
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ  

В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ  

НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО ПРЕЗ 2017Г. 

 

№  
по 
ред 

 
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ФОРМАТ 

1. Описание на правомощията на директора на РЗИ и данни за 
организацията, функцията и отговорностите на ръководената от него 
инспекция 

html 

2. 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 

html 

3. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с 
предоставяне на административни услуги на гражданите 

html, doc, 
docx 

4. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността pdf, doc, 
docx 

5. Информация относно провеждане на държавната здравна политика в 
областта на общественото здраве на територията на областта, оценка 
факторите на жизнената среда и продукти и стоки със значение за 
здравето на човека 

html, pdf, 
doc, docx 

6. Информация за извършваната лабораторна дейност от акредитиран 
Орган за контрол - вид А 

html, pdf 

7. Информация за лечебните заведения, заповеди за ЛКК html, pdf 
doc, docx 

8. Информация за Регионалната картотека за медицинска експертиза и 
общи информационни данни за ТЕЛК  

html, doc, 
docx 

9. Актуален бюлетин за противоепидемичната обстановка в областта, 
мониторинг на води, контрол на тютюнопушене 

pdf, doc, 
docx 

10. Национални и регионални програми в областта на профилактиката на 
болестите и промоция на здравето 

html, pdf 
doc, docx 

11. Световни дни на здравето html, pdf 
doc, docx 

12. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 
публикуване в профила на купувача съгласно Закона за 
обществените поръчки 

html, pdf, 
doc, docx 

13. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена 
информация, реда и условията за повторно използване на 
информацията, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа 
информацията 

html, pdf 
doc, docx 

14. Обявления за конкурси за държавни служители html, pdf, 
doc, docx 

15. Подлежащата за публикуване информация по Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

html, pdf 
doc, docx 

16. Закони, нормативни актове и други html, pdf 
doc, docx 

17. Административни услуги за граждани и юридически лица, 
предоставяни от РЗИ  

pdf, doc, 
docx, xls,  

18. Новини html, pdf, 
doc, docx 

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 

html, pdf, 
xls, xlsx 

doc, docx 



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, Списък лечебните 
заведения за ИБП,извършващи дейност по физикална и рехабилитационна 
медицина в област Хасково, Регистър ДДД фирми 

20. СДО и Здравна информация html, pdf, 
doc, docx 

21. Форма за подаване на сигнал за корупция html 
22. Форма за уеб базирана анкета за измерване удовлетвореността на 

потребителите от предоставяните от РЗИ административни услуги 
html 

 


