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ОТЧЕТ на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК по ЗДОИ за 2017 г.   

 

В РЗИ Пазарджик от началото на 2016 г. се прилагат Вътрешни правила за 

предоставяне на достъп до обществена информация /преди тях се прилагаше Процедура  за 

предоставяне  на достъп  до обществена информация/. 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 на Гише 1 и/или в деловодството на инспекцията.  Могат да бъдат подадени  лично от 

лицето, по пощата или по електронен път.  

За 2017 г. в РЗИ Пазарджик  са постъпили 22 бр. заявления за предоставяне  на достъп 

до обществена  информация /ДОИ/, както следва: 

1. От физически лица – 14 бр. 

2. От юридически лица – 8 бр. 

От постъпилите общо 22 бр. заявления  11 бр. са подадени писмено и 11 бр. по електронен 

път (e-mail). Няма устни запитвания. 

 

Теми, по които е искан достъп до обществена информация: 

- информация за направени задължителни имунизации, съгласно Имунизационния 

календар на Р България, имунизационен статус; 

- информация, касаеща брой легла, брой преминали пациенти, за периода 2014 - 2015 г. 

в „МБПЛР-ВИТА“ ЕООД гр. Велинград, област Пазарджик;  

-  информация за заболеваемостта на населението през последните 5 г. в 11 населени 

места в област Пазарджик и 2 населени места в Софийска област; 

-  информация, касаеща заболеваемостта на населението по общини в област Пазарджик 

и умирания 2010-2016г; 

- актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет за дейността на РЗИ; 

- информация за заболеваемостта на населението и умирания в бр. и на 1000 души за 

общините Лесичово, Панагюрище и Пазарджик; 

- информация за регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 2016г. в 

Пазарджишка област; 

- информация за направени изследвания на води за наличие на уран – с. Св. Петка, 

Пашови и др. от община Велинград; 

- резултати от извършен контрол върху качеството на водата в община Белово 

01.01.2016-30.04.2017г. 

- Информация, касаеща организация на работа на дежурните кабинети на групови 

практики – брой, работно време, бр. преминали пациенти през 2016г. 
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- Информация за бр. легла, преминали пациенти, средна продължителност на престой в 

ЛЗ в Пазарджик, Велинград, Пещера 2015-2016г. 

- Резултати, данни, протоколи, изследвания, качество питейни води Пещера, Брацигово, 

с. Бяга. 

- Здравно заключение за инвестиционен проект – завод на „Биовет“ АД гр. Пещера. 

- Становища от РЗИ Пазарджик в процедурата по ОВОС,  инвестиционен проект – завод 

на „Биовет“ АД гр. Пещера. 

- Епидемиологични проучвания на болни от листериоза в Пазарджишка област 2008г., 

2011г., 2016 г., 2017 г. 

Всички заявления са разгледани в 14-дневен срок. Няма причини за удължаване на 

срока за предоставяне на ДОИ през 2017 г. 

С Решения на Директора на РЗИ-Пазарджик са предоставени 11 бр. пълен 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 11 бр. уведомления до съответните заявители: 9 за липса на исканата 

обществена информация и 2 насочващи към публикувана информация в сайтове на РЗИ 

Пазарджик и на НЦРРЗ. 

 

 

 


