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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г .- 31.12.2022 г. 

                                                                                                                                                                                         

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с 

цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално 

улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на 

административна структура в системата на изпълнителната власт изготвя годишен отчет 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване 

на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и 

причините за това. 

Годишният отчет за дейността на министерството по ЗДОИ е част от ежегодните 

доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

Организацията на достъп до обществена информация в Министерството на 

здравеопазването се осъществява чрез разработени вътрешни правила за работа, 

съгласно ЗДОИ. 

Министерството н здравеопазването предоставя разяснителна информация за 

гражданите, които са заинтересовани по какъв начин могат да упражняват правото си на 

достъп до обществена информация, която е публикувана на интернет страницата на 

министерството. Също така на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването са публикувани данни, относно наименованието, адреса, адреса на 

електронната поща, телефона и работното време на дирекцията в министерството, която 



 
 

 

 
 

отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до обществена 

информация. 

Предоставянето на достъп до обществена информация на заинтересованите лица 

се осъществява под различни форми: преглед на информация – оригинал или копие, 

устна справка, копия на хартиен носител, копия на технически носител, предоставено по 

електронен път. 

Достъп до обществена информация се представя след заплащане на определените 

разходи и представяне на платежен документ в министерството. Заплащането може да се 

извърши  чрез превод по банков път, чрез заплащане в брой или чрез POS терминал на 

касата, разположена в Центъра за административно обслужване. 

Заплащането на дължимите разходи по предоставяне на достъп до обществена 

информация се определя, съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. на министъра на 

финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на 

обществена информация, след получаване на решението за достъп до обществена 

информация: 

  

 

 

№ Вид на носителя Количество 
Норматив 

за разход 

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв. 

2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв. 

3. 

Разход за тонер за 

едностранно 

отпечатване на лист 

хартия А4 

1 стр. 0,02 лв. 

4.  

Разход за тонер за 

едностранно 

отпечатване на лист 

хартия А3 

1 стр. 0,04 лв. 

5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв. 

6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв. 

7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв. 

8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв. 

9.  USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв. 

10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв. 

11.  USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв. 



 
 

 

 
 

За 2022 г. на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и заповед на министъра т. I, 1 от 

Заповед № РД-01-42/26.01.2022 г. на министъра на здравеопазването г-жа Олга Боева, 

директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ е упълномощена да 

разглежда постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация 

по ЗДОИ, да взема решения за предоставяне или отказ от за предоставяне на достъп до 

обществена информация, както и да уведомява заявителите за взетото решение. 

През изминалата 2022 г. в Министерството на здравеопазването са постъпили 269 

(двеста шестдесет и девет) заявления за достъп до обществена информация. 

По начин на поискване са постъпили 37 писмени заявления, 208 постъпили по 

електронна поща, 23 чрез Платформата за достъп до обществена информация и 1 устно 

заявление. 

 

 

 

 

С оглед вида на исканата информация (официална или служебна информация), 

постъпилите заявления са както следва: 
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Писмени заявления

Електронни заявления (e-mail)
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Постъпили са заявления за достъп до обществена информация от субекти на 

правото през 2022 г. както следва: 

Най-голям брой заявления са подадени от граждани на Република България – 164 

заявления за достъп до обществена информация, неправителствени организации – 52 

заявления, журналисти – 31 заявления и юридически лица (фирми) – 22 заявления. 
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Вид на исканата информация

Официална информация

Служебна информация 
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Тематиката,  на търсената от заявителите обществена информация, се отнася до 

дейността на Министерството на здравеопазването, отчетността на ведомството, 

контролната дейност на администрацията, изразходване на публични средства и други 

теми. 

Постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 г. по теми 

на исканата информация, както следва: 

 

 

 

През отчетния период по 155 (сто петдесет и пет) от заявленията за достъп до 

обществена информация е предоставен пълен достъп до исканата обществена 

информация, а по 4 (четири) е предоставен частичен достъп до исканата обществена 

информация. Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, 

част от подадените заявления за достъп до обществена информация са препратени по 

компетентност, когато органът не е разполагал с исканата информация, но е имал данни 

за нейното местонахождение – 68 (шестдесет и осем) заявления. 

На 33 (тридесет и три) заявления за достъп до обществена информация са 

изготвени отговори под формата на писмо. 

На 3 (три) заявления за достъп до обществена информация е отговорено с 

уведомително писмо, че органът не разполага с исканата обществена информация. 
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Групи теми на исканата информация

Упражняване на права или 
законови интереси

Отчетност на институцията

Процес на вземане на решения

Изразходване на публични 
средства

Контролна дейност на 
администрацията

Предотвратяване или разкриване 
на корупция

Проекти на нормативни актове



 
 

 

 
 

По 2 (две) от подадените заявления за достъп до обществена информация е 

изискана уточняваща информация от заявителя, но не е получен отговор и са оставени 

без разглеждане. 

 

 

 

На 231 (двеста тридесет и едно) заявления за достъп до обществена информация 

през 2022 г. е отговорено или са препратени по компетентност в 14-дневен срок. 

По  1 (едно) от подадените заявления за достъп до обществена информация е 

отговорено след 14-дневния законоустановен срок. 

По 34 (тридесет и четири) заявления е отговорено в законоустановения срок след 

удължаването му с 10 дни съгласно чл. 30, ал. 1, тъй като поисканата  със заявленията 

информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната 

подготовка, а по 3 (три) заявления – с 14 дни – на основание чл. 31, ал. 1 когато исканата 

обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за 

предоставянето й. 
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Разглеждане на постъпилите заявления

Предоставен пълен достъп

Предоставен частичен достъп

Отказан достъп

Препратено по компетентност

Оттеглени заявления

Отговор, че не разполага с 
информация

Оставени без разглеждане (чл.25 
от ЗДОИ)

Отговор чрез писмо



 
 

 

 
 

 

 

 

 През 2022 г. в Министерството на здравеопазването няма подадени жалби срещу 

решения и откази за предоставяне на ДОИ. 

За отчетния период няма установено административно нарушение извършено 

през 2021 г., за което е наложено наказание на длъжностно лице по ЗДОИ. 

Всички оригинални преписки по ЗДОИ, постъпили през 2022 г. са архивирани и 

се съхраняват в архива на Министерството на здравеопазването. 

През 2022 г. администрацията на Министерството на здравеопазването е 

постигнала целите на Закона за достъп до обществена информация, като е демонстрирала 

прозрачност в дейността си и максимално е улеснила достъпа на гражданите и бизнеса 

до обществена информация. 

На основание чл. 15а от ЗДОИ, годишният отчет за постъпилите заявления за 

достъп до обществена информация, както и данни за направените откази и причините  за 

това, следва да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването в законоустановения срок. 
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Срок на отговор/препращане по 
компетентност

В 14-дневен срок

След 14-дневен срок

В законоустановения срок след 
удължаване с 10/14 дни


