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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ–ПЕРНИК 

 

 

УТВЪРДИЛ: (П) 

Д-Р СТЕЛА ДИМИТРОВА 

И.Д. Директор на РЗИ – Перник 

Заповед №РД-15-645/04.08.2022 г. 

на Министъра на здравеопазването 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ–ПЕРНИК 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

През 2022 г. са постъпили 16/шестнадесет/ броя заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация от тях 16 /шестнадесет/ броя по електронен път. 

 

Заявленията са подадени от:  

 неправителствени организации – 7 броя. 

 физически лица – 9 броя.  

 

Предоставената обществена информация за изтеклата година касае:  

 Справка за: отделения и звена в лечебните заведения, преобразувани за лечение 

на COVID – 19 за периодите март – април 2021 г. и октомври – ноември 2021 г.; 

брой работещи апарати за изкуствена вентилация на белите дробове; брой 

специалисти по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; брой 

медицински сестри; брой специализанти; брой преминали пациенти и брой 

починали пациенти; 

 Броят на проведените епидемиологични проучвания на заболели от Легионелоза 

за последните 10 години на територията на област Перник; 

 Броят на ваксинираните лица срещу COVID – 19 по общини на територията на 

област Перник; брой поставени дози в област Перник по тримесечие; брой 

мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID – 19 на територията на област 

Перник; 

 Броят сключени договори за закупуване на бързи антигенни тестове, единична 

цена, брой доставени тестове, производител, стойност на сключените договори и 

стойност на изпълнените заявки; 

 Установени случаи на заразни болести сред украинските бежанци, настанени на 

територията на област Перник; 

 Броят украински бежанци с установено наличие на COVID – 19 и отделени в 

специализирани обекти за карантина; 
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 Постановените съдебни решения през 2021 г. по дела срещу решения по Закона 

за достъп до обществена информация, издадени от РЗИ – Перник; 

 Броят поставени ваксини на деца от Украйна за периода 23.02.2022 г. – 

18.04.2022 г. на територията на област Перник; 

 Броят на установените и отчетени вътреболнични инфекции през 2021 г. в 

лечебните заведения на територията на област Перник; 

 Подробна информация за ситуацията с COVID – 19 в област Перник към 

03.07.2022 г.; 

 Броят на издадените наказателни постановления за административни нарушения 

по чл. 135, ал. 5 от Наказателния кодекс, делът на административни нарушения 

по чл. 135, ал. 5, за които са издадени наказателни постановления, при които 

венерическата болест е ХИВ; 

 Състоянието на питейната вода в с. Забел, община Трън, област Перник и 

извършените анализи от РЗИ – Перник за последните три години; 

 Извършените проверки от служители на РЗИ – Перник, съвместно със 

служители на РИОСВ – София и с други контролни институции по спазването 

на мерки и условия в крайните актове – решения и становища по процедурите по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка 

(ЕО); резултати от извършените проверки; постъпили сигнали, жалби и 

оплаквания за влошаване на здравно-хигиенни параметри на средата от обекти, 

за които са налични положителни решения по ОВОС или ЕО; 

 Броят на съставените актове за установяване на административни нарушения по 

Закона за здравето през 2019, 2020, 2021 и 2022 г., извършени от лекари и 

медицински специалисти и от лечебни заведения; брой издадени наказателни 

постановления от директора на РЗИ; обща сума по издадените наказателни 

постановления; броят на обжалваните наказателни постановления пред съда. 

 

Всички решения по подадените заявления са издадени в законоустановения срок. 

Информацията е предоставена в пълен обем на достъп.  

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. 
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