РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК

ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Със Заповед №РД 04-95/01.04.2013 г. беше актуализирана и утвърдена Процедурата по
предоставяне на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция – Перник,
която урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни
запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или
отказ за предоставяне на обществена информация.
През изтеклата година са образувани 3 (три) производства по предоставяне на достъп до
обществена информация.
За периода са подадени 3 (три) заявления за достъп до обществена информация, като от
тях:
 1 бр. – подадено лично в деловодство на РЗИ – Перник на хартиен носител.
 2 бр. – подадени по електронен път – чрез официалната ел. поща на РЗИ – Перник.
Заявителите са лица, действащи в качеството на представители на стопански субект
(1бр.), обединение на такива (1бр.) и организация, занимаваща се със социологически и пазарни
проучвания (1бр.).
Подадените през периода заявления засягат информация, относима към предмета на
дейност и функциите на РЗИ – Перник, която по същество е „служебна” информация. Поради
посоченото и след констатиране на наличието на търсената информация е разрешен достъп до
нея с Решения на Директора на РЗИ – Перник.
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Всички производства за достъп до обществена информация за 2013 г. са протекли при
спазване на законоустановените срокове и са приключили с предоставяне на търсената
информация във вид, обем и ред, съобразен с искането на заявителя и възможностите на
инспекцията.
За трите заявления е предоставен пълен достъп до обществена информация.
През 2013 г. в РЗИ – Перник няма издаден отказ от достъп до обществена информация.
Предмета на заявената и предоставена обществена информация за изтеклата година
касае:
 Списък за фирмите, осъществяващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и
дератизация на територията на област Перник, контролирани на териториален
принцип от РЗИ – Перник – поискана от представител на Българска пест контрол
асоциация. Информацията е предоставена в електронен вид на посочен от заявителя
електронен адрес.
 Наличните количества от ваксини, съхраняване в РЗИ – Перник – поискана от
представител на търговско дружество. Информацията е предоставено на електронен
носител – CD, предадено лично на заявителя.
 Информация за правното и фактическо състояние на СХБАЛ „Еврика” – гр. Перник –
поискана от представител на „Пазарни проучвания” в ИКАП България ЕАД.
Информацията е предоставена в електронен вид на посочен от заявителя електронен
адрес.
Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от интернет
базирания отчетен доклад за състоянието на администрацията.
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