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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Благоевград 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД, ГР. 

БЛАГОЕВГРАД 

по ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

             за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Регионална 

здравна инспекция – Благоевград, изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до 

обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. 

Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. в РЗИ - Благоевград са постъпили 21 (двадесет и 

едно) заявления за достъп до обществена информация. 

Според начина на поискване на заявленията за достъп до обществена информация, РЗИ – 

Благоевград е приела 21 (двадесет и едно) писмени заявления, от които 3 (три) са постъпили 

чрез платформа за достъп до обществена информация, 2 (две) са писмени, а 16 (шестнадесет) са 

постъпили по електронен път, които са били обработени в съответствие с утвърдената 

процедура за достъп на гражданите до обществена информация. Няма постъпили устни 

запитвания за отчетния период. 

12 (дванадесет) броя от постъпилите заявления за достъп до обществена информация са 

подадени от граждани на Р България, 1 (един) брой от журналист, 3 (три) броя от фирми, 2 (два) 

броя от неправителствени организации, 1 (един) брой от фондация, 1 (един) брой от сдружение 

и 1 (един) брой от институт. Няма постъпили заявления, които да са оставени без разглеждане. 

С оглед вида на исканата информация постъпилите заявления са, както следва: 

Достъп до официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ - 1 заявление 

и служебна информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ – 20 заявления. 

През 2021 г. в РЗИ - Благоевград не са постъпвали искания за повторно използване на 

информация от обществения сектор. 

Тематиката, която преобладава в исканата от заявителите информация, се отнася до  

отчетна и контролна дейност на администрацията. 

На всички заявления за достъп до обществена информация е отговорено, съгласно 

предпочетената от заявителя форма.  

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. заявленията за предоставяне на достъп до 

обществена информация са разглеждани от РЗИ - Благоевград в законоустановения срок. 

През 2021 година не са постъпвали жалби срещу предоставения достъп до обществена 

информация, респективно срещу отказа да се предостави такъв. 

В РЗИ - Благоевград няма установени нарушения на длъжностни лица по Закона за достъп 

до обществена информация през отчетния период. 
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