ред за достъп до публичните регистри на регионална здравна
инспекция - шумен

Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция Шумен е разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от
Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в
интернет.
i . регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ
и хосписите (в интернет среда )

1. Обща информация
Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и
хосписи на територията на област Шумен. В публичната част от регистъра е
предоставена информация за регистрационен код, представител, наименование и адрес
на лечебното заведение, видовете дейност.

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Медицински дейности”. Достъп
до регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Лечебни
заведения за извънболнична помощ. Регистърът е предоставен в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.

п.

регистър на лицата , практикуващи неконвенционални
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното
здраве (в интернет среда )

1. Обща информация
Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Шумен. В
публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на
издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални
методи, описание на практикуваните неконвенциални методи.

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Медицински дейности”. Достъп
до регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Неконвенц.
методи“. Регистърът е в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.
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iii. регистър на обектите с обществено предназначение
интернет среда )

(в

1. Обща информация
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за
обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в
регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Шумен. В публичната
част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на
вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в
него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с
обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на
регистрацията.

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Обществено здраве”. Достъп до
регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Обекти с ОП“.
Регистърът е в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.
iv . регистър на дрогериите (в интернет среда )

1. Обща информация
Съдържа данни за дрогериите, които са получили удостоверение за регистрация от РЗИ
- Шумен. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата
на издаденото от РЗИ удостоверение, седалище и адрес на лицето, получило
удостоверение за регистрация на дрогерия, име и адрес на ръководителя на дрогерията,
адрес на дрогерията, дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай
на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на
обстоятелствата).

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Медицински дейности”. Достъп
до регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Дрогерии“.
Регистърът е в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.
v . регистър на обектите за производство , приготвяне или
обработка на бутилирана натурална минерална , изворна и
трапезна вода (в интернет среда )

1. Обща информация
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Съдържа данни за обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирана
натурална минерална, изворна и трапезна вода, които са получили удостоверение за
регистрация от РЗИ - Шумен. В публичната част от регистъра е предоставена
информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, адрес на обекта, вид
на обекта, видовете бутилирани води, фирмено наименование, име на лицето, което
извършва дейност по производство или търговия в обекта, в случай на прекратяавне на
дейността - номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията.

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Обществено здраве”. Достъп до
регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Бутилирани мин.
води“. Регистърът е в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.
vi . регистър на издадените разрешения за продажба на
лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална
медицина (в интернет среда )

1. Обща информация
Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от
лекари и лекари по дентална медицина в област Шумен. В публичната част от
регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за
номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра
на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), в
случай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и
основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните
обстоятелства.

2. Ред за достъп
Регистърът се води от определено лице от Дирекция „Медицински дейности”. Достъп
до регистъра се получава от сайта на РЗИ - Шумен в секция „Регистри / Разрешения за
продажба на лекарствени продукти“. Регистърът е в таблична форма.
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за
ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се
заплаща.
Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция Шумен влиза в сила от датата на утвърждаването му.
Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция Шумен е утвърден със Заповед № РД-66/31.01.2017 г. на директора на Регионална
здравна инспекция - Шумен.
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