МБАЛ

,МНОГ ОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БЛАГОЕВГРАД „ АД
гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329,

РЕШЕНИЕ
№ 2 /20.08.2020 г.
Долуподписаният, д-р Огнян Стефанов Митев, Изпълнителен директор на
„Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград” АД, в изпълнение на. чл.
28, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), разгледах Заявление за
предоставяне на достъп до обществена информация, изпратено от Регионална здравна
инспекция с писмо изх. № 93-12-1/14.08.2020 г., получено в деловодството на „МБАЛ Благоевград” АД и заведено под № 74-00-128 от 17.08.2020 г. и взех предвид следното
от фактическа и правна страна:
I. Горецитираното заявление за достъп до обществена информация е подадено от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, със седалище:
гр. Варна, ЕИ К 176143308, e-mail: office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Ангелов, с адрес
гр. Варна 9004, бул. „Владислав Варненчик“ № 133.
II. На основание чл.32, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация,
заявлението е препратено по компетентност до „МБАЛ - Благоевград” АД.
III. Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп исканата информация
по т.4.1, т.4.2 и 4.3 от заявлението, а именно:
4.1. брой извърщени аутопсии;
4.2. брой аутопсии с установена възпалителна реакция, довела до смърт, без други
несъвместими с живота заболявалия;
4.3. брой извърщени аутопсии общо за съответния период /независимо от това
дали е установена зараза с грипен вирус, коронавирус или друг и от повода за аутопсията/
IV. Заявителят е посочил , че иска да му бъде предоставена информацията по
електронен път на адрес office@soDa.bg или друг общодостъпен електронен формат.
V. „МБАЛ - Благоевград” АД е задължен субект по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от
ЗДОИ, във връзка с § 1 т.4, б. „в”, предложение първо от ДР на ЗДОИ.
VI. Депозираното заявление за достъп до обществена информация, цитирано в
т.Ш по-горе, е основателно, поради следните съображения:
- направеното в заявлението искане за достъп до информация попада в обхвата на
„обществена информация” по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ;
VII. Информацията се отнася дейност на структура на представляваното и
ръководено от мен дружество.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 2, т.1, чл.17 чл. 28 чл.34 от
Закона за достъп до обществена информация.

Р Е Ш И X:

ПРЕДОСТАВЯМ: Достъп до информацията, цитирана в т.Ш от настоящото
рещение, поискана със Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, със седалище:
1

гр. Варна, ЕИК 176143308, e-mail: office@sopa.bg, чрез Юлиян Атанасов Ангелов, с адрес
гр. Варна 9004, бул. „Владислав Варненчик“ № 133.
Решенето да се връчи на заявителя срещу подпис и/или да се изпрати по пощата с
обратна разписка и/или да се изпрати по електронен път на адрес: office@,sopa.bg .
Решението може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок.
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