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РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА 
 
 

Годишен отчет за информацията,  
дадена от Регионална здравна инспекция – Монтана по Закона за достъп до 

обществената информация за 2013 г. 
 

За периода 01.01.2013 – 31.12.2013 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.  

 
Заявление за достъп до обществена информация с вх. № ПО-06-233/10.01.2013 г. е 

постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за предоставяне на копие от 
последния договор за обществена поръчка, сключен по реда на Закона за обществени поръчки 
през 2012 г. от РЗИ – Монтана. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 14.01.2013 г. 
 

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-
1057/18.02.2013 г. е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за 
предоставяне на информация, относно Регистъра на фирми и организации, вписани по чл. 21 на 
Наредба № 3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации в регион Монтана, както и име на фирмата или организацията, адрес за 
кореспонденция, телефон за връзка и лице за контакт. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 19.02.2013 г. 
 
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 06-1-

3913/21.06.2012 г. е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за 
предоставяне на достъп до информация относно Брой легла, преминали пациенти, среден 
оборот на леглата, средна продължителност на престой за 2012 година или наличните данни за 
СБАЛНБ „Свети Георги” ЕООД гр. Монтана. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 18.07.2013 г. 
 

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ПО-08-
5515/03.09.2013 г. е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за 
предоставяне на информация, относно: 

- имената и координатите на всички практикуващи нетрадиционни медицини на 
територията на РЗИ – Монтана, методите които практикуват и всички известни 
координати за връзка;  

- Списък с диагнози, които съответния лекар или организация е декларирал, че лекува 
/ако има такава/; 

- Координати на съюзи, институти и други, които се занимават с подкрепа или проучване 
на нетрадиционните медицински методи. 
Исканата информация е предоставена с Решение от 04.09.2013 г. 
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