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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОИСКАНА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ОТ РЗИ СЛИВЕН 

   

През отчетния период са постъпили 12 бр. заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация.  

Предоставен е пълен достъп. Спазен е нормативно определения срок за отговор. 

Списък на предоставената информация: 

 

1. Предоставен достъп до обществена информация за действащите ЛКК  на област Сливен 

 

2. Предоставен достъп до обществена информация относно здравно-демографска   

характеристика на област Сливен 

 

3. Предоставен достъп до обществена информация за извършени изпитвания на качеството 

на питейната вода 

 

4. Предоставен достъп до обществена информация относно: 

а) Наличие на апаратура за лечение на инфаркти 

б) Наличие на кувьози и състоянието им 

в) Раждания и живородени 

г) Живородени по възраст на майката 2014г. 

д) Средна продължителност на живот 

 

5. Предоставен достъп до обществена информация относно нарушения за забраната 

тютюнопушенето. 

 

6. Предоставен достъп до обществена информация относно акта, който урежда 

организацията и движението на документооборота на РЗИ Сливен 

 

7. Предоставен достъп до обществена информация относно качеството на водата. 

 

8. Предоставен достъп до обществена информация относно: 

а) броя на  инспекторите които извършват държавен здравен контрол; 

б) брой обществени места по смисъла на чл.56 от Закона за здравето; 

в) разпределение на инспекторите при осъществяване на държавен здравен контрол;  

г) необходим ресурс за осигуряване на оптимални условия за работа на един инспектор във 

финансово измерение. 
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9. Предоставен достъп до обществена информация относно брой легла и преминали болни 

в „СБР – Котел”ЕООД 

  

10. Предоставен достъп до обществена информация относно показателите в стационарите на 

посочените лечебни заведения 

 

11. Предоставен достъп до обществена информация относно: Провеждане на консултации 

със заинтересуваните органи и лица по изготвяне и обхватна предварителния 1 етап за 

ЕО на ОУП, във връзка с чл.19,ал.1 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми 

 

12. Предоставен достъп до обществена информация относно данни за заболеваемост и 

смъртност на лечебните заведения в област Сливен. 

 

 

Изготвил годишната справка – Деян Петров – Гл.експерт дирекция „АПФСО” 

 


