
 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: (П) 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ – ПЕРНИК 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЕРНИК 

ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЕРНИК 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

През 2020 г. са постъпили 14 /четиринадесет/ бр. заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация от тях 14 /четиринадесет/ по електронен път. 

 

Заявленията са подадени от: 

> неправителствени организации - 7 броя; 

> физически лица - 7 броя. 

Предоставената обществена информация за изтеклата година касае: 

> Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ - Перник и форматите, в 

които е достъпна. 

> Информация за 2018 г. и 2019 г. относно: 

- броя легла, броя лекари, брой специалисти по здравни грижи, друг 

обслужващ не медицински персонал; 

- ниво на компетентност на отделенията; 

- брой преминали по клинични пътеки, брой извършени операции за 

съответната специалност; 

- участие на работещи лекари на ТД в семинари и симпозиуми; 

- брой преминали пациенти - общо и по отделения; 

- медицински специалности; 

- брой извършени операции по ниво на сложност - малки, средни, големи и 

много големи; 

- наличие на акредитация към M3 или др; 

- брой жалби към здравното заведение към M3, ИАМН, НЗОК, РЗОК; 

- брой хабилитирани лекари; 

- наличие на акредитация на бази за обучение; 

- използваемост на леглова база; 

- брой вътрешно-болнични инфекции - общо и по отделения; 

- брой специализанти, относно СБАЛК „Св. Георги-Перник“ ООД гр. Перник. 
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> Актуални данни за случаи на заразени, оздравели, починали с COVID-19 в 

специализираните институции за деца и възрастни с психично заболяване, за 

направените тестове на домуващите и персонала от специализираните 

социални институции за деца и възрастни, препоръки и предстоящи стъпки за 

провеждане на тестове в специализираните институции за деца и възрастни. 

> Броят на попълнените анкетни карти на български граждани, завърнали се от 

чужбина от началото на месец март 2020 г. до 31 май 2020 г. 

> Броят на новородените деца, на които е направен неонатален слухов скрининг 

от 2014 г. до момента и резултатите от извършените изследвания. 

> Броят пациенти в Област Перник с диагноза — Дегенерация на макулата и 

задния полюс - МКБ Н35.3 влажна и суха форма към 01.06.2020 г. и броят 

пациенти в Област Перник с диагноза - Дегенерация на макулата и задния 

полюс - МКБ НЗ5.3 за 2018 г. и 2019 г. 

> Броят на пациентите с доказана коронавирусна инфекция в периода от 01.03. до 

31.07.2020 г. на територията на област Перник, броят на излекуваните лица в 

периода от 01.03 до 31.07.2020 г., броят на починалите от коронавирус лица в 

периода от 01.03 до 31.07.2020 г. 

> Броят на лечебните заведения и отделенията, обособени за лечение на COVID- 

19 към 01.07.2020 г, броят на болничните легла, с които отделенията 

разполагат, броят на персонала (лекари и специалисти по здравни грижи), 

броят на апаратите за изкуствена вентилация. 

> Информация за цялата област, отнасяща се до случаите на COVID-19 и Грипен 

вирус тип А, В или С: 

- брой тествани лица с PCR тестове; 

- брой случаи на констатирани заразени; 

- брой излекувани в болнични условия; 

- брой излекувани в извънболнични условия; 

- брой оздравели в извънболнични условия, без специално лечение; 

- брой смъртни случаи в болнични условия; 

- брой смъртни случаи в извънболнични условия; 

- брой смъртни случаи общо за съответния период /независимо от това дали е 

установена вирусна инфекция и точната причина за смъртта/; 

- брой извършени аутопсии; 

- брой аутопсии с установена възпалителна реакция, довела до смъртта, без 

други несъвместими с живота заболявания; 

- брой извършени аутопсии общо за съответния период /независимо от това 

дали е установена зараза с грипен вирус или друг и от повода за аутопсията/; 

- информация за датите на обявяване, продължителността и основанието да 

бъдат обявени грипни епидемии и ваканции в цялата страна и отделно за всяка 

област през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

> Разпределените количества от лекарствените продукти - Hydroxychloroquine 

Sulfate tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible tablets 250 mg, датите на 

разпределение, лечебните заведения, на които са предоставени и 

заболяванията, за чието лечение са предназначени. 

> Броят на засегнатите от COVID-19 домове за стари хора за периода 01 - 

31.08.2020 г., броят на положителните с COVID-19 лица от персонала на 
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домовете за стари хора за периода 01 -31.08.2020 г. 

> Броят на установените нарушения за неспазване на противоепидемичните 

мерки, броят на констатираните нарушения от обявяването на извънредната 

епидемична обстановка и наложените санкции. 

> Констатираните нарушения на противоепидемичните мерки от обявяването на 

епидемичната обстановка, наложените санкции на нарушителите. 

> Броят на констатираните нарушения в нощните заведения от обявяването на 

извънредната епидемична обстановка и наложените санкции на нарушителите. 

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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