ОТЧЕТ на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК по ЗДОИ за 2021 г.
В РЗИ Пазарджик се прилагат Вътрешните правила за предоставяне на достъп до
обществена информация в РЗИ-Пазарджик. Последната актуализация на ВП е от 08.12.2021 г.
Създаден е

нарочен регистър, в който се входират заявленията

за достъп до обществена

информация.
Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация са поместени
на интернет страницата на РЗИ Пазарджик, както и бланка на Заявление за достъп до
обществена информация. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат на
едно гише и/или в деловодството на инспекцията. Могат да бъдат подадени лично от лицето,
по пощата или по електронен път.
В началото на месец януари 2021 г., съгласно изискванията на ЗДОИ на интернет
страницата е поместен Отчет за предходната 2020 г.
За 2021 г. в РЗИ Пазарджик са постъпили 32 бр. заявления за предоставяне на достъп
до обществена информация /ДОИ/, както следва:
1. От физически лица – 30 бр.
2. От юридически лица /търговски дружества/ – 0 бр.
3. От юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, асоциации/ - 2 бр.
От постъпилите общо 32 бр. – 15 бр. подадени писмени заявления и 17 бр. подадени
заявления по електронен път (e-mail). Няма устни запитвания.
Всички заявления са разгледани в 14-дневен срок. Няма причини за удължаване на срока
за предоставяне на ДОИ през 2021 г.
Издадени са общо 19 бр. Решения за предоставяне на достъп до обществена информация
от Директора на РЗИ-Пазарджик, които предоставят пълен ДОИ.
Няма подадени жалби срещу издадени Решения за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Изпратени са 9 бр. уведомления до съответните заявители, че не са налични данни за
исканата обществена информация.
Изпратено е 1 бр. информативно писмо от специализираната администрация до
съответния заявител.
Изпратено е 1 бр. уведомително писмо до съответния заявител, че исканата информация
не се създава, обработва и съхранява от РЗИ-Пазарджик.
Изпратено е 1 бр. уведомително писмо до съответния заявител, че исканата информация
не касае дейността на РЗИ-Пазарджик.
Изпратено е 1 бр. уведомително писмо до съответния заявител, че информацията вече е
предоставена по същото заявление.
Теми, по които през 2021 г. е искан достъп до обществена информация:
1. Информация за актуализиран списък на категориите информация за 2020 г., подлежаща
на публикуване в интернет сайта за сферата на дейност на РЗИ-Пазарджик и форматите
в които е достъпна.

2. Информация

за

направени

задължителни

имунизации,

съгласно

Имунизационния

календар на Р България;
3. Информация по различни въпроси свързани с пандемията от COVID-19:
„ В кои от домовете за дългосрочно настаняване са установени случаи на Ковид-19 към
момента на входиране на заявлението?
Колко е общият брой на установени случаи на Ковид-19 в домовете* към момента на
входиране на заявлението?”.
(*: „Списък на: домовете за дългосрочно настаняване (резидентен тип) на деца или
възрастни с физически увреждания, Домовете за дългосрочно настаняване за деца или
възрастни с умствени увреждания и домовете за дългосрочно настаняване на стари хора
в България“ – респ. за РЗИ-Пазарджик в област Пазарджик)
„С колко легла, оборудвани с респиратори разполагат държавните и общинските болници,
които имат разкрити отделения за COVID-19 към 31.01.2021 г., за всяко лечебно
заведение поотделно?“.
„Разполагате ли с информация за контакт с Националния оперативен щаб (НОЩ),
създаден със Заповед Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя - телефон, факс,
електронен адрес, вкл. адрес на електронна поща или е-форма за контакт, достъпна
онлайн в интернет, пощенски адрес или какъвто и да било друг адрес или средство за
комуникация с НОЩ?
Получавали ли сте от НОЩ „указания“ и „препоръки“, вкл. във формата на писма, имейл
съобщения, факс или в каквато и да било друга форма? 3. Издавали ли сте заповеди (или
други актове) във връзка с овладяването и справянето с кризата, породена от актуалното
пандемично заболяване Ковид-19 (напр. за прилагане на противоепидемични мерки, на
организационни мерки, на забрани и др. под.), в които да има позоваване на „указания“,
„препоръки“ и др. на Националния оперативен щаб? Моля, за електронни копия от
въпросните Ваши актове, както и от съответните препоръки и указания на НОЩ.“
„Броя на ваксинираните срещу COVID-19 в старческите домове в страната /респ. на
територията на обл. Пазарджик/, изразеното писмено съгласие, избраните ваксини,
предоставяне на информация за отделните ваксини.“
„Издадените разрешителни и други документи за съответствие със здравните изисквания
и за функциониране на създадените пунктове за ваксинация по паркове, площади и
търговски обекти и съответните здравни изисквания, на които трябва да отговарят тези
пунктове.“
„Колко проверки са извършени до настоящият момент за установяване на евентуални
пропуски в правилното съхранение на „Ваксините“ срещу Ковид 19 в извънболнични
условия (паркове, молове, мобилни единици) по член 272 (1) и във връзка с наредба №4
от май 2018 г.? “
4. Информация за извършваната административнонаказателна дейност в РЗИ-Пазарджик,
свързана с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.
5. Информация за извършваните с мобилни единици безплатни прегледи по населени места,
основно педиатрични и гинекологични.

6. Информация свързана с обработване на данни за обл. Пазарджик от РЗИ-Пазарджик за
починали

от

ботулизъм,

колиентерити

(ешерихиози),

салмонелоза

(салмонелозен

ентерит), шигелоза (дизентерия) за период 01.01.2015-31.12.2020.
7. Информация дали РЗИ е снабдена с допълнителни генератори на електричество, чиято
единствена цел е да осигури подаването но електроенергия към хладилниците за
съхранение на ваксини в случай на авария.
8. Информация свързана с инсталирани антени на мобилни оператори на изрично посочен
адрес в гр. Пещера.
9. Информация за количествата генерирани медицински и болнични отпадъци за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2020 г. на територията на област Пазарджик.

