ОТЧЕТ на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК по ЗДОИ за 2019 г.
В РЗИ Пазарджик се прилагат Вътрешните правила за предоставяне на достъп до
обществена информация в РЗИ-Пазарджик. 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.
През 2019 г. в РЗИ Пазарджик са постъпили 26 бр. заявления за предоставяне на достъп
до обществена информация /ДОИ/, както следва:
1. От физически лица – 21 бр.
2. От юридически лица /търговски дружества/ – 0 бр.
3. От юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, асоциации/ - 5 бр.
От постъпилите общо 26 бр. – 9 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 2019 г.
С Решения на Директора на РЗИ-Пазарджик /общо 8 бр./ са предоставени 7 бр. пълен ДОИ
и 1 бр. частичен достъп ДОИ. Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп,
както и няма подадени жалби срещу издадени решения за предоставяне на обществена
информация.
Изпратени са 18 бр. уведомления до съответните заявители, че не са налични данни за
исканата обществена информация.
Теми, по които през 2019 г. е искана служебна обществена информация:
1. Информация за направени задължителни имунизации, съгласно Имунизационния календар
на Р България;
2.

Информация за регистриран обект за производство на изворна вода на дружество „ВАДА

КАНСУЛТ“ ЕООД гр. Брацигово, което предлага на пазара продукт – изворна вода под
търговска марка H2O.
3.

Информация свързана с административнонаказателната дейност:

-

По силата на кои нормативен акт регионалните здравни инспекции издават задължителни

предписания?
-

При установено административно нарушение регионалните здравни инспекции /РЗИ/

издават ли акт за административно нарушение /АУАН/ или издават задължителни предписания?
-

Допустимо ли е издаване на задължително предписание и едновременно АУАН?;

-

Съществува ли правна норма, която ограничава възможността на РЗИ да издават АУАН,

като вместо това разпорежда издаване на задължително предписание?
-

Колко проверки са били извършвани през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. от РЗИ в гр.

Пазарджик,? Колко са констатираните нарушения в резултат на тези проверки? Колко
предписания и колко АУАН са били издадени?;
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-

През 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в РЗИ гр. Пазарджик, при колко от констатираните

нарушения, едновременно е било издадено предписание и АУАН?
-

За колко от констатираните от РЗИ през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. от РЗИ в гр. Пазарджик,

нарушения,

при

които

е

издадено

предписание,

нормативно

е

допустимо

издаване

едновременно и на АУАН? При колко от тях са били издадени единствено предписания без
АУАН?
-

За колко от констатираните нарушения през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. от РЗИ в гр.

Пазарджик има издадени наказателни постановления /НП/? Колко от издадените наказателни
постановления са влезли в сила? Колко от тях са платени доброволно и колко са изпратени за
събиране на публичен изпълнител?
-

Колко от издадените през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в РЗИ гр. Пазарджик предписания не са

били изпълнени? За колко от тях има издадени влезли в сила наказателни постановления?
Колко от тях са платени доброволно и колко от тях са изпратени за събиране от публичен
изпълнител /справка по години и регион/?
-

Колко са установените случаи през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. от РЗИ в гр. Пазарджик, ,

когато след издадено предписание и при последващ контрол за неговото изпълнение е
констатирано, че субекта, стопанисващ проверявания обект е сменен?
4.

Епидемиологични проучвания на болни от листериоза от Пазарджишка област през 2018 г.

5.

Предоставяне на обобщена информация за преосвидетелстване на лица от ТЕЛК на

територията на обл. Пазарджик, във връзка с новата Наредба за медицинската експертиза и
Методиката за оценка на вид и степен на увреждане влязла в сила от 03.08.2018 г.:
-

под 50% след преосвидетелстване по новата Методика за оценка на вид и степен на

увреждане;
-

пациенти с отнета чужда помощ с диагноза „епилепсия“;

-

пациенти с намален процент от 91-100% на 71-90%

-

пациенти с намален процент от 91-100% на 50-71%

-

пациенти с отнета чужда помощ за деца с „епилепсия“.

6.

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

използване на информация от обществения сектор в РЗИ Пазарджик през 2018 г., вкл. данни за
направените откази и причините за това.
7.

Имената на всички рекламни агенции, агенции за връзки с обществеността, консултантски

фирми

и медии,

с

които

имат

сключени договори министерствата

и

второстепенните

разпоредители с бюджетни средства към тях, както и държавните фирми с над 50% държавно
участие, сумата по договорите, сроковете им на действие и кратко описание на целите им.
8.

Регистрирани местни водоизточници на територията на област Пазарджик, както и

протоколи от извършени анализи през последните пет години.
9.

Информация, относно провеждането по смисъла на § 50, 51 и 52 от ЗСОМСААМСЗПФ

на

първото общо събрание на зъботехниците от обл. Пазарджик, вкл. копие от протокола.
10. Информация за 2018 г. за „МБАЛ-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, „МБАЛ-Велинград“ ЕООД
гр. Велинград и СБПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Велинград:
Брой легла-общ и по отделения;
Брой медицински специалисти-лекари;
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Брой медицински специалисти по здравни грижи;
Друг обслужващ немедицински персонал;
Брой преминали пациенти за 2018 г.;
Отделения и ниво на комп.;
Медицински специалности;
Брой преминали пациенти по клинични пътеки;
Брой извършени операции по специалности; Ниво на компетентност за извършените операции;
Участие на работещи лекари на ТД в семинари, симпозиуми;
Брой извършени операции по ниво на компетентност;
Наличие на акредитации към МЗ или друга;
Брой жалби към здравното заведение – МЗ, Медицински одит, НЗОК, РЗОК;
Брой Хабилитирани лекари;
Акредитация за база за обучение;
Използваемост на леглова база ;
Брой вътрешно-болнични инфекции;
Брой специализанти.
Исканата информация да се отнася за следните специалности: кардиология, АГ, ортопедия,
УНГ, педиатрия, онкология, хирургия, пневмология и фтизиатрия, очни болести, неврология,
гастроентерология, урология.
11. Информация за прилагане на Закона за защита от домашното насилие – доклади, отчети,
анализи, проучвания, изследвания, обобщения, справки, протоколи или други документи;
предоставена отделно по години – 2015, 2016, 2017, 2018 и до 31.08.2019 г.
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