
ОТЧЕТ на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК по ЗДОИ за 2022 г.   

 

В РЗИ Пазарджик се прилагат Вътрешните правила за предоставяне на достъп до 

обществена информация в РЗИ-Пазарджик.  Последната актуализация на ВП е от 08.12.2021 г. 

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.  

В началото на месец януари 2023 г., съгласно изискванията на ЗДОИ на интернет 

страницата е поместен Отчет за предходната 2022 г.  

 

За 2022 г. в РЗИ Пазарджик  са постъпили 37 бр. заявления за предоставяне  на достъп 

до обществена  информация /ДОИ/, както следва: 

1. От физически лица – 32 бр. 

2. От юридически лица /търговски дружества/ – 0 бр. 

3. От юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, асоциации/ - 5 бр. 

 

От постъпилите общо 37 бр. – 16 бр. подадени писмени заявления и 21 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 2022 г. 

 

Издадени през 2022 г. са общо 24 бр. Решения за предоставяне на достъп до обществена 

информация от Директора на РЗИ-Пазарджик, които предоставят пълен ДОИ.  

Издадено в началото на м. януари 2023 г. е 1 бр. Решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация от Директора на РЗИ-Пазарджик, който предоставя пълен ДОИ, по 

заявление получено в края на м. декември 2022 г. 

Няма подадени жалби срещу издадени Решения за предоставяне на достъп до 

обществена информация.  

Изпратени са 10 бр. уведомления до съответните заявители, че не са налични данни за 

исканата обществена информация. 

Изпратено е 1 бр. уведомително писмо до съответния заявител, че исканата информация 

е публично достъпна на съответния електронен адрес. 

Изпратено е 1 бр. уведомително писмо до съответния заявител, че исканата информация 

не попада в обхвата на дейността на РЗИ-Пазарджик. 
 

Теми, по които през 2022 г. е искан достъп до обществена информация: 

1. Информация за направени задължителни имунизации, съгласно Имунизационния 

календар на Р България; 

2. Информация по различни въпроси свързани с пандемията от COVID-19: 



- Информация /справка/, касаеща дейността на Регионалните здравни инспекции 

осъществяващи граничен санитарен контрол по отношение спазване на мерките 

въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, във връзка с пандемията 

от COVID-19. 

- Предоставяне на информация свързана с  интензивно лечение на пациенти с COVID-

19 в ЛЗ на територията на област Пазарджик. 

- Предоставяне на информация свързана с  брой мобилни екипи за ваксиниране срещу 

COVID-19 по обслужвани населени места; 

- Предоставяне на обобщена информация свързана със сключените договори с 

възложител всяка РЗИ на територията на Р България /в конкретния случай за РЗИ-

Пазарджик: на територията на обл. Пазарджик/ с физически и юридически лица, за 

закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2 

(в периода 01 февруари 2022 г. - до 31 Март 2022 г.) 

- Предоставяне на информация за установените случаи на коронавирус сред 

украинските бежанци и поставянето им под карантина; 

3. Информация свързана с проведени епидемиологични проучвания на всички случаи на 

заболели от Легионелоза за последните 10 години назад на територията на Р България, 

област Пазарджик. 

4. Предоставяне на обобщена информация за установените случаи на заразни болести сред 

украинските бежанци. 

5. Информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г. по дела 

срещу решения по ЗДОИ на ръководената от нас институция /по съответни данни/ 

6. Предоставяне на информация за брой на установените и отчетени вътреболнични 

инфекции през 2021 г. във всяко лечебно заведение в областта, като при възможност 

информацията да е уточнена по вид на вътреболничните инфекции 

7. Предоставяне на обобщена информация за брой деца от Украйна ваксинирани по области 

и общия брой на поставените ваксини по области /респ. обл. Пазарджик/ 

8. Предоставяне на копия от документи свързани с минерален водоизточник в гр. 

Велинград. 

9. Предоставяне на подробна информация за ситуацията с коронавируса в областта и дали 

ще се налагат противоепидемични мерки 

10. Предоставяне на информация, касаеща дейността на Регионална здравна инспекция-

Пазарджик /второстепенен разпоредител на МЗ/, по повод всички сделки с отпадъци от 

черни и цветни метали, сключени чрез Софийска стокова борса от началото на декември 

2021 г. до днес. 

11. Предоставяне на информация, касаеща дейността на Регионална здравна инспекция-

Пазарджик /второстепенен разпоредител на МЗ/, по повод всички сделки с отпадъци от 

черни и цветни метали, които не са сключени чрез Софийска стокова борса от началото 

на декември 2021 г. до днес.  

12. Информация, касаеща административнонаказателната дейност на Регионална здравна 

инспекция-Пазарджик – брой издадени наказателни постановления за административни 



нарушения по чл. 135, ал. 5 от Наказателния кодек, за максималния период, за който тя 

е налична. 

13. Предоставяне на информация налична ли е документация за периода 1967 г.- 1968 г. от 

заведенията Дом „Майка и дете“, функционирали на територията на обл. Пазарджик, 

предадена за съхранение на РЗИ-Пазарджик 

14. Информация свързана с дейността на РЗИ-Пазарджик, касаеща процедурите по ОВОС и 

ЕО по реда на Закона за опазване на околната среда 

15. Информация, касаеща административнонаказателната дейност на Регионална здравна 

инспекция-Пазарджик – констатирани нарущения по Закона за здравето, за периода от 

2019 г. – 30.11.2022 г. /извършени от лекари и медицински специалисти/ 

16. Информация, касаеща административнонаказателната дейност на Регионална здравна 

инспекция-Пазарджик – констатирани нарущения по Закона за здравето, за периода от 

2019 г. – 30.11.2022 г. /извършени от лекари и медицински специалисти/ 

17. Предоставяне на индивидуални данни (без имена и ЕГН) за новородени и техните майки 

за следите населени места в страната: София, Благоевград, Пловдив, Смолян, Бургас 

(Стара Загора), Варна (Добрич), В. Търново, Плевен, Монтана (Враца), Разград Видин, 

Сандански, Кърджали, Сливен за периода 1980-2021 г. (през 10-годишен интервал). Т.е. 

необходими данни от следните години: 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 

2020, 2021г.. 

18. Предоставяне на Годишни отчети /по възможност и анализи/ по инфекциозни болести за 

период от 2005 г. до 2015 г. включително, относно област Пазарджик. 

 

 

 


