
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

 

Регионална здравна инспекция – Монтана  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ РЗИ – МОНТАНА 
ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. в Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – 

Монтана са постъпили четири заявления за достъп до обществена информация, които са 

надлежно заведени в нарочно създадения регистър за достъп до обществена информация и 

деловодната система на РЗИ – Монтана. 

 Заявената информация е предоставена по-рано от законния срок, съгласно Закона за 

достъп до обществената информация, с писмено разрешение за осигуряване на достъп. Те са 

както следва: 

1. Заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-115/ 12.01.2015 г. е 

постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за информация за брой 

легла, преминали пациенти, среден оборот на леглата, средна продължителност на престой 

за 2010 г, 2011 г., 2012 г. 2013 г., за трите МБАЛ. Исканата информация е предоставена с 

Решение от 09.01.2015 г. 

2. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-

1337/ 06.03.2015 г. е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за  

предоставяне на информация относно: копие от Заповедта на определяне служител по ЗДОИ 

в РЗИ – Монтана, копие от длъжностна характеристика за заеманата от определения 

служител длъжност; Исканата информация е предоставена с Решение от 10.03.2015 г. 

3. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-

1545/ 17.03.2015 г.е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за 

информация за статистически дани за периода 2010 – 2014 г. по отношение на изследвания в 

самастоятелни медико-диагностични лаборатории. Исканата информация е предоставена с 

Решение от 21.03.2015 г. 

4. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-

3213/19.06.2015 г. е постъпило по пощата. Заявителят е отправил искане за предоставяне на 

информация относно брой легла, преминали пациенти, среден оборот на леглата, средна 

продължителност на престой за 2013 г. и 2014 г. Исканата информация е предоставена с 

Решение от 19.06.2015 г. 

През 2015 г. няма постъпили жалби срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ. 



През 2015 г. няма постъпили жалби срещу решения и откази за предоставяне на 
информация от обществения сектор за повторно използване. 

 
През 2015 г. няма случаи, при които е взето решение на съд при установена 

незаконосъобразност. 
 
През 2015 г. няма открити административни нарушения и наложени наказания на 

длъжностни лица по ЗДОИ. 
 

 
 

 
С уважение, 

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА 
Директор РЗИ-Монтана 
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