Загора, от главен 
специалист, отдел АП, дирекция АПФСО. 

В 14-дневен срок от регистриране на заявлението, в случай че са спазени  всички  реквизити на 
заявлението и исканата  обществена информация се намира в РЗИ - Стара Загора, Директорът на 

РЗИ - Стара Загора или изрично определено от него лице взема решение за предоставяне или за 

отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено 
заявителя за своето решение. 
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Основания  за отказ на достъп до обществена информация са регламентирани в чл. 37, ал.1 от 
ЗДОИ: 

- когато исканата обществена информация е класифицирана или друга защитена тайна в 

случаите, предвидени  със закон, както и в случаите на чл.13 ал.2 от ЗДОИ; 
- когато достъпът засяга интересите на трето  лице и няма  негово изрично писмено  съгласие за 

предоставяне на исканата обществена информация; 
- когато  обществената информация е предоставена на заявителя през предходните  6 месеца. 

 

Срок за извършване на услугата:  
14 дни от заявяване на услугата 

Когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо повече време за нейната 
подготовка, 14-дневният срок по чл. 7 от ЗДОИ може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни. 

 

Права и задължения на регистрираните лица: 
За да получи достъп до исканата обществена  информация, заявителят следва да се яви на 

указаното в решението място и в предвидения срок. Срокът за предоставяне на информацията 
не може да бъде по-кратък от 30 дни, считано от датата на получаване  на решението. 

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и 

представяне на платежен документ. 
  

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ 
Заявление за достъп до обществена информация 

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 
 в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Стара Загора – лично или от 

упълномощено лице; 
- чрез подаване на заявление по образец; 

- устно чрез съставяне на Протокол за устно заявяване на услуга от длъжностно лице от ЦАО, 

приемащо документите, който се подписва от заявителя и длъжностното лице. 
 чрез лицензиран пощенски оператор:  

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка. 
(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ – Стара Загора до заявителя 

са за сметка на заявителя) 

 по електронен път 
- на официалните електронни адреси на РЗИ – Стара Загора /децентрализирано заявяване/:  

rzisz@rzisz.org и rzi-stara_zagora@mh.government.bg 
- чрез Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на Електронни административни 

услуги при централизирано заявяване на адрес: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/vsichki%20administratsii/unificirani
%20uslugi/2?supplierId=90&cP=1 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

Ниво на предоставяне на услугата /Ниво 4/: Двустранна комуникация – заявяване на услуги 

изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна 
обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се 

допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация, електронно 
връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се 

дължат такси. 
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ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИТЕ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИТЕ НА 

ПЛАЩАНЕ  

Достъпът до обществена информация се предоставя безплатно, освен ако формата за 
предоставяне на исканата обществена информация е копие на хартиен носител или е запис на 

CD/DVD диск. 
 

Заплащането на дължимите разходи се извършва във връзка със “Заповед за определяне на 
нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация” на 

Министерството на финансиите 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: 
 в брой - стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара Загора от 08.30 ч. до 17.00 ч.  
 чрез ПОС терминално устройство  - стая № 113, ет.1 /каса/ на РЗИ – Стара Загора. 

 по банков път (задължително се посочва основание за плащане/Идентификатор на услугата/). 

 по електронен път - чрез функционалностите на Единна входна точка за електронни 
плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg) 

 

 

ОРГАНЪТ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 
Министър на здравеопазването 

 

РЕДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА 

ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА 

Редът е определен в АПК, в 14 дневен срок от съобщаването на индивидуалния административен 
акт. 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА 

rzisz@rzisz.org 

 

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА:  

 в Центъра за административно обслужване на РЗИ – Стара Загора – лично или от 
упълномощено лице; 

 чрез лицензиран пощенски оператор: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
- като вътрешна куриерска пратка на адрес; 

- като международна препоръчана пощенска пратка.  
(пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от РЗИ – Стара Загора 

до заявителя са за сметка на заявителя) 

 по електронен път  

 - на електронна поща /при децентрализирано заявяване/ 
 - на персонален профил, регистриран в Системата за сигурно електронно връчване /при 

централизирано заявяване/ чрез Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на 
Електронни административни услуги (https://edelivery.egov.bg/). 

 

 

Утвърдил:  …/П/… 

Д-р Стефка Стоева 
Главен секретар на РЗИ – Стара Загора п 

 

 
Настоящата процедура съдържа  3  страници и е въведена със Заповед № № РД-01-396/05.10.2021г. на Директора 

на РЗИ – Стара Загора. върдена със Заповед № РД-01-37/26.02.2018г. на Директора 

https://pay.egov.bg/
mailto:rzisz@rzisz.org
https://edelivery.egov.bg/

