РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр.Русе - 7000
бул. «Придунавски» № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi-ruse.com
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93-9-1/ 17.08.2020

документ,
регистриран от
Signed by: Aneliya Rosenova Borisova

Подписаната, д-р Искра Генчева Генева – изпълняващ функциите на Директор на
РЗИ - Русе, съгласно Заповед № РД - 15 – 05 – 21 от 29.06.2020 година разгледах
постъпило по компетентност от МЗ в РЗИ - Русе Заявление за достъп до обществена
информация, с вх. № 93 - 9 от 03.08.2020 година, от Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – СОПА, ЕИК 176143308, адрес: град Варна, ул.
„Владислав Варненчик” № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, e-mail: office@sopa.bg
Заявителят отправя искане за предоставяне на достъп до обществена информация,
съдържаща се в следното: брой тествани лица, брой случаи на констатирани заразени,
брой излекувани, брой оздравели, брой смъртни случаи, брой аутопсии по отношение
поотделно за Коронавирус SARS – CoV-2 считано от 08.03.2020 година и за Грипен
вирус тип А, В или С считано за 2018, 2019 и 2020 година.
От заявлението се установява, че заявителят желае да получи информацията на
електронен носител на посочената електронна поща.
Настоящото заявление е основателно. Заявителят е субект на правото на достъп
до обществена информация по чл. 4 от ЗДОИ. Търсената информация е обществена
информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Не са налице основания за отказ от
предоставяне на достъп до обществена информация по чл.37 от ЗДОИ.
В отговор на запитването РЗИ – Русе е в състояние да предостави информация
само по част от поставените със Заявлението въпроси, като в РЗИ – Русе не е изготвяна,
събирана и не се съхранява информация относно: т. 2.1 брой излекувани в болнични
условия, т. 3.1. брой смъртни случаи в болнични условия и т. 4.1., т. 4.2. и т. 4.3. брой
аутопсии.
С оглед на изложеното,
РЕШИХ:
1. Предоставям достъп до информацията, искана със Заявление за достъп до
обществена информация, с вх. № 93 - 9 от 03.08.2020 година, от Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, ЕИК 176143308, адрес: град

Варна, ул. „Владислав Варненчик” № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, e-mail:
office@sopa.bg по част от поставените със Заявлението въпроси.
Информацията да се предостави като справки – приложения към настоящото
решение.
Информацията по въпросите в Заявлението - т. 2.1 брой излекувани в болнични
условия, т. 3.1. брой смъртни случаи в болнични условия и т. 4.1., т. 4.2. и т. 4.3. брой
аутопсии не е налична в РЗИ - Русе, за което обстоятелство заявителят да се счита
уведомен с получаването на настоящото решение и приложените към него справки.
2. Определям срок за предоставяне на разрешения достъп до наличната
информация - 30 дни, считано от датата на получаване на настоящото решение.
3. Достъпът на разрешената информация, да бъде предоставен под формата на
електронен носител.
4. Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до обществена информация е
безплатен.
5. Съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 ЗДОИ, във връзка със Заповед № ЗМФ 1472 от
29.11.2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г. на Министъра на финансите за определяне
нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според
вида на носителя, разходите по предоставяне на информация по настоящото заявление за
достъп до обществената информация не се заплащат.
5.
Решението да се връчи на заявителя – Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията – СОПА, ЕИК 176143308, адрес: град Варна, ул.
„Владислав Варненчик” № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, на посочения в заявлението
електронен адрес: office@sopa.bg на посочения в заявлението електронен адрес

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Русе в 14 дневен срок от датата на неговото получаване.

Д-Р МАРГАРИТА НИКОЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция – Русе
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