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Годишен отчет за информацията,  
дадена от Регионална здравна инспекция – Монтана  

по Закона за достъп до обществената информация  
за 2014 г. 

 
За периода 01.01.2014 – 31.12.2014 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. № КД-01-05-778/ 23.01.2014 г. е 

постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за информация за брой 
проверки по вид, от 01.06.2012 г. и до момента, брой съставени актове за нарушения, брой 
сигнали за нарушаване на забраната за тютюнопушуне Исканата информация е предоставена с 
Решение от 27.01.2014 г. 
 

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ПО-08-1476/ 
07.02.2014 г.е постъпило по електронната поща. Заявителят е отправил искане за  предоставяне 
на копие от последния договор за обществена поръчка, сключен през 2013 г. Исканата 
информация е предоставена с Решение от 11.02.2014 г. 

 
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-6153/ 

14.07.2014 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 2013 година или наличните данни за СБАЛНБ „Свети 
Георги” ЕООД гр. Монтана. 

Исканата информация е предоставена с Решение от 15.07.2014 г. 
 
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № РД-22-

6503/31.07.2014 г.. е постъпило по пощата. Заявителят е отправил искане за предоставяне на 
информация за проверките – брои, както и копия от издадени документи в Поправителен дом 
гр. Бойчиновци за периода януари 2012 г. – юли 2014 г.  

Исканата информация е предоставена с Решение от 30.07.2014 г. 
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