
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК  

 

 

ОТЧЕТ 

 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА  

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК  

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 В РЗИ – Перник е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане 

на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ),  с която се урежда 

приемането,  регистрирането,  разпределянето, разглеждането на заявления и устни 

запитвания за достъп до обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или 

за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. 

 През 2014 г. по електронен път са постъпили  3 /три/ бр. заявления за 

предоставяне на достъп до обществена информация. 

 Заявленията са подадени от: 

 неправителствени организации – 2 брой; 

 юридически лица / учреждения – 1 брой. 

 Предоставена обществена информация за изтеклата година касае: 

 Копие от последния договор за обществена поръчка сключен по реда на 

ЗОП през 2013 г. – поискана от представител на Фондация „ Програма Достъп до 

информация”. Информацията е предоставена в електронен вид на посочен от 

заявителя електронен адрес.; 

 Извършените планирани проверки в приют за настаняване на деца гр. 

Перник – информацията е поискана от представител на Български хелзинкски 

комитет. Предоставена в електронен вид на посочен от заявителя електронен 

адрес. 
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 Качеството на питейната вода на територията на гр. Перник на базата на 

извършения мониторинг – поискана от представител на Кока Кола ХБК 

България. Информацията е предоставена в електронен вид на посочен от 

заявителя електронен адрес.   

 Предоставен е пълен обем на достъп до поисканата информация.  

 През 2014г. в РЗИ – Перник няма издаден отказ от достъп до обществена 

информация.  

 Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет 

базирания ежегоден доклад по чл.62 от Закона за администрацията, подаван към 

Министерски съвет, отразяващ състоянието на администрацията. 

 

РЗИ - ПЕРНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


