
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 01.01.2016 – 31.12.2016 г. в Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Монтана са 
постъпили десет 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.  

Заявленията са както следва: 
1. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-197/11.01.2016 г., 

заявителят е отправил искане за обобщена информация, относно проведените прегледи чрез 
мобилни кабинети на територията на област Монтана през 2013 г. и 2014 г., във връзка с проект 
„Анализ на социално-значимите заболявания сред ромите, базиран на работата на мобилни 
кабинети”.  

Исканата информация е предоставена с Решение от 14.01.2016 г. 
 
2. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-203/12.01.2016 г., 

заявителят е отправил искане за: 
- справка за получени сигнали за пушене пред 2013 г., 2014 г., 2015 г., разделени по обществени 

сгради или заведения за обществено хранене и брой за всяко място по месеци; 
- справка за всички проверки за спазване на забраната за пушене през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

по обществени сгради или заведения за обществено хранене, дата на проверката и дали е установено 
нарушение; 

- справка за наложените санкции за нарушения на забраната за пушене през 2013 г., 2014 г. и 
2015 г. разделени по обществени сгради или заведения за обществено хранене.  

Исканата информация е предоставена с Решение от 12.01.2016 г. 
 
3. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-1251/17.03.2016 г., 

заявителят е отправил искане за копие от акта, който урежда организацията и движението на 
документооборота в РЗИ – Монтана.  

Исканата информация е предоставена с Решение от 21.03.2016 г. 
 
4. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-2685/27.06.2016 г., 

заявителят е отправил искане за  предоставяне на информация за СБАЛНБ „Св. Георги” ЕООД за:  
- брой легла;  
- преминали пациенти;  
- среден оборот на леглата;  
- средна продължителност на престой за периода 2014-2015 г. 
 Исканата информация е предоставена с Решение от 04.07.2016 г. 
 



5. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-2678/27.06.2016 г., 
заявителят е отправил искане за  предоставяне на информация за: 

- заболеваемост по МКБ-10 за областния град или общината или областта, по месеци, за 
годините 2009-2015 г. (общо 84 месеца), по данни от хоспитализациите и прегледите по специалист;  

- смъртността по МКБ-10 за областния град или общината или областта, по месеци, за годините 
2009-2015 г. (общо 84 месеца). 

С Решение от 07.07.2016 г. е предоставена наличната систематизирана и обработена 
информация от РЗИ – Монтана. За част от исканата информация, с която РЗИ – Монтана не разполага, 
съгласно чл. 32 от ЗДОИ, заявлението е препратено по компетентност на РЗОК – Монтана.  

 
6. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-02-07-7005/16.08.2016 г., 

заявителят е отправил искане за  предоставяне на информация за:  
- заболеваемост по основна диагноза на изписаните от стационари жители на община 

Вълчедръм;  
- заболеваемост на населението на община Вълчедръм;  
- налични лечебни заведения, възможностите им за оказване на медицинска помощ, 

потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнични и болнична помощ на 
населението на община Вълчедръм;  

- данни за обща и детска смъртност, хоспитализирана заболеваемост на населението на 
община Вълчедръм;  

- насоки и прогнози за развитието на здравеопазването на община Вълчедръм в обхват до 2035 
г.;  

- данни за превишения на граничните стойности на нивата на шума (брой случаи) в община 
Вълчедръм;  

- бъдещи проекти за опазване на здравето на жителите на територията на община Вълчедръм в 
обхват до 2035 г. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 29.08.2016 г. 
 
7. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-6569/11.11.2016 г., 

заявителят е отправил искане за  предоставяне на информация за:  
- брой служители в РЗИ – Монтана, като държавни здравни инспектори, които осъществяват 

контрол относно спазване на забраната за тютюнопушене;  
- общ брой на обектите, подлежащи на инспекция по контрол на тютюнопушенето на 

територията на област Монтана;  
- принцип на осъществяване на териториалното разпределение на инспекторите при 

осъществяване на контрол на тютюнопушенето за обектите;  
- ресурс, необходим за осигуряване на оптимални условия за работа на един здравен 

инспектор от РЗИ – Монтана, във финансово измерение - осреднена стойност за 12 месеца; 
- общ брой на осъществените проверки по спазване на забраната за тютюнопушене за 

последните три приключени години (2013 г., 2014 г., 2015 г.);  
- общ брой на съставените актове за установяване на административни нарушения относно 

забраната за тютюнопушене на обществени места за последните три приключени години (2013 г., 2014 
г., 2015 г.);  

- общ брой на издадените наказателни постановления от директора на РЗИ – Монтана за 
нарушения по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 и чл. 56а от Закона за здравето, за последните три приключени 
години (2013 г., 2014 г., 2015 г.);  

- общ брой на влезлите в сила наказателни постановления, издадени от директора на РЗИ – 
Монтана, за последните три приключени години (2013 г., 2014 г., 2015 г.) 



Исканата информация е предоставена с Решение от 16.11.2016 г. 
 
8. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-6658/16.11.2016 г., 

заявителят е отправил искане за предоставяне на информация за брой бебета до 1 година, 
разпределени по общопрактикуващи лекари за област Монтана. 

Съгласно чл. 32 от ЗДОИ, заявлението е препратено по компетентност на РЗОК – Монтана. 
 

9. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-7031/30.11.2016 г., 
заявителят е отправил искане за:  

- размер на приходи от доброволно платени НП за нарушения по чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 56а от 
Закона за здравето за 2013 г., 2014 г., 2015 г.;  

- размер на приходи от принудително събрани суми по НП за нарушения по чл. 56, ал. 1 и 2 и 
чл. 56а от Закона за здравето за 2013 г., 2014 г., 2015 г. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 01.12.2016 г. 
 

10. Със заявление за достъп до обществена информация с вх. № РД-22-7027/01.12.2016 г., 
заявителят е отправил искане за:  

- действащи пречиствателни станции за питейни води;  
- действащи пречиствателни станции за питейни води, използващи технологията „озониране” 

за питейни води;  
- действащи пречиствателни станции за отпадни води. 
Исканата информация е предоставена с Решение от 06.12.2016 г. 
 
През 2016 г. няма постъпили жалби срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ. 
През 2016 г. няма постъпили жалби срещу решения и откази за предоставяне на информация от 

обществения сектор за повторно използване. 
През 2016 г. няма случаи, при които е взето решение на съд при установена 

незаконосъобразност. 
През 2016 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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