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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ–ПЕРНИК 

 

 

УТВЪРДИЛ: (П) 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ – ПЕРНИК 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ–ПЕРНИК 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

През 2021 г. са постъпили 15/петнадесет/ броя заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация от тях 15 /петнадесет/ броя по електронен път. 

 

Заявленията са подадени от:  

 неправителствени организации – 3 броя. 

 физически лица – 12 броя.  

 

Предоставената обществена информация за изтеклата година касае:  

 Институциите от резидентен тип на територията на област Перник с установени 

случаи на COVID – 19 и броят на положителните лица с COVID – 19 в 

институции от резидентен тип на територията на област Перник. 

 Броят на постъпилите сигнали в Регионална здравна инспекция – Перник за 

нарушаване и неспазване на противоепидемичните мерки по време на пътуване 

в междуградските автобусни линии за периода 21.03.2020 г. - 31.12.2020 г.; 

броят на извършените проверки от Регионална здравна инспекция – Перник на 

транспортните компании, извършващи междуградски транспортни услуги на 

пътници за периода 21.03.2020 г. – 31.12.2020 г.; броят на констатираните 

нарушения за неспазване на противоепидемичните мерки от транспортните 

компании за периода 21.03.2020г. – 31.12.2020 г.; броят на издадените актове, 

глоби и наказателни постановления за неспазване на противоепидемичните 

мерки  от транспортните компании за периода 21.03.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 Актуализиран списък за 2020 г. на категориите информация, подлежаща на 

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

които е достъпна. 

 Извършените проверки на компаниите, транспортиращи ваксини срещу COVID 

– 19. 

 Получените иРНК ваксини в РЗИ – Перник към 12.05.2021 г. и представените от 

РЗИ – Перник ваксини на общопрактикуващите лекари и на лечебните заведения 

за болнична и извън болнична медицинска помощ на територията на област 

Перник към 12.05.2021 г. 
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 Закупената от РЗИ – Перник апаратура за аварийно захранване на хладилна  

камера /фризер за съхранение на ваксини, в случай на авария. 

 Регистрирани смъртни случаи на територията на област Перник от следните 

инфекциозни заболявания: Ботулизъм, Колиентерит, Салмонелоза и Шигелоза за 

периода 01.01.2015 г. – 31.12.2020 г. 

 Постъпилите сигнали за нарушения на противоепидемичните мерки по време на 

събития от предизборен  характер при кампанията за парламентарните избори на 

11 юли 2021 г.; наложените санкции по време на предизборни събития, броят 

наложени и платени санкции от въвеждането на противоепидемичните мерки в 

България. 

 Брой пациенти, страдащи от множествена склероза, регистрирани в болничната 

и доболничната помощ за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г., разпределени и по 

пол. 

 Брой на ваксинираните лица в старчески домове на територията на област 

Перник; брой на лицата в старческите домове, които са изразили самостоятелно 

съгласие за прилагане на ваксини с избор на ваксина COVID – 19 Comirnaty, 

брой на дадени съгласия от роднини на лицата от старческите домове за 

извършване на ваксинация. 

 Брой на приетите в болнично заведение, пациенти с COVID – 19 към 

08.09.2021г.; брой на ваксинираните срещу COVID – 19 лица. 

 Издадени разрешителни за съответствие със здравните изисквания на 

ваксинационни пунктове в паркове, площади и търговски обекти.  

 Броят на хората от нисък социално-икономически произход, получили първа 

доза ваксина срещу COVID – 19. 

 Броят на извършените проверки на територията на област Перник, относно 

спазване на противоепидемичните мерки и спазване на забраната за 

тютюнопушене на закрити обществени места за периода 07.09.2021 г. – 

08.10.2021 г. и броят на установените нарушения за периода 07.09.2021 г. – 

08.10.2021 г. 

 Брой извършени проверки за установяване на пропуски в правилното 

съхранение на ваксините срещу COVID – 19 в извънболнични условия /паркове, 

молове, мобилни единици/. 

 

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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