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  РЗИ - Разград е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на 

здравеопазването, който организира и осъществява държавната здравна политика на 

територията на област Разград. 

          Дейностите на инспекцията са заложени и изпълнени в съответствие с националните 

политики и програми и са насочени към опазване на общественото здраве и повишаване 

качеството на живот. 

          През 2020 година дейността на РЗИ – Разград се реализира в съответствие с поставените 

цели фиксирани при изготвянето на плана на инспекцията. 

          Основните цели и приоритети в дейността през отчетния период бяха свързани с: 
 Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на 

територията на Разградска област; 

 Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива; 

 Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво 

на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда; 

 Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от 

основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност; 

 Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

 Мониторинг на лечебните заведения за болнична помощ по спазване на 

медицинските стандарти и определените критерии за оценка на лечебните заведения;  

 Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението, повишаване 

на доверието между лекар и пациент, контрол на качеството на медицинската помощ. 

 
 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
 

1. Щатна осигуреност. 

В края на 2020 година РЗИ – Разград се състои от 54 бр. (от които 48 заети) щатни 

длъжности. Разпределени по видове правоотношения те са: 

 по служебни правоотношения – 40 бр. (от които 6 вакантни) 

 по трудови правоотношения – 14 бр.  

От 8 заети длъжности за висши медицински кадри (11 по щат), 5 са със придобита 

специалност – 62,5 % .  

В съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, 

разпределението на длъжностите по дирекции е както следва: 

 Дирекция АПФСО – 9 (16,67%) 

 Дирекция „Медицински дейности” – 11 (20,37 %) 

 Дирекция „Обществено здраве”– 18 (33,33%) 

 Дирекция „Надзор на заразните болести” – 13 (24,07%) 

 

2. Планиране и организация на работа. 

Планирането на дейността за 2020 год. бе извършено в съответствие с указанията на 

МЗ чрез годишен план, разчетен по тримесечия.  

Всички държавни служители имат индивидуални работни планове, чието 

изпълнение се отчита в рамките на годишното оценяване изпълнението на длъжността. 

На базата на годишните планове продължи утвърдената практика за седмично 

планиране на текущите задачи. Ежеседмично след работно съвещание при директора на РЗИ 

се провеждат оперативки в дирекциите, на които се прави преглед на изпълнението на 

задачите от предходната седмица и се конкретизират задачите за следващата. 

Планът за дейността на инспекцията преценяваме като подходящ оперативен документ 

за ръководство с добре мотивирани приоритети и задачи. 
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През годината бяха изпълнени и много задачи извън плана на дирекциите, породени от 

конкретно възникнали ситуации. 

Считаме, че указанията на МЗ спомагат за единство в подхода при планирането.  

 

3. Директорския съвет, сформиран на основание чл. 42 от Устройствения правилник 

на РЗИ и осъществяващ функциите на съвет по качеството, работи в съответствие с утвърдения 

годишен план за дейността на ДС през 2020 г. През изминалата година са проведени 6 

заседания на директорския съвет. Като съвещателен орган към директора на РЗИ, съвета е 

разгледал въпроси, свързани с планиране и отчитане на дейността, изпълнение на 

стратегическите цели на структурните звена, оценка на удовлетвореността на потребителите 

на административни услуги, оценяване изпълнението на длъжността, годишен отпуск на 

служителите, материално-технически и други по дейността на инспекцията. За всички 

заседания са изготвяни протоколи от провеждането им. 

Чрез даване на становища по разглежданите въпроси, като съвещателен орган, съветът 

играе важна роля за вземането на адекватни управленски решения за дефиниране и решаване 

на важни проблеми в дейността на РЗИ. 

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, 

ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ” 

 

Цел на политиката: Провеждане на ефективен здравен контрол и ограничаване на 

заболяемостта от хронични незаразни и заразни болести на територията на областта. 

Оперативни цели: 
 Повишава се ефективността на държавния здравен контрол и се достига високо ниво 

на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда. 
 Усъвършенства се системата за мониторинг на жизнената среда, лабораторни 

анализи и изпитвания и контрол върху разпространението на продукти и стоки със значение 

за здравето. 
 Подобрява се здравето и се повишава качеството на живот на населението, чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта от хронични незаразни болести и 

последствията от тях, свързани с рискови поведенчески фактори и нездравословен начин на 

живот. 
 Ограничава се заболяемостта и смъртността от заразни болести, чрез подобряване 

на ефективността на надзора, профилактиката и контрола. 
 Поддържа се висок имунизационен обхват и бърз отговор при възникване на 

епидемични ситуации. 
 Поддържа се готовност за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от 

други заразни болести. 
 Опазва се страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен 

потенциал и се поддържа готовност за адекватна реакция при възникнали здравни заплахи от 

биологично естество. 
 Организира се защита на населението от инциденти с химични и радиоактивни 

материали от естествен, случаен или умишлен характер. 
 Повишава се информираността на населението за влиянието на рисковите фактори и 

поведение върху здравето. 

          Целевите стойности за изпълнение на показателите по политиката са отчетени, на база 

постигнати резултати по съответните бюджетни програми, включително работата по проекти и 

програми, проведените методична, консултативна и експертна помощ. 

          Отговорност за изпълнението носят директора на инспекцията, заместник-директора, 

главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, „Надзор на заразните 
болести“, „Обществено здраве“ и началниците на отдели към дирекцията. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И 

ЛЕЧЕНИЕТО“ 

 

          Цел на политиката: осигуряване на равен достъп и добро качество на медицинската 

помощ на гражданите от областта. 

          Оперативни цели: 

          Оперативните цели са формулирани съобразно приоритетите на националните 

стратегически и програмни документи за стабилно развитие на България. В приоритет 

„Здравеопазване“ по специфичните препоръки на Съвета на Европа се цели оптимизиране на 

болничната и развитие на извънболничната мрежа, ефективно здравно обслужване. 
 В съответствие с Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и 

домовете за медико-социални грижи, се събира, поддържа, анализира и предоставя 

информация за: брой легла, класифицирани по видове, за задоволяване на потребностите от 

болнична помощ, включително по спешност; брой отделения, с цел подобряване достъпа до 

здравна помощ на всички нива. 
 По Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и 

за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения се осъществява контрол и се 

събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните 

и здравните заведения на територията на областта. 

          За постигане на стратегическите цели в политиката за равен достъп и добро медицинско 

обслужване системно се събира и обобщава здравна информация и се изготвя демографски 

анализ. 
 Проучват се и се установяват потребностите в областта от лекари, лекари по 

дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше 

образование и се предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за 

следдипломно обучение. 
 Организира се и се контролира дейността по медицинската експертиза и на 

регионалната картотека на медицинските експертизи. 
 Събира се, обработва се и се предоставя медико-статистическа информация за 

дейността на лечебните и здравните заведения. 
 Оказва се методична помощ и контрол при внедряването и поддържането на единни 

информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения. 
 Изработват се анализи и се прави оценки на здравно-демографските процеси на 

територията на региона, необходими за формирането на регионална здравна политика. 
 Събира се, обработва се и се предоставя финансово-икономическа, статистическа 

информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на 

територията на региона. 

          Отговорност за изпълнението на политиката носят директорът на инспекцията, 

заместник-директорът, главният секретар, директор на дирекция „Медицински дейности“, 

директор на дирекция АПФСО. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 

ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“ 

 

            

          Цел на политиката: Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, 

които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност. 

          Оперативни цели: 

          В съответствие с нормите за производство, разпространение и отпускане на лекарствени 

продукти и медицински изделия се осъществява контрол и мониторинг на качеството, 

безопасността и ефикасността. 
 Издават се разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 
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лекари и лекари по дентална медицина, съгласно Наредба № 5 от 2011г. за условията и реда 

за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари 

и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти. 
 Контролират се обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по 

реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
 Осъществяват се дейности по контрол, предвидени в Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му. 

          Отговорност за изпълнението на политиката носят директорът на инспекцията, 

заместник-директорът, главният секретар, директор на дирекция „Медицински дейности“. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 

 

Цел на програмата: 

Осигуряване на безопасна жизнена среда и предприемане на навременни и адекватни 

мерки за отстраняване на възникналите рискове за здравето на хората. 

Повишаване ефективността на държавен здравен контрол и достигане високо ниво на 

съответствие с националните и европейски изисквания на обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на рисковите фактори, свързани с тютюнопушене и нездравословен модел на 

хранене. 

Показателите по изпълнение на дейностите на дирекциите по бюджетна програма 
„Държавен здравен контрол” се намират в Приложение № 1. 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

          Оперативни цели: 

 Осъществяване на здравен контрол на обектите за производство и търговия на едро 

и дребно с лекарства; 

 Издаване на хигиенни заключения на аптеки; 

 Издаване на удостоверения за регистриране на дрогерии. 
 

Към 31.12.2020 г. обектите подлежащи на контрол са 48 броя (3 склада на едро, 30 

аптеки, 11 дрогерии и 4 аптечни пункта). За периода са закрити две аптеки и една дрогерия 

в гр. Разград, разкрита е една дрогерия в гр. Кубрат, няма открити аптеки. 

Изпълнение: 

          Във връзка с контрола на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти 

по реда на ЗЛПХМ са извършени общо 76 проверки (аптеки – 58, проверки в дрогерии – 17 и 

1 проверки в аптечен пункт) и са издадени 12 предписания. 

Подадено е едно заявление за регистрация на дрогерия по ЗЛПХМ.  

  Няма издадени хигиенни заключения на аптеки.  

През отчетния период няма издадени становища за унищожаване на лекарствени 

продукти.  

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 

Оперативни цели: 

 повишаване и провеждане на ефективен здравен контрол в обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда в съответствие с националните и европейските изисквания. 
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 извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при 

спазване на утвърдените стандартни процедури, ръководства и указания на Министерство на 

здравеопазването; 

 провеждане на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с 

оглед предотвратяване възможните рискове за здравето на населението; 

 предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността; 

 извършване на лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за 

здравето; 

          Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото здраве 

чрез: 

 Провеждане на дейности на регионално ниво по Национална програма за намаляване 

на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население; 

 Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване квалификацията на 

кадрите. 

 Подобряване информираността на населението  за  основните рискови фактори, 

които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), онкологичните 

заболявания, диабета, хроничните белодробни болести (ХББ) и др.; 

 Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и 

изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните 

хронични незаразни болести (ХНБ): ССЗ, онкологични, ХББ, диабет; 

 Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори, чрез 

намаляване на разпространението на тютюнопушенето; 

 Намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за 

здравето (инвалидизация) от основните ХНБ; 

 Подобряване на оралното здраве на децата и намаляване на интензитета на зъбния 

кариес; 

 Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани с 

промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на хроничните 

незаразни болести. 
 

Изпълнение: 

    Продукти/услуги предоставени по програмата — описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

    Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания при 

осъществяване на предварителен здравен контрол 

 Проведени са експертни съвети по здравно-техническа експертиза. 

 Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация 

 Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове и инвестиционни 

проекти 

 Разгледани документации по ЗОЗЗ 

 Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти 

 Издадени становища относно необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО) 

по ЗООС 

 Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и ОВОС по ЗООС 

 Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация по реда на 

ЗУТ 

Контрол на обекти с обществено предназначение: 

Системен здравен контрол 

          Осъществени са проверки в обекти с обществено предназначение, продукти, стоки, 

дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. В края на 

отчетния период вписаните в регистъра обекти с обществено предназначение са 1846, като 

129 от тях са новорегистрирани и пререгистрирани. 

Извършени тематични проверки обективизиращи: 

 извършена е тематична проверка, относно готовността на учебните заведения 

за новата учебна 2020/2021 година.  

 Проверка на козметичните продукти пуснати на пазара с предявени претенции 
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Насочен здравен контрол 

На всички постъпили сигнали и жалби за наличие на опасни стоки на пазара, 

отклонения от действащите норми на факторите на жизнената среда и дейности със значение 

здравето на човек е отговорено в срок. 

Административно-наказателна дейност: През 2020 г. са констатирани 

несъответствия с действащото здравно законодателство и към отговорните лица са предприети 

принудителни административно-наказателни мерки: предписания, актове за установени 

административни нарушения. Съставени са 9 акта за установяване на административни 

нарушения. Същите са последвани от 7 наказателни постановления на обща стойност 2400 лв. 

Издадени са 8 предписания и 9 заповеди за заличаване на обекти. 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - извършени са 

проверки и са взети проби от бутилирани води от обекти за обществено хранене и търговия с 

храни. 

Козметични продукти и санитарно-хигиенни материали 

Не е имало уведомления от митници за внос на козметични продукти и санитарно-

хигиенни материали. 

В периодът от 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г. се провежда засилен контрол на 

козметични продукти и биоциди от главна група 1 дезинфектанти  с произход - трети страни 

при декларирането им за поставяне под митнически контрол „Допускане за свободно 

обращение“, извършено е обобщаване на информацията. 

Контрол на химични вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори 

на взривни вещества : 

Тематични проверки: 

1.Извършена е тематична проверка на биоциди от продуктов тип 5, употребявани за 

дезинфекция на вода използвана за питейно битови цели. При проверката не са установени 

нарушения. Във всички зони на водоснабдяване се използват биоциди отговарящи на 

действащото законодателство. 

2.Тематична проверка на биоциди от продуктов тип 1 Хигиена на човека. Проверени са 

всички здравни и лечени заведения. Проверки са извършени и в търговската мрежа. Всички 

проверени биоциди отговарят на изискванията на действащото законодателство. 

3. Контрол върху пуснатите на пазара течности за чистачки и течности за размразяване 

на стъкла, предназначени за масова употреба, в състава на които съдържанието на метанол е 

в концентрация или равна на 0,6 тегловни процента или по голяма. Проверени бяха 34 

търговски обекта. 

Дейности със значение за здравето на човека: 

Поддържане чистотата на населените места от общините 

Извършвани са регулярни проверки. Сигналите са отработени. Уведомени са 

компетентните институции. 

 

Дейности, свързани с обявената извънредна епидемична обстановка, по 

превенция и контрол на COVID–19 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с 

разпространението на COVID 19, е осъществяван контрол по спазване на определените със 

заповед на министъра на здравеопазването, противоепидемични мерки в обществени места и 

обекти. Участие в съвместни проверки с органите на МВР, включително и в извън установеното 

работно време, по спазване на определените със заповеди на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки в обществени места и обекти. 

Извършени са 4456 проверки. На всички обекти са връчени констативни протоколи с 

предписания за извършване на дезинфекционни мероприятия. Връчени са 44 предписания за 

спазване на противоепидемичните мерки. При извършените проверки са установени 36 

нарушения по спазването на заповедите на министъра на здравеопазването, за което са 

съставени 36 АУАН. Същите са последвани от наказателни постановления на обща стойност 

9900 лв. 

          На всички общински кметове са дадени инструкции относно изпълнение на Заповедите 

на министъра на здравеопазването. 

На дежурен телефон са приемани обаждания и давани консултации на собственици и 

управители на обекти, относно условията при които могат да осъществяват дейността си, 
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съгласно горецитираните заповеди.  

 

Спазване изискванията за осигуряване на здравословно хранене на групи от 

населението - По спазване изискванията на Наредба №2/2013 г.- 13 проверки в 13 обекта;   

Наредба №6/2011 г. – 72 проверки в 69 обекта, издадено е 1 предписание. По спазване 

изискванията на Наредба № 37/ 2009 г. - Извършени са общо 40 проверки в 39 обекта. 

Съставен е 1 АУАН в училищен бюфет за неизпълнено предписание от предходна проверка. 

Извършена е тематична проверка по спазване изискванията на Наредба №6/10.08.2011 

г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения (ДВ. 

бр.65/ 23.08. 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87/ 5.11.2019 г.) в Разградска област. 

Обобщена и изпратена в срок в МЗ е информация за резултатите от проверката и 

предприетите действия от РЗИ- Разград.  

През годината беше осъществена методично-консултативна помощ на общините, 

ръководствата и персонала в 69 детски  заведения по прилагане на нормативните документи 

за организираното хранене на децата - изменения и допълнения на Наредба №6/2011 г. 

(публикувани в ДВ бр. 87 от 05.11.2019 г.) и влизащи в сила от 05.02.2020 г., както и 

осигуряване на второ преработено и допълнено издание на „Сборник рецепти и ръководство 

за здравословно хранене на деца от 3 до 7-годишна възраст“. 

Спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за 

тютюнопушене - извършени са проверки. 

Контрол по спазване изискванията на Наредба № 10 за здравните изисквания 

при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания в училищата- извършени 

проверки. 

Служби по трудова медицина: 

Обхваната е дейността на всички регистрирани служби по трудова медицина на 

територията на област Разград. 

Показатели за разрешения - през периода няма издадени разрешителни за дейности 

по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали. 

Фактори на жизнената среда: 

Води, предназначени за питейно битови нужди 

Мониторинга е осъществен в съответствие с законово определените изисквания и обем. 

Води за къпане - открити водни площи и басейни 

Изпълнените дейности са съобразно залегналите в плана. Взето участие в 2 

междуведомствени комисии. 

Оценка на състоянието на атмосферния въздух в град Разград и гр. Исперих -   

Данните са анализирани и обобщени в доклад за качеството на атмосферния въздух и 

влиянието му върху здравето на населението в гр. Разград и гр. Исперих през 2019 г. Изпратен 

е в срок до МЗ. Докладът е публикуван на интернет страницата на РЗИ и предоставен на 

областния управител и кметовете на община Разград и община Исперих за сведение,  

обсъждане и предприемане на действия. 

     Шум в жилищните, производствените и обществените сгради 

 Насочен контрол. През отчетният период на са постъпили жалби и сигнали. 

           Мониторинг на шум в урбанизираните територии. През месец юни са извършени 

измервания на шумовото натоварване в град Разград. Данните от мониторинга са анализирани 

в доклад, относно шумовото натоварване в град Разград. Същият е изпратен в срок до МЗ и 

НЦОЗА. Анализът е публикуван на интернет страницата на РЗИ и е изпратен на кмета на гр. 

Разград за сведение и предприемане на мерки. 

           Във връзка с промяна в нормативната уредба (ЗЗШОС) и писма на МЗ за издаване на 

становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, стартира 

процедура по издаване на становища по изискванията на Закона за защита от шума. Издадено 

е 1 становище по чл. 16б, ал. 2 от Закона за защита от шум в околната среда. 

 Нейонизиращи лъчения 

 През 2020 г. мониторингът се проведе след съгласуване на времеви график с РЗИ- Русе 

и определени пунктове от РЗИ- Разград, в съответствие с дадените указавия от МЗ. През 

отчетния период са извършени 146 измервания в 15 обекта.  

 Не са регистрирани превишавания и стойностите, съгласно  изискванията на Наредба 

№9/1991 г., ДВ бр.35/1991 г.  
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           Изготвен и изпратен в МЗ и НЦОЗА е доклад за резултатите от мониторинга на ЕМП 

през 2020 г. 

 
Дейности насочени към профилактика на болестите и промоция на здравето 

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и 

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 

2022 г. 

През 2020 г. са получени резултатите от национално проучване на обемната активност 

на радон в жилищни сгради, проведено през периода 09.2018 - 09.2019 г. Извършено е 

оповестяване на данните с информация от проведеното проучване до членовете на ОКС и до 

участниците -16 домакинства от областта. 

Проведен е семинар за повишаване информираността по темата с 31 участника; 

Изготвен и изпратен в МЗ и НЦРРЗ е доклад за дейностите през 2020 г.  

 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-

2020 г.  

     Тютюнопушене 

Отбелязани са 2 информационни кампании. 

 Организиран е конкурс за приказка и рисунка на тема: „Проблемът с тютюнопушенето 

през очите на децата“, с партньорството на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център-Разград. В конкурса е взето участие от над 40 ученици 

от две възрастови групи, с индивидуално представяне. РЗИ - Разград връчи специална награда 

за рисунка по темата. 

 На интернет страницата на РЗИ са публикувани материали и регламент за конкурс за 

плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, организиран от 

Министерство на здравеопазването.  

 Излъчвани са видеопокази на тематични филми и презентации във фоайето на РЗИ -

Разград; 

 Изнесена е 1 мултимедийна презентация с 18 участници над 18 години.  

 През 2020 г. е консултирано 1 лице в ККОТ, на което бе извършено измерване на 

въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта 

чрез апарат Smoker lyzer.   

През годината са разпространявани в електронен формат и други здравно-

информационни материали, в това число предоставените авторски видео клип: 

„Тютюнопушенето риск за здравето сега“ и брошура „От нас зависи: Да защитим правата си!“, 

разработена от Сдружение „България без дим“ . 

Разпространени са  74 здравно –информационни материали на хартиен носител 

(дипляни и брошури). 

Злоупотреба с алкохол 

Организирана е и проведена образователно - информационна кампания за повишаване 

здравната култура на лица от уязвими групи, относно здравния риск от злоупотребата с  

алкохол – 3 (беседи и ММП) с 37 участници. 

Разпространени са 42  здравно-образователни материали на хартиен носител.   

Нездравословно хранене 

Отбелязани са 2 кампании за информиране на населението по въпросите на 

здравословното хранене. Партньори в инициативите бяха РУО - Разград, здравни специалисти 

от учебните заведения, здравни медиатори и  Община Кубрат. 

Проведени са общо 5 здравно - образователни дейности, като са обхванати 83 лица. 

По повод отбелязване на  Световната седмица на кърменето под мотото: „Подкрепяме 

кърменето за по-здрава планета“ е публикуван материал на интернет страницата на РЗИ- 

Разград. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване 

разпространението на COVID-19 не са организирани събития с бременни жени и млади майки.   

Разпространени са общо 550 здравно-образователни материали. 

Физическа активност 

Организира се  кампания по повод Европейски ден на спорта в училище -25.09.2020 г., 

https://www.rzi-razgrad.org/novini/dokumenti/gramota_tutun.pdf
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в която се включиха почти всички училища от областта. Тематичният ден бе отбелязан 

съвместно с ученици и учители от НУ “Васил Левски“- гр. Лозница със спортен празник. В него 

се включиха 35 ученици от IV клас и 6 педагози в различни дисциплини на открито, при 

спазване на противоепидемичните мерки. Предметни награди, грамоти и медали бяха 

осигурени от РЗИ- Разград със средства от Програмата.   

Партньори при организиране на кампанията бяха РУО, директори на учебни заведения 

и мед. специалисти към тях.  

Национално проучване на факторите на риска за здравето.  
Екип от служители от отдел ДЗК, Д ОЗ взеха участие в Национално проучване на 

факторите на риска за здравето. През периода 25.09. – 30.11.2020 г. са  анкетирани 66 лица, 

разпределени в 4 възрастови групи, от 6 населени места на 4 общини в Разградска област. 

За участниците са попълнени индивидуални анкетни карти и приложения към тях, както 

и извършено измерване на ръст, тегло, обиколка на талия и артериално налягане, при 

спазване на противоепидемичните мерки, във връзка с ограничаване разпространението на 

COVID-19. Всеки участник е анкетиран повторно след 14-ия ден със подробен запис на 

хранителния прием за 24 часа. Информацията е попълнена коректно и изпратена в срок в 

НЦОЗА. 

Изготвен и изпратен в срок в МЗ е отчета за реализираните дейности от РЗИ- Разград 

по НППХНБ 2014 -2020 г.  

 

Национална програма „Профилактика на оралните заболявания при деца от 0 

до 18 години в Република България“ 2015 - 2020 г. Публикуваха се материали на 

интернет страницата. 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012 - 2020 г. - Дейностите се организираха и проведоха от Д “НЗБ“ и Д “ОЗ“ на РЗИ- Разград, 

съгласно Заповеди на МЗ. Мобилна клинична лаборатория,  екип от специалисти от РЗИ - 

Разград, здравни медиатори и представител на общината посетиха 4 населени места от 

Областта. Изследвани бяха 500 лица. Проведени 4 кампании;  10  обучения, обхванати бяха 

108 лица над 18 години. Разпространени бяха здравно-информационни материали. Отчет за 

извършените дейности с приложения към него беше изпратен в срок до МЗ. 

Съвместно с една община, РЗИ – Разград, като асоцииран партньор беше включена в 

информационна кампания за повишаване здравната култура на лица от уязвими групи.  

 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции (2017 - 2020 г.).  

          Организирани са 3 информационно-скринингови кампании. 

          Проведени са 11 ММП с 328 участници и 1 здравно-информационно събитие с 45 

участници.  Достигнати в кампаниите са общо 1290 лица. Изследвани са  35 лица за ХИВ; 8 

лица - за хепатит В;  8 лица - за хепатит С и 8 - за сифилис; Разпространени са – 290 ЗОМ и 

576 презервативи. Изготвени са и публикувани материали на интернет страницата на РЗИ и за 

медиите, както и тримесечни справки за проведени дейности и постигнати резултати по 

Програмата.  

         След І- во тримесечие, във връзка с въведените противоепидемичните мерки за 

ограничаване разпространението на СOVID-19, дейностите насочени към здравно образование 

на населението не са провеждани чрез традиционни срещи и мултимедийни презентации сред 

целевите групи.  

         Здравно-информационни клипове на различни теми са излъчвани на видеоекран, 

разположен в сградата на РЗИ-Разград. 

 

Участие в регионални програми:  

Регионална програма на община Разград “Еко лято 2020“ - РЗИ- Разград е партньор в 

инициативите и се включи с 5 беседи на тема: „КОВИД-19 –разпространение, поведение и 

начини за предпазване“ сред 74 участници по време на трите смени на Еко лято 2020 г.  

Профилактика на пътно-транспортния травматизъм  

Служител от отдела участва в заседанията (присъствени и онлайн) на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата.  

По повод популяризиране на Денят без загинали на пътя - 16.09.2020 г. и отбелязване 
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на Европейска седмица на мобилността (16-22 септември) – Дни на безопасността на пътя под 

мотото: “Остани жив! Пази живота!“, РЗИ- Разград подкрепи инициативите чрез отразяване на 

събитието на интернет страницата на инспекцията;  излъчване на тематични видеоклипове на 

монитор в сградата на администрацията; предостави в електронен формат и на хартиен 

носител информационни и образователни материали по темата. 

 

Други дейности: 

Изготвен е Анализ на физическото и здравословно състояние на децата и учениците  от  

организираните колективи в Разградска област за учебната  2019/2020 година. Изпратен в МЗ 

и НЦОЗА в срок. Предоставен на областния управител и публикуван на интернет страницата 

на РЗИ.  

Извършени са Оценки на седмични учебни разписания, съгласно изискванията на 

Наредба №10/2014 г. (ДВ бр.54/2014г., изм. и доп. ДВ бр.11/2018 г.). През отчетния период 

в РЗИ- Разград са постъпили за съгласуване и оценка, седмични разписания  от всички 60 

учебни заведения. Оценени и съгласувани са 121 седмични разписания.  

 

          Вътрешен контрол. 

          През м. май в отдел ДЗК към дирекция ОЗ е извършен вътрешен одит на тема „Контрол  

върху дейността на държавните здравни инспектори  при  извършваните проверки от тяхна 

страна в ООП, чрез проверка на случаен принцип в обекти на територията на областта. 
Несъответствия не са установени. 

 

          Повишаване квалификацията 

          През 2020 служители от отдел ДЗК участваха в следните форми за повишаване на 

квалификацията си: 

          1. Обучения в НЦОЗА гр. София: 

          1.1 Двудневен курс (24-25.09.2020г.) на тема „Новите рискове от тютюнопушенето и 

изискванията към консултациите за отказване, които те поставят“. Участва консултантът от 

кабинета за отказване от тютюнопушене; 

          1.2 Обучение по протокола на Националното проучване за въздействие на факторите 

на средата. Участва областният координатор на НППХНБ. 

          2. Онлайн обучение на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за 

членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

          3. Участие в работна среща  във връзка с приключване на първия етап от 

производителите на козметични продукти (26-28.02.2020 г.) 

 

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

          Оперативни цели: 

 опазване на общественото здраве, осигуряване на безопасна жизнена среда и 

предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за 

здравето на хората, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол; 

 поддържане системата за управление на акредитирания Орган за контрол вид А 

(ОКА) в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020; 

 участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; 

 поддържане на пазарно-ориентиран подход към дейностите на лабораторния контрол 

и задоволяване на потребности на клиентите, чрез високо качество на предлаганите услуги. 

Изпълнение: 

Продукти/услуги, предоставени по програмата - постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне 

За опазване здравето на гражданите и за обективизиране на държавния здравен 

контрол са извършени планираните за полугодието задачи. Проведени са лабораторни 

дейности по искане на физически и/или юридически лица: 

Изследвания на факторите на жизнената среда: 

 води, предназначени за питейно-битови цели - чрез контролен мониторинг е 

проверено качеството на подаваната към потребителите вода. Отчита се намаляване броя на 

пробите по ДЗК и срещу заплащане. Запазва се процентът на констатираните несъответствия; 

 води, предназначени за къпане - за проверка на качеството им са проведени 
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микробиологични анализи, при които са установени несъответствия в началото на сезона по 

показател чревни ентерококи. Взети са допълнителни проби, до отстраняване на 

несъответствието. Анализите на пробите до края на сезона, съгласно графика, съответстват на 

изискванията за „Отлично качество“ на водата за къпане; 

 води от плувни басейни - анализирани са всички предоставени по план проби. В 

някои от тях са отчетени несъответствия в показателите, имащи значение за здравето на 

хората и особено на децата. Запазва се броят на пробите - по ДЗК и по заплащане. Понижава 

се и процентът на отклоненията; 

 шум в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии - изпълнена е 

програмата за мониторинг на уличен шум.  

 нейонизиращи лъчения в жилищните, обществените сгради и урбанизираните 

територии – по мониторинг са извършени измервания на електромагнитни полета от РЗИ- Русе, 

без констатирани отклонения от нормативните изисквания; 

 осветление, микроклимат и др. – няма проведени измервания по заявки. Отбелязва 

се намаляване търсенето на услугите. 

Контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека: 

 козметични продукти - анализирани са предоставените по план проби, които са без 

несъответствия. Запазва се сравнително постоянен броят на постъпващите проби; 

 бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - проведени са 

изследвания за спазване нормативните изисквания по отношение на тяхната химична и 

микробиологична безопасност в РЗИ- В. Търново и в РЗИ- Варна. Броят на пробите е по плана, 

анализите са без отклонения; 

Други изследвания: 

 проби от производствена среда и персонал (отривки) - извършени са 

микробиологични анализи по искане на клиенти. Броят на постъпилите проби намалява, както 

и процентът на регистрираните несъответствия. 

Насочен контрол: 

По сигнал на граждани е измерена температурата на въздуха в помещения на учебно 

заведение в гр. Лозница. Не са установени отклонения. 

По жалби е измерен проникващ шум в помещения на жилищни сгради. Измерените 

стойности са над граничните. Извършено е последващо измерване, след предприемане на 

мерки, стойностите са под граничните. 

Дейности, свързани с акредитирания орган за оценяване на съответствието: 

 проведена оценка на място за преакредитация (м. юли) от ИА БСА, при която е 

констатирано едно незначително несъответствие, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 

17020:2012 и Ръководство ILAC P15:05/2020 г.; 

 Получен е нов сертификат за преакредитация на орган за контрол вид А по стандарт 

БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (м. ноември); 

 Извършен мониторинг на персонала; 

 Калибриране на технически средства, съгласно годишен план за калибриране на СИ; 

 Проведени вътрешни обучения и колегиуми, във връзка с изискваниятя на 

акредитиращия орган; 

 Участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; 

 Актуализиране на СУ във връзка с епидемичната обстановка за COVID-19 и 

изискванията на ИА БСА. 

 

          Повишаване на квалификацията 

          През 2020 г. е повишена квалификацията на служителите от отдел ЛИ чрез участие във 

вътрешни обучения на следните теми:         

 1.„Извършване на изчисления на неопределеност при верифициране/валидиране на 

микробиологични методи, с помощтта на електронни таблици- тест“  

 2. „Извършване на изчисления на неопределеност при верифициране/валидиране на 

химични методи, с помощтта на електронни таблици- тест“ 

 3. Промени в Наредба №6/2006 г.  

 4. „Кодекс за поведение на служителите- функции и основни акценти“  

 Проведени вътрешни колегиуми:        

 “Нова версия на процедура за акредитация на ИА БСА“; 



стр. 13 

 

 “Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13/2003 г. за защита на 

работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа”;  

 Публикувани нови приложения към процедура за акредитация на ИА БСА;  

 Преиздаване на сертификат за акредитация и новите моменти в СУ. 

 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ“ 
 

          Цел на програмата: 

Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести, поддържане на 

сигурна система за своевременно разпознаване и съобщаване на случаите на заразни болести, 

осигуряване на качествена диагностика на заразните болести, опазване на страната от внос и 

разпространение на инфекции с висок епидемичен риск. 

На територията на област Разград е регистрирано разпространението на коронавирус 

инфекция, която крие сериозни и непосредствени опасности, свързани с риска за здравето на 

населението и изисква своевременното прилагане на незабавни профилактични и адекватни 
противоепидемични мерки. 

Показателите по изпълнение на дейностите на дирекцията по бюджетна програма 
„Профилактика и надзор на заразните болести” се намират в Приложение № 2. 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

          Оперативни цели: 

          Оперативни цели, върху които е фокусирана дейността на дирекцията: 

 Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести и 

инфекции, свързани с медицинското обслужване; 

 Контрол на имунизационния обхват със задължителни и целеви имунизации и 

предприемане на мерки за неговото повишаване; 

 Дейности свързани с организиране и провеждане на незабавни профилактични и 

противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация; 

 Повишаване на готовността на областта за посрещана на грипна епидемия, взривове 

и епидемии от други заразни болести; 

 Контрол по спазване на здравно - хигиенните норми в лечебните заведения; 

 Контрол на фирмите за ДДД, както и върху качеството и ефективността на дейностите 

им в обектите с обществено предназначение; 

 Дейности по осигуряване и извършване на своевременна и прецизна диагностика на 

заразните болести; 

 Изпълнение на профилактични програми и проекти в областта на надзора на 

заразните болести; 

 Научно-практическа дейност, квалификация и взаимодействие с държавни 

институции за изпълнение на основните задачи; 

 Предоставяне на достоверна информация на обществото по въпросите за 

профилактика на заразните болести и резултатите от провеждания държавен здравен контрол; 

 Организационно - методична дейност. 

 

          Изпълнение: 

 Продукти/услуги предоставени по програмата — постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне: 

В изпълнение дейности, заложени в плана на бюджетната програма са извършени 

следните дейности: 

Дейности по надзор на заразните болести: 

Обекти, подлежащи на текущ контрол - 618; за периода са открити 3 и закрити 5 обекта. 

Извършени са проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 

детски и учебни заведения, здравни кабинети в детски заведения и училища, здравни 

кабинети в домове за социални услуги, МТЛ и МДЛ. 

Извършени са проверки по контрол на дейността на ДДД фирми. 
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Дейности по осигуряване на висок имунизационен обхват: 

Получени и съхранени са необходимите количества биопродукти и технически средства 

за приложението им за изпълнение на задължителните планови имунизации, съгласно 

Националния имунизационен календар. 

Осъществен е контрол на медицинските специалисти по обхвата на подлежащите 

контингенти, планиране, отчитане на извършените имунизации и на биопродуктите, отлагане 

от имунизации, спазване на хладилната верига, на схемите, дозите и техниката на приложение 

на биопродуктите. 

Мониторинг на имунизациите: 

          Приемане на отчети по имунопрофилактиката от ОПЛ – 436 отчета бр. 

Имунизационен кабинет: 

          Имунизирани са 2 лица с противогрипна ваксина в имунизационен кабинет. 

          Издадени са Имунизационни свидетелства – 27. 

Специфични дейности по надзор на заразните болести: 

          Дейности по ерадикацията на полиомиелит: 

 Своевременно се въвеждат данните в информационна система за надзор на острите вяли 

парализи в България. 

          Дейности по елиминацията на морбили и вродена рубеола, ограничаване 

заболяемостта от епидемичен паротит и рубеола: 

 Своевременно се въвеждат данните за 2020 г.           

Оказване на организационно - методична помощ по проблемите на: 

 Имунопрофилактиката на лекарите, прилагащи задължителни, целеви и 

препоръчителни имунизации и реимунизации; 

 Профилактиката и контрола на заразните болести в зависимост от регионалните 

особености; 

 Профилактика и контрол на ИСМО; 

 Наредба № 1/2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения – стоматолози, работещи с 

дентална амалгама; 

 Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести; 

 Епидемичния надзор на местните и внасяни паразитози. 

          Профилактика и контрол на COVID – 19. 

 

          Дейности, които не са включени в плана: 

          1. Дейности по възникнали  извънредни ситуации, изискващи предприемане на 

адекватни противоепидемични мерки. 

          Профилактика и контрол на COVID – 19: 

          Във връзка със създалата се епидемична обстановка и обявеното с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и 

регистрирани случаи на COVID-19 на територията на областта, цялата дейност на дирекцията 

беше пренасочена за надзор на COVID-19. 

       Извършени са дейности по издадените заповеди на Министъра на здравеопазването, 

насоки давани от министерството на здравеопазването, алгоритми за действие, указания от 

МЗ. 

Взети са активни участия в Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област 

Разград. Получаване, водене на отчет и раздаване на лични предпазни средства на лечебните 

заведения за болнична помощ и ЦСМП. Изготвяне на форма на обобщена заявка и информация, 

относно извършеното безвъзмездно разпределение на оборудване, материали и лични 

предпазни средства. Изготвяне на седмична и ежедневна справка до МЗ за получени, 

изразходвани и налични ЛПС. 

 Изготвяни са ежедневни справки за карантинирани лица, завърнали се от страни 

ендемични на коронавирус до: МЗ, ОД на МВР, областен управител, НОИ, ДСП и прокуратура.  

 Изготвяни са седмични справки за карантинираните лица до МЗ. 

 Изготвяне на таблична седмична справка за регистрираните заболели от COVID-19 

лица.  



стр. 15 

 

       Изготвяне на месечна таблична справка хоспитализираните заболели от коронавирус 

лица. 

Публикувани са материали на сайта на РЗИ – Разград. 

Съобщавани са лицата поставени под домашна карантина на ОПЛ за проследяване. 

Издирвани са и е проследявано здравословното състояние на лица поставени под 

домашна карантина без ОПЛ. 

Проведени 48 колегиума. 

Извършени са 515 проверки по спазване на домашната карантина. 

Извършено е незабавно епидемиологично проучване на 2246 случая в 2216 огнища. 

Издирвани са контактните лица на потвърден случай на COVID-19 на адрес, връчвани 

са предписания и са вземани проби (назофарингиален и орофарингиален секрет). 

          Своевременно са въвеждани данните в Националната информационна система за 

профилактика и надзор на COVID-19  в Р. България. 

Осъществено е 24 часово разположение на дежурен телефон. 

За 2020 г. под домашна карантина са поставени 5478 лица завърнали се от страни, 

ендемични за новия коронавирус.   

          От тях 512 са били без ОПЛ и са поставяни под медицинско наблюдение от РЗИ. 

За отчетния период на територията на Разградска област има регистрирани 2246 случаи 

на COVID-19.  

          От тях 1152 лица са били на стационарно лечение и 1094  са оставени в дома с 

предписание за домашна изолация, в рамките на 28  и 14 дни. 

Издирени са 4100 контактни лица. Лицата са поставени под карантина с предписание 

за поставяне под карантина и медицинско наблюдение от ОПЛ, в рамките на 14 и в последствие 

на 10 дни. 

          За периода са регистрирани 174 смъртни случая на лица, починали от COVID-19. 

          За периода 01.012020 г. – 31.12.2020 г. са взети 256 проби /назофарингиален и 

орофарингиален секрет/ за изследване на контактни на потвърдени случаи на COVID-19.   

Относно изследване за COVID-19 на персонал на институции за предоставяне на 

социални услуги: изследвани 343 лица персонал и 463 лица потребители, като от РЗИ са взети 

502  проби /назофарингиален и орофарингиален секрет/ за изследване.  

       За  2020 г. са издадени 6360 предписания по COVID-19. 

          През отчетния период са оздравели 2072 лица от COVID-19. 

През м. декември 2020 г. за получени 26 флакона ваксина Comirnaty и са имунизирани 

130 медицински лица. 

          2. Участия в работни групи, кръгли маси, семинари, конференции, срещи с 

НПО, участие в областния съвет за интеграция на ромите.  

Проведени консултации с граждани относно профилактика и контрол на ОЗБ и 

имунопрофилактика.  

          3. Участия в епизоотични комиси  на областно и общинско ниво 

  Участие в състава на постоянните  общински комисии, съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба 

№ 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, 

получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.  

          4. Изготвяне на писма, справки, анализи и доклади. Участие във видеосрещи с 

МЗ.  

          5. Извършване и обобщаване на тематични проверки. 

 

          Фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите: 

 Недостатъчни финансови ресурси, необходими както за поддържане на лабораторното 

оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата. 

Недостатъчен кадрови потенциал. 

 

          Дейности по Национални програми: 

          Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 

(РМШ).  

 Получаване на отчети от ОПЛ, оказване на ОМП на ОПЛ, провеждане на родителски 

срещи в училищата на територията на областта и разпространяване на информационни 

брошури.  
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 Провеждане на индивидуални срещи с  ОПЛ, акушер - гинеколози, педиатри, със 

здравни медиатори на областта, на които са предоставени информационни брошури за 

родители. 

  На сайта на РЗИ – Разград е създаден информационен модул и е обявена връзка към 

горещия телефон и националната интернет страница. 

 Изготвяне на годишен отчет за проведените дейности по програмата до МЗ. 

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити 

в Република България. 

Получаване на отчети от ОПЛ за проведените имунизации, оказване на ОМП на ОПЛ.  

Провеждане на срещи и консултации с родители и разпространяване на брошури. 

Изготвяне на годишен отчет за проведените дейности по програмата до МЗ. 

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола. 

 Постигане на високо имунизационно покритие над 95% на областно ниво с две дози 

комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно ИК на Р. България. 

          Изготвен е годишен отчет за проведените дейности по програмата до МЗ. 

Национален план на Р. България за готовност за грипна пандемия. 

Създадена е организация за сентинелно съобщаване на регистрираните случаи на ОРЗ 

и грип и ежедневното им съобщаване в  РЗИ - Разград, през активния период на наблюдение; 

 Своевременно са въвеждани данните в информационна система за събиране и  

анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в страната; 

          Публикува се седмична оперативна справка за епидемичната обстановка в града, с 

включени данни за ОРЗ и грип на електронната страница на РЗИ - Разград. 

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния 

грип. 

 През отчетния период  са имунизирани 1678 лица над 65 г. възраст с четирикомпонентна 

противогрипна ваксина. 

 Извършени са 48 тематични проверки на ОПЛ. 

Изготвен е годишен отчет за проведените дейности по програмата до МЗ. 

 Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ. 

 Изготвят се ежемесечни обобщени справки за лица с диагноза сифилис, гонорея и 

урогенитална хламидийна инфекция, съгласно Наредба до МЗ; 

 Изготвят се ежемесечни обобщени справки до МЗ, за броя на изследваните лица за ХИВ  

от лабораториите на територията на област Разград. 

 Изготвени са шестмесечни и годишни аналитични доклади; 

 Провеждат се Антиспин кампании. 

 Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България и Програма Подобряване на устойчивостта на Националната програма по 

туберкулоза. 

 Извършен е контрол на всяко тримесечие, върху изразходваното количество 

Римицид от  ОПФ на МБАЛ - Разград; 

 Извършват се епидемиологични проучвания на лицата с ТБ инфекция; 

 Проследяват се контактни лица; 

 Проследяват се лицата с хиперергичен туберкулинов тест на Манту, съгласно ИК 

на Р. България. 

Участие в национални и местни кампании: 

 14.02.2020 г. - „Св. Валентин“ - АНТИСПИН кампания; 

 Майска АНТИСПИН кампания. 

 Декемвриийска АНТИСПИН кампания. 

          Лабораторна дейност: 

 Микробиологична, серологична и паразитологична диагностика на инфекциозните 

болести. 

 Участие в провеждане на изследвания за контрол на режима на дезинфекция и 

стерилизация в лечебните заведени. 

 Паразитологичен надзор и контрол на околна среда. 

 Участие на микробиолог в провеждането на външен лабораторен контрол. 
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          Вътрешен контрол 

          През м. октомври в дирекция НЗБ е извършен вътрешен одит на тема „Контрол  върху 

дейността на държавните здравни инспектори  по изпълнение на здравните изисквания в ЛЗ, 

чрез проверка на случаен принцип на досиета на обектите. Несъответствия не са установени. 

          Повишаване на квалификацията. Проведени вътрешни колегиуми в дирекция НЗБ – 

48 бр.        

 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 

„КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

          Цел на програмата: 

Осигуряване на устойчиво управление на системата на здравеопазване и непрекъснато 

подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите, чрез 

ефективни системи за събиране и обработване на информация и контрол, и мониторинг на 

медицинските дейности. 

 Дейността по бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна 

информация и електронно здравеопазване” е дадена в Приложение № 3. 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 

          Оперативни цели: 

 Извършване на проверки във връзка с регистрацията на лечебни заведения за 

извънболнична помощ и хосписи  по чл.40 от Закона за лечебните заведения“. 

 Извършване на проверки на документацията за спазване на изискванията на Закона 

за лечебните заведения, проверки за спазване на здравните изисквания и проверки за 

спазването на медицинските стандарти при регистрация и пререгистрация на лечебни 

заведения и издаване на удостоверения за съответствие на здравните изисквания и 

медицинските стандарти. 

 Систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения. 

 Контрол на инспекционната дейност за спазване на утвърдените медицински 

стандарти, оперативни процедури, ръководства или указания. 

 Контрол по качеството и в срок изготвяне на отговори на сигнали, жалби и молби 

на граждани и институции. 

 Контрол на основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, 

дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-

социална дейност. 

 Контрол на изпълнението на Наредба № 3 от 05.04.2019 г. на Министерство на 

здравеопазването за субсидиране на лечебните заведения. 

 Контрол на дейността на медицинската експертиза. 

 Дейност по събиране, обобщаване и анализиране на медико-статистическа 

информация от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ с оглед осигуряване 

информационната основа за управление на здравеопазването в столицата, както и 

формирането на национална и регионална здравна политика. 

 Контрол върху качеството на медико-статистическата документация за здравния 

статус на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения, отговаряща на 

нуждите на управлението и международния обмен на данни; 

 Дейност по анализиране на регионално ниво на демографските показатели и 

здравното състояние на населението. 

 Дейности на регионално ниво по развитие на единна здравно-информационна 

система и електронно здравеопазване. 

 

           Показатели за изпълнение: 

  Своевременно се разглеждат заявленията за регистрация и пререгистрация на 
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лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и на лицата, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

  Своевременна е и обработката на документите, свързани с разрешителния режим на 

лечебните заведения за болнична помощ. 

  Извършени са проверки, свързани с изпълнението на медицинските стандарти, със 

сигнали и жалби на граждани във връзка с медицинското обслужване и медицинската 

експертиза. 

  Взети са участия в комисии към районните дирекции „Социално подпомагане“, в 

заседания на пробационен съвет, в съвета по осиновяване. 

           Изпълнение: 

 Към 31.12.2020 г. на територията на област Разград функционират 199 лечебни 

заведения за извънболнична помощ (47 - АПМП, 67 – АПДП, 59 – АСМП, 1 – ДКЦ, 7 – МЦ, 5 – 

МДЛ, 11 – МТЛ и 2 - хоспис) и 3 многопрофилни болници за активно лечение.  

Във връзка с чл. 40, ал. 8 от Закона за лечебните заведения са подготвени и изпратени 

в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" необходимите документи за регистрация 9 бр. 

(7-АСМП, 1-МТЛ и 1-хоспис) и пререгистрация 17 бр. (6-АПМП, 6-АПМП-ДМ, 1- АСМП, 2-МЦ и 

2 МДЛ) на лечебни заведения за извънболнична помощ. 

          Комплект документи за заличаване на лечебни заведения за ИБП – 9 постъпили 

заявления (1 бр. – амбулатория за първична медицинска помощ, 7 бр. – амбулатории за 

специализирана извънболнична помощ и 1 бр. - МТЛ). 

Издадени са 57 бр. становища по чл. 81 от Закона за лечебните заведения. 

Досиетата на лечебните заведения за извънболнична помощ продължават да се 

актуализират и съхраняват на електронен и хартиен носител в Регионална здравна инспекция 

Разград. 

През 2020 г. е издадено 1 удостоверение за регистрация  на лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Извършени са 4 проверки. Не са издадени предписания. 

Във връзка с изпълнението на утвърдените медицински стандарти, през отчетния 

период са извършени:  

 проверки по медицински стандарти в ЛЗ за БП – 21 бр.  

 проверки по медицински стандарти в ЛЗ за ИБП – 104 бр., издадени 7 предписания 

 проверки по информирано съгласие в ЛЗ за БП. – 1 бр. 

 проверки по закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането – 2 бр. 

 издадени предписания – 0 бр. 

          Извършени са 44 проверки в АПМП – ДМ. 

          Извършени са 31 проверки на място в лечебните заведения за болнична помощ по 

Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и 

за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Обработени са 36 бр. отчети за 

финансиране на лечебните заведения, които след проверка и одобрение са изпратени в 

Министерство на здравеопазването в указаните срокове. 

За 2020 г. са постъпили 15 жалби, касаеща медицинското обслужване и нарушаване 

правата на пациентите. След извършена проверка от инспекторите в дирекцията се установи, 

че жалбите са неоснователни. Своевременно е отговорено на жалбоподателите. 

 Във връзка с информационното осигуряване на системата на здравеопазване се 

извършиха следните дейности: 

Събрани и обработени годишни статистически отчети на ЛЗ - 657 бр.; 

Събрани и обработени оперативни статистически отчети на ЛЗ - 104 бр.; 

Обработени оперативни сведения и друга статистическа информация (съобщения, 

известия, информационни карти и др.) от лечебните заведения – 2 238 бр.; 

Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане на разходите на 

лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП – 8 бр.  

Въведени на карти за суицидно действие в уеб базирания портал – 43 бр.; 

В съответствие с указание БЮ № 1/10.02.2020 г. на Министерство на финансите за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на Първостепенните разпоредители с 

бюджет за периода 2021-2023 г., държавните и общински лечебни заведения за болнична 
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помощ – търговски дружества са проверени и изпратени отчетите на лечебните заведения за 

болнична помощ. 

По време на кампанията по годишната статистическата отчетност са извършени 98 

проверки в лечебните заведения. 

Извършен е анализ на използваемостта на болничните легла по видове и медицински 

дейности в ЛЗ за болнична помощ през 2020 г.  

Подадени са 36 сведения в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за броя на 

починалите пациенти в лечебните заведения за болнична помощ от областта във връзка с чл. 

17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №14/15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда за 

установяване на смърт.  

Във връзка с стартирането на отчетната кампания за информационното осигуряване 

на управлението на здравеопазването за 2020 г. са получени от НЦОЗА и НСИ електронни 

приложения и методични указания, които своевременно са изпратени на лечебните и здравни 

заведения. 

            Дейности, свързани с медицинското образование и провеждане на 

обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 

Във връзка с чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването е изготвен и изпратен в срок в Министерство на 

здравеопазването „Анализ на състоянието на специалистите в област Разград“, придружен от 

справка „Приложение № 1 – брой и възрастова структура на лицата, придобили и 

упражняващи специалност в системата на здравеопазването. 

Във връзка с проучване на потребностите в област Разград от специалисти по реда на 

чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването е изготвена и изпратена в срок в Министерство на здравеопазването и 

НЦОЗА исканата информация и допълнителни заявки за места финансирани от държавата от 

общинските лечебни заведения за болнична помощ. 

Изпратена е и информация за броя и възрастовата структура на практикуващите в 

лечебните заведения специалисти и потребностите на същите от специалисти и предложенията 

си за места за специализанти, финансирани от държавата. 

В Министерство на здравеопазването е изпратен Анализ на здравните потребности, 

както и Анализ на необходимите и налични в момента човешки ресурси по категории, 

персонал, специалности и възрастова структура. 

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването е изготвена и изпратена 

справка за необходимия липсващ брой медицински специалисти (лекари, лекари с придобита 

специалност, медицински сестри, лекари по дентална медицина, магистър – фармацевти, 

акушерки, рехабилитатори, медицински лаборанти и рентгенови лаборанти), които лечебните 

заведения са готови да назначат с оглед обезпечаване на дейността си. 

Изготвена и изпратена в срок в ИАМН е исканата информация за общопрактикуващи 

лекари на територията на областта, които до 03.06.2019 г. не са започнали обучение за 

придобиване на специалност „Обща медицина“. На територията на област Разград няма такива 

лекари. 

На страницата на РЗИ Разград е публикувано изменението и допълнението на Закона 

за лечебните заведения (ЗЛЗ), обн. в ДВ брой 54 от 16.06.2020 г., с което се дава възможност 

на лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да учредяват лечебни 

заведения за извънболнична помощ - амбулатории за здравни грижи.  

Своевременно са уведомени лечебните заведения, които извършват обучение на 

студенти и специализанти, за публикуването на Заповед № РД-19-7 от 29.10.2020 г. на 

министъра на здравеопазването за определянето на местата за специализанти, финансирани 

от държавата за 2021 г. по реда на  Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-9 от 23.11.2020 г. на министъра на 

здравеопазването за определяне размера на средствата по чл. 42б на същата наредба за 

специализантите по специалност Инфекциозни болести, заели места, финансирани от 

държавата. 

До всички лечебни заведения на територията на област Разград е изпратена и 

публикувана на интернет страницата на РЗИ Разград:  

 план-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и 

немедицински кадри през 2020/2021 г. в Военномедицинска академия София 
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 план-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна 

квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2021 г. в Медицински 

университет – София. 

  За изтеклия период са получени и изпратени 4 учебни карти – направление за 

постъпване в курс.  

  Изготвен е анализ на използваемостта на болничните легла в област Разград за           

2020 г. 

 

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН УТВЪРДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 

 

 „Експертиза на трайно намалената работоспособност“: През отчетния период са 

приети и обработени документи за освидетелстване и преосвидетелстване по писма на 

институции за ТЕЛК. Изготвени са отговори на преписки по обжалвани болнични листове и 

експертни решения. Извършена е обработка на медицински досиета за служебно 

преосвидетелстване. Изготвени са отговори на преписки на ТЕЛК, НЕЛК и Дирекция социално 

подпомагане. 

„Контрол на експертизата на работоспособността“: Извършват се проверки на 

ТЕЛК. Проверяват се експертни досиета и се заверяват експертни решения. 

 Направен е анализ на издадените болнични листове от ЛКК в лечебните заведения 

за извънболнична помощ. Обърнато е внимание на най-честите причини за обжалване на 

болничните листове и най-често допусканите пропуски при извършване на експертизата на 

временната неработоспособност. 

 Във връзка с дейностите, свързани с медицинската експертиза за 2020 г. са 

извършени 117 проверки, свързани с издаването на болнични листове и спазването на 

Наредбата за медицинската експертиза и ПУОРОМЕРКМЕ. 

 Постъпили и обработени са 150 жалби свързани с медицинската експертиза на 

временната неработоспособност. От тях 41 са  насочени към ЛКК, 106 - насочени към ТЕЛК и 

3 към НЕЛК гр. София. За периода са постъпили 31 жалби от дирекция „Социално подпомагане“ 

по повод на издадени протоколи за отпускане на помощно средство. Постъпили са и 1 писма 

от работодател по Наредба № 5 от 28.04.1987 г. 

 В резултат на контролната дейност по медицинската експертиза са издадени 4 

предписания за установени нарушения. 

 Няма издадени актове за установено административно нарушение по повод на 

неспазено предписание във връзка с изпълнение разпоредбите на ПУОРОМЕРКМЕ.   

 Във връзка с дейностите по организиране и контрол на медицинската експертиза и 

на Регионалната картотека на медицинските експертизи, през 2020 г. са издадени 15 заповеди 

за промяна в състава на ЛКК. Същите са изпратени в срок на съответното лечебно заведение, 

на териториално поделение на НОИ, на РЗОК Разград, на РДСП, на НЕЛК и са публикувани на 

интернет страницата на РЗИ Разград. 

 В РКМЕ при РЗИ Разград са приети и обработени 2 805 броя заявления за 

освидетелстване и преосвидетелстване,  обработени са 2 550 медицински експертни досиета 

за служебно преосвидетелстване.  Проверените и заверените експертни решения са 2 919 

броя. Изпратени са 1 262 броя експертни решения на заинтересованите страни. Също така 

извършените справки и заверени копия на документи са 229 броя.  

  Преписките с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и 

други институции по медицинската експертиза са 9 271 броя. Постъпили са 167 жалби от 

медицинската комисия при ТП на НОИ срещу експертни решения на ТЕЛК. 

 През отчетния период са предоставени 41 броя оригинали или служебно заверени 

копия на медицински експертни досиета, съхранявани в РКМЕ при РЗИ Разград, при поискване 

от ОД на МВР Разград и РУ на МВР гр. Исперих. 

 Изпратени са към ТЕЛК за общи заболявания от областта 729 сканирани експертни 

решения по заявления от Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград за 

актуализация на данните в Единна информационна система на медицинската експертиза.  

 

   Събиране на медицинска информация от лечебните заведения за болнична 

помощ, осигуряващи психиатрична помощ по Наредба № 3 от 05.04.2019 г. на 

Министерство на здравеопазването за субсидиране на лечебните заведения и 
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предоставяне на данните в МЗ. 

В област Разград е разкрито и финансирано едно психиатрично отделение към МБАЛ 

„Св. Иван Рилски – Разград“ АД гр. Разград с 40 легла за активно лечение и 40 места за дневен 

стационар. Лечебното заведение има сключен договор с Министерство на здравеопазването за 

оказване на стационарно лечение, включително и за рехабилитация чрез трудотерапия, за 

спешно стационарно лечение до 24 часа и за дневно стационарно лечение.  

За 2020 г. по Наредба № 3 от 05.04.2019 г. за субсидиране на лечебните заведения са 

отчетени 270 хоспитализации с общо пролежани 5 580 дни. От общо извършените 

хоспитализации, 39 са с висока степен на зависимост от грижи за 139 дни и на 154 психично 

болни са извършени рехабилитационни курсове (трудотерапия) за общо 2340 дни. 

За отчетния период през дневния стационар са преминали 224 психично болни. 

В месечните отчети няма отчетени психично болни със спешно стационарно лечение 

до 24 часа с висок риск и изразена психомоторна възбуда.   

Извършван е ежемесечен контрол и съпоставка на представените отчети с първичната 

документация, предоставена от лечебното заведение. 

 

Координация, методично ръководство и контрол на дейността на ЦМДЗ – 

извършени проверки. 

В област Разград е разкрит и функционира един Здравно–консултативен център за 

майчино и детско здраве към МБАЛ „Св. Иван Рилски–Разград“ АД гр. Разград, финансиран по 

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020 г. Относно 

изпълнението на дейностите на центъра са извършени 4 планови проверки, при които не са 

констатирани нарушения и пропуски.  

На всяко шестмесечие в Министерство на здравеопазването са изпращани отчети и 

справки за изпълнените дейности по НППМДЗ и за дейността на ЗКЦ към МБАЛ „Св. Иван 

Рилски – Разград“ АД, както и годишен отчет за предходната година. 

 

Дейности свързани с намаляване търсенето на наркотични вещества 

За отчетния период са изготвени и изпратени в МЗ четири обобщени отчета за 

движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 

3, ал. 2, т. 2 на ЗКНВП. 

Няма извършени проверки на място по повод подадено заявления за издаване на 

лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества. 

Извършени са 8 проверки в склад за търговия на едро по повод на издадени 

разрешителни за внос на наркотични вещества и 19 проверки на аптеки, притежаващи 

лицензия за съхранение и търговия на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества. Няма издадени предписания.  

Предоставените са:  

 рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи наркотични 

вещества (кочани) са 580 бр.; 

 специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични 

вещества (кочани) – 16 бр.; 

Приетите протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества са 301 броя, както и 64 броя отчети за 

движението на наркотичните вещества. 

Във връзка с дейността по ЗЗД и по програмата за борба с трафика на хора, 

ежемесечно се подава информация за деца в риск от изоставяне или настаняване в 

специализирана институция, деца жертва на насилие или в риск от насилие и за деца с чуждо 

и двойно гражданство.  

Уведомени са всички лечебни заведения на територията на област Разград за 

функционирането на Консултативен център по проблемите на домашното насилие към 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, който предоставя безплатна социална, 

психологическа и юридическа подкрепа на жертви и извършители на насилие. 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.028-0001-C01 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., За първото полугодие 

на 2020 г. са извършени общо 77 проверки от определените служители на РЗИ Разград. 
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Във връзка с изпълнението на чл.24, ал. 5 от Постановление № 381 от 30.12.2019 г. 

за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. регулярно се изпраща 

информация за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните 

медиатори в Министерство на здравеопазването. 

 

Дейности по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

През месец март са актуализирани плановете за бедствия, аварии и катастрофи на 

РЗИ, ЦСМП, лечебните заведения за болнична помощ и ДКЦ. Актуализирани са съставите на 

съвета за медицинско осигуряване  и щаба за действия при кризи. Започна събирането на 

данни за окомплектоваността на лечебните заведения с личен състав, разкрити легла, налични 

транспортни средства и екипи. 

Годишният отчет за дейностите на РЗИ – Разград за 2019 г., както и плана за работа 

на РЗИ – Разград през 2020 г. са изготвени и изпратени в МЗ в указания срок. 

  Изготвено и изпратено в Министерство на здравеопазването е сведението за 

окомплектоваността на структурите от здравната мрежа  в областта с личен състав, леглови 

фонд и автотранспорт. Извършени са проверки на организацията на медицинското 

осигуряване на населението при кризи в мирно и военно време на трите МБАЛ в областта. 

Плановете на лечебните заведения за действие при кризи от военен и невоенен характер на 

МБАЛ, ЦСМП и ДКЦ са съгласувани и утвърдени. Изготвени са доклади до министерство на 

здравеопазването и до Областния съвет за сигурност за медицинското осигуряване на 

населението при бедствия, аварии и кризи /БАК/.  

 Изготвено е и изпратено в Министерство на здравеопазването, сведението за 

окомплектоваността на структурите от здравната мрежа  в областта с личен състав, леглови 

фонд и автотранспорт.  

 Извършени са проверки на организацията на медицинското осигуряване на 

населението при кризи в мирно и военно време на трите МБАЛ в областта.  

 Плановете на лечебните заведения за действие при кризи от военен и невоенен 

характер на МБАЛ, ЦСМП и ДКЦ са съгласувани и утвърдени.  

 Изготвени са доклади до министерство на здравеопазването и до Областния съвет 

за сигурност за медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и кризи 

/БАК/. 

 Във връзка с чл. 15 от Наредба за отсрочване на запасни и техника – запас, приети 

с Постановление № 114 от 16.05.2013 г. на Министерски съвет, е изготвена и изпратена в 

Министерство на здравеопазването и Военно окръжие Разград, заявка  - поименен списък за 

безусловно и условно отсрочване на запасни и техника – запасна лечебните заведения от 

област Разград 2020 – 2021 г. 

 

    Дейности във връзка с обявеното извънредно положение и епидемичната 

обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 . 

  В изпълнение на писмо с изх. № 18/20 от 13.03.2020 г. на Окръжна прокуратура гр. 

Разград и указания за осъществяване на държавен контрол върху цените на лекарствените 

продукти по ЗЛПХМ са извършени 41 проверки обекти за търговия на дребно с лекарствени 

продукти (30 в аптеки и 11 в дрогерии). 

  Въведени са 422 записа в информационната система за лицата под карантина – COVID 

- 19. 

  Извършени са 4 проверки в лечебните заведения за болнична помощ и съответните 

структури към тях в които ще се извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19, 

определени съгласно заповед № РД 01-159 от 27.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването. 

  Във връзка с заповед на министъра на здравеопазването за спазване на 

противоепидемичните мерки са извършени 196 проверки в лечебните и здравни заведения от 

областта. 

  Изпратени са 29 справки за получените, разпределените и налични количества лични 

предпазни средства за област Разград. 

  Извършени са 2 проверки в лечебните заведения за болнична помощ и съответните 

структури към тях в които ще се извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19, 
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определени съгласно заповед № РД 01-159 от 27.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването. 

 Във връзка с въвеждане на механизми за стриктен контрол върху отчетените 

хоспитализации на пациенти с COVID – 19 са извършени 5 проверки в лечебните заведения за 

болнична помощ.  

 Проверени бяха историите на заболявания, наличие на положителен PCR резултат, 

вътрешните правила, с които се урежда заплащането на допълнителни трудови 

възнаграждения и наличието на сключените допълнителни споразумения към трудовите 

договори по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на 

заплаха за общественото здраве от COVID – 19. 

 За изминалия период от складовете БЧК и Бул Био петкратно са получени и 

своевременно са разпределени по лечебните заведения лични предпазни средства и бързи 

антигенни тестове за COVID-19. 

 Във връзка с писма с №№ 16-00-82/12.06.2020 г. и № 16-00-89/01.07.2020 г. на 

министерство на здравеопазването, ежедневно, в 10:00 и в 16:00 часа се подава информация 

за капацитета и заетостта на болничните легла за лечение на пациенти с COVID-19. 

 Съгласно Заповед № РД-01-627 от 29.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и 

указания за осигуряване, отчетност и контрол на разходването на лекарствения продукт 

Veklury (INN Remdesivir) ежеседмично се изпраща в Министерство на здравеопазването заявка 

за необходимите количества от лекарствения продукт и отчет за изразходваните количества. 

 Във връзка с чл. 56 и 56а от Закона за здравето за 2020 г. инспекторите от дирекция 

„Медицински дейности“ са извършили 270 проверки в лечебните и здравни заведения.  

 

           Вътрешен контрол. 

           През м. април в дирекция „Медицински дейности“ е извършен вътрешен одит на тема 

„Проверка дейността по водене на документацията за извършените проверки в ЗКЦ „Майчино 

и детско здраве при МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД за периода на второто полугодие 

на 2018 г. и 2019 г. чрез проверка на досието на обекта. Несъответствия не са установени. 

 

През отчетния период служителите на дирекция „Медицински дейности“ са 

взели участие и в следните комисии: 

 Комисии към  Регионална дирекции „Социално подпомагане“; 

 Съвета по осиновяване; 

 „Комисия за детето“, в изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

община Разград; 

 „Комисия за детето“, в изпълнение на Общинска програма за закрила на детето; 

 Областен съвет за хората с увреждания; 

 Звеното за мониторинг и оценка на изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги в област Разград; 
 

ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 

           Цел на програмата: 

  Дейностите на бюджетната програма са насочени към подпомагане осъществяването на 

правомощията на директора на РЗИ - Разград като ръководител на администрацията и 

създаване  условия  за осъществяването на дейността на специализираната администрация и 

извършване на технически дейности, свързани с цялостният процес на административно 

обслужване. 

   Планирането на дейностите по програмата се извършва при спазване на принципите 

за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност и са целево ориентирани 

към създаване на максимално благоприятни условия за изпълнение на останалите бюджетни 

програми, формиращи структурата на програмният бюджет на РЗИ – Разград. 

 Бюджетната програма е с фокус към клиента (вътрешен - външен) и цели ефективното 

удовлетворяване потребностите, интересите и очакванията на клиентите или потребителите 

на услугите и дейностите, явяващи се структурни елементи на програмата. 
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  Оперативни цели: 

 Изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на 

длъжностите; 

 Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на 

длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ - Разград; 

 Поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява 

служебни и трудови книжки; 

 Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на 

конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за 

законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване 

на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ - Разград; 

 Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и 

юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с 

Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване. 

 Организира и извършва деловодната дейност в РЗИ - Разград, систематизира и 

съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд 

и отговаря за организирането на куриерски услуги; 

 Изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по 

Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по 

Закона за административните нарушения и наказания; 

 Разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на 

РЗИ - Разград; 

 Изготвя договорите, по които РЗИ - Разград е страна; 

 Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и 

Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията 

за защита от дискриминация; 

 Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ - Разград;  

 Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ - Разград и предприема 

действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране; 

 Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 Създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет 

страницата на РЗИ - Разград в актуално състояние; 

 Организира работата с електронни документи, предоставянето на административни 

услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните 

органи; 

 Съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и 

ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна 

инфраструктура на администрацията; 

 Организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на 

автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - Разград - локални мрежи, 

комуникационно оборудване, компютърна техника и др.; 

 Организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ - Разград; 

 Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна 

безопасност в инспекцията. 

 

          Индикаторите за изпълнение по програмата са отразени в Приложение № 4 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ 
 

 

          АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 През отчетния период са създадени всички необходими условия за удовлетворяване 

потребностите и изискванията на гражданите и стопанските субекти чрез реализиране на 

принципа „едно гише“.  

В резултат на извършените промени на Наредбата за административно обслужване с 

ПМС № 14 от 29 януари 2020 г.(ДВ, бр.9 от 31 януари 2020 г.) са извършени такива и във 
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Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Разград и 

Вътрешните правила за оборот на електронните документи и документи на хартиен носител в 

РЗИ – Разград с оглед спазване принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност 

на административното производство, осигуряване на качествено и удобно за физическите и 

юридическите лица административно обслужване и прозрачност и публичност в дейността на 

здравната инспекция. 

Работното време на служителите от звеното за административно обслужване бе 

съобразено с нуждите на потребителите. Осигуряваше се непрекъснато обслужване в рамките 

на работното време на инспекцията. В случаите, в които имаше потребители в края на 

работното време в служебните помещения, служителите от звеното продължаваха да 

обработват документи, докато не приключат с обслужването на всички потребители. За всички 

услуги, предоставяни от РЗИ-Разград се спазваха нормативно определените срокове за 

изпълнението им. 

Всички входящи, изходящи и вътрешни преписки се регистрираха своевременно в АИС 

на РЗИ.         

  Прилагат се създадените средства за комуникация и обратна връзка с потребителите. 

Наблюдение и измерване степента на удовлетвореност, както и желанията и очакванията на 

потребителите, се извършва чрез пряк контакт с тях, чрез събиране на информация от 

попълнени анкетни карти и постъпили мнения и предложения. Ръководството е поело 

ангажимент относно отчитането и анализа на събраната от потребителите информация на 

всяко шестмесечие. 

Архивната дейност в РЗИ се осъществява в учрежденския архив въз основа на 

„Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в РЗИ-Разград” и утвърдената 

Номенклатура на делата. 

 

Човешки ресурси 

През 2020 г. в срок са изготвени всички документи, свързани с управлението на 

човешките ресурси.  

 При спазване § 8  от Постановление № 13 от 28 януари 2020 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн.ДВ.бр.9 от 31 януари 2020 г.) 

длъжностните характеристики на служителите са приведени в съответствие с рамката за 

дигитална компетентност съгласно нормативно установения краен срок – 30.06.2020 г. 

 Проведени са заключителните срещи с оглед финализиране оценката на изпълнението 

на служителите от дирекцията и са формирани годишните оценки за 2019 г. в съответствие с 

изискванията и сроковете от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация. Въз основа на оценяването всички държавни 

служители, придобили право на повишаване в ранг са повишени в следващ по-висок, при 

спазване на изискванията и сроковете, определени в Наредбата.  

 В изпълнение на чл.33 от Вътрешните правила за заплатите на служителите в РЗИ – 

Разград е извършена оценка на изпълнението на служителите в дирекцията за 1-во, 2-ро и 3-

то тримесечие на 2020 г. 

Преразгледана и актуализирана е оценката на риска поради настъпилата епидемична 

обстановка и промени във факторите на работния процес съгласно заповед № РД-01-

109/07.12.2020 г. на директора на РЗИ-Разград. 

 С оглед реализирането на проект BG05M90P001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в 

системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID-19“  

се спазват изискванията на МЗ относно реализацията на проекта, като за целта се изготвя и 

предоставя необходимата информация, свързана с начисляването и изплащането на 

допълнителни възнаграждения на служители на РЗИ, които  работят с пациенти със съмнения 

или доказан коронавирус. Предоставени са и всички допълнително изискани документи във 

връзка с успешното изпълнение на проекта и неговото регулярно отчитане пред Управляващия 

орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 На два пъти през отчетния период бе извършено увеличение на заплатите на 

служителите на здравната инспекция, като първото бе във връзка с влезли в сила 

постановления на Министерския съвет № 350 / 19.12.2019 г. и № 381 на Министерския съвет 

от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р. България и при спазване 

нормативните изисквания и насоките дадени с писмо изх.№ 91-00-12 / 05.02.2020 г. на главен 



стр. 26 

 

секретар на Министерството на здравеопазването, а второто на основание § 1 и § 2 от 

Постановление № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на 

служителите в държавната администрация, приета с  постановление № 129 на Министерския 

съвет  от 2012 г. (ДВ, бр. 49 ОТ 2012 г.) и заповед № РД-03-140/02.09.2020 г. на министъра 

на здравеопазването. 

На основание § 1, т.4 от Постановление № 29 от 27 февруари 2020 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са променени и основните заплати 

за длъжностите, попадащи в обхвата на чл.9, ал.4 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. 

за заплатите в бюджетните организации и дейности. Извършените промени своевременно са 

намирали отражение в изготвените длъжностни и поименни разписания на длъжностите в 

инспекцията. 

Във връзка с продължаващите дейности по внедряването на принципа на споделените 

услуги в сферата на човешките ресурси в системата на Министерството на здравеопазването, 

РЗИ-Разград се включи в създадения единен комуникационен канал за споделяне на практики 

между министерството и второстепенните разпоредители с бюджет, предоставяне на 

консултации по възникващи въпроси и казуси, касаещи дейността по управление на човешките 

ресурси, както и предоставянето на информация за вземането на мотивирани решения.  

 

          Правно подпомагане 

          Вътрешно-нормативната дейност. 

В съответствие с промените на Наредбата за административно обслужване с ПМС № 14 

от 29 януари 2020 г.(ДВ, бр.9 от 31 януари 2020 г.) са извършени такива и във Вътрешните 

правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Разград и Вътрешните 

правила за оборот на електронните документи и документи на хартиен носител в РЗИ – 

Разград.  

Във връзка с утвърдени със заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. Указания за управление 

на риска, е актуализирана действащата Стратегия за управление на риска   и Риск-регистъра 

в РЗИ – Разград. 

През отчетния период е осъществявано процесуално представителство по 3 

административно-наказателни дела. 

Подпомагана е дейността на другите дирекции в РЗИ чрез правни становища по 

поставени въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове. Изготвяни са и становища 

и отговори във връзка с прилагането на законодателството в областта на здравеопазването. 

По отношение на административно-наказателната дейност, са изготвяни становища относно 

законосъобразността на издадените АУАН. 

Съгласувани са и проекти на административни актове и на договори. 

Осигурявана е правна помощ и консултация на държавни здравни инспектори за 

правилното прилагане на ЗЗ, ЗЛЗ, ЗЛПХМ, ЗКНВП, ЗАНН, АПК и др. нормативни актове, 

относими към дейността на инспекцията. 

 

Изготвяне на договори. 

За отчетния период не са провеждани процедури по ЗОП. 

В дирекцията се изготвят договори, по които РЗИ – Разград е страна или се извършва 

проверка на тяхната законосъобразност, ако бъдат предложени такива от съдоговорителите. 

Извършваха се всички необходими фактически и правни действия по тяхното правилно и точно 

изпълнение. Към края на годината от страна на РЗИ няма неизпълнени договорни задължения. 

В съответствие с утвърдената система за управление на качеството, всички сключени договори 

с доставчици на услуги се вписваха от главния счетоводител в регистър на договорите, воден 

в РЗИ. 

Сключени са договори с „БТК“ ЕАД за предоставяне на електронни съобщителни услуги, 

РВЦ ООД, за абонаментно обслужване на автоматична пожароизвестителна система,                    

„Булмар МЛ“ ООД за извършване на комплексна услуга по: вземане, транспорт, съхранение и 

диагностика на кръвни проби за наличие на антитела IgG за COVID-19 и Аметист ООД, за 

събиране, транспорт, временно съхранение и всички съпътстващи дейности, свързани с 

унищожаването на опасни отпадъци, с „МБАЛ-КУБРАТ“ ЕООД, за извършване на не по-малко 

от 500 клинични изследвания на лица от ромски произход и такива със затруднен достъп до 
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лечебни заведения от област  Разград с мобилна клинична лаборатория "RENAULT PREMIUM" 

С РЕГ.№ СА 0731 НР, с ремарке "KRONE SD"  с рег.№ С 7579 ЕР, заедно с оборудването, с 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД за доставка на електрическа енергия, с „Българско 

машиностроене Добрич-БМД“ АД за ремонт на мобилна клинична лаборатория, с 

„Информационно обслужване“ АД-клон Плевен за абонаментна поддръжка на програмен 

продукт „Движение на биопродуктите“, с „А1 България“ ЕАД за закупуване на таблетни 

компютри и необходимите софтуерти приложения за нуждите на здравния контрол, с 

„Техноексперт-РР“  ЕООД, за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена 

опасност, със Служба по трудова медицина „Анимакс“ ООД, с „Ата“ ООД, за инсталиране на 

надстройка и абонаментна поддръжка на програмен продукт „TERES“, с „Газмонтаж 

Инженеринг Рз“ ЕООД, за извършване на СМР във връзка с демонтаж и монтаж на водогреен 

котел, и с „Медицинска техника инженеринг“ ООД, за закупуване на нискотемпературен 

фризер и UPS устройство. 

          Проведено е пазарно проучване и са представени две индикативни оферти от А1 и 

VIVACOM за закупуване на таблетни компютри и необходими софтуерни приложения за 

нуждите на здравния контрол при спазване насоките, изискванията и стойностните параметри 

залегнали в писма изх.№№ 16-00-79/05.06.2020 г. и 16-00-79/16.06.2020 г. и заповед № РД-

03-65/10.05.2020 г. на главен секретар на МЗ. 

 

Вътрешен контрол.  

          Съгласно утвърдения годишния план за провеждане на вътрешни одити в РЗИ-Разград 

за 2020 г., е извършен одит с насоченост „Проверка  дейността на финансовия контрольор по 

осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС през 

периода 01.01-30.09.2019 г.“ Не са констатирани отклонения при прилагането на 

нормативните актове и въведените правила за работа, спазва се реда и начина за 

документиране на одитираната дейност. Несъответствия и зони за подобрения не бяха 

установени и посочени през годината. 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

През отчетния период информационното обслужване в инспекцията е на високо 

професионално и технологично ниво. 

С Решение на Министерски съвет № 727 от 05.12.2019 г., т.24, регионалните здравни 

инспекции са включени в обхвата на административните органи, които при изпълнението на 

своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези 

дейности на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД, като в тази връзка и в 

изпълнение на § 45 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за електронното управление (обн. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 

29.11.2019 г.., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 т., в сила от 29.11.2019 г.) бе предоставена 

информация на системния интегратор, свързана с утвърдени проекти и бюджетни разходи, 

касаещи всички планирани дейности по системна интеграция през 2020 г. 

Предоставена е информация на Държавна агенция „Електронно управление“, свързана 

с приложението на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация, имаща отношение 

с ежегодното планиране за публикуване на данни в отворен формат. 

 Актуализирани са 40 бр. технически паспорти на използвана офис техника, поради 

настъпили изменение по отношение на хардуера и използвания софтуер. 

Поддържат се в актуално състояние публичните електронни регистри на РЗИ, 

публикувани на интернет страницата на инспекцията.  

В изпълнение изискванията на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация, 

в Порталът за отворени данни на Република България се осъществява регулярна актуализация 

на седем набора данни. 

      Ежеседмично се отчита дейността на РЗИ на интернет страницата. Актуализира се 

информацията, публикуват се текущи, извънредни и др. съобщения или материали на 

инспекцията във връзка с повишаване отчетността на администрацията пред обществеността. 

 Регулярно се изготвя и изпраща справка до ДАЕУ, свързана с информация за 

електронния  обмен на документи чрез СЕОС. 

Изготвен е доклад за мрежовата и информационната сигурност в РЗИ-Разград за 2020 

г. в съответствие с изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и 
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информационна сигурност и в изпълнение на заповед № РД-01-97 / 06.12.2019 г. на директора 

на Регионална здравна инспекция – Разград. 

Осигурено е информационно обслужване във връзка с проведени видеосрещи, както и 

е предоставена необходимата информация, свързана с ползването на правно-

информационните системи Апис и Сиела за осъществяване на системна интеграция. 

 С оглед поддържане актуално състояние на информацията за наличните ИКИ ресурси е 

актуализиран регистъра на информационните ресурси при спазване изискванията на ЗЕУ и 

методическите указания за използване и правилата  за вписване и промяна на обстоятелства 

в регистъра на информационните ресурси към административните органи, утвърдени съгласно 

заповед  № ДАЕУ-15750-5.8.2020 г. на председателя на ДАЕУ. 

 

 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Отчетът за касово изпълнение на бюджета  на РЗИ-Разград към 31.12.2020 г. е съставен 

в съответствие с указанията на Министерство на финансите и писмо № 91-00-2/06.01.2021 г. 

на Министерство на здравеопазването. 

 Приходите към 31.12.2020 г. в РЗИ-Разград са в размер на 31 760,07 лв., отчетени по 

следните икономически показатели: 

 Държавни такси – 25 814,00 лв. 

 Глоби, санкции и наказателни лихви – 4 904,60 лв. 

 Други приходи/продажби на рецептурни бланки – 96,47 лв. 

 Получени застрахователни обезщетения за ДМА – 945,00 лв. 

Разходите към 31.12.2020 г. са в размер на 1 182 305,97 лв., отчетени по следните 

елементи на бюджета: 

 Персонал – 879 284,54 лв. 

 Издръжка – 248 514,75 лв. 

 Данъци – 6 879,68 лв. 

 Капиталови разходи – 47 627,00 лв. 

Разходите, които са извършени към 31.12.2020 г. за предотвратяване на разпространението 

на COVID-19 , са в размер на 131 482.47 лв., разпределени по следния начин : 

 дезинфектанти на стойност  - 913,20 лв. 

 защитно облекло за многократна употреба – 1828,32 лв. 

 защитно облекло за еднократна употреба – 124,74 лв. 

 защитни маски еднократни и текстилни – 171,68 лв. 

 защитни маски за допълване на оперативен резерв – 6600.00 лв. 

 ръкавици – 1 963,99 лв. 

 защитни облекла за многократна употреба  - 19 972,03 лв. 

 калцуни – 35.55 лв. 

 тестове PCR, бързи тестове и китове и набор за изолиране на вирусна РНК за 

    авт.екстрактор – 54 866,21 лв. 

 транспортна среда – 2496,00 лв. 

 командировки – 178.38 лв. 

 софтуер за допълнителни възнаграждения – 480,00 лв. 

 куриерски услуги – 341.56 лв. 

 пръскачка – 47,79 лв. 

 лабораторна престилки – 68,00 лв. 

 предпазни екрани/прегради – 369.60 лв. 

 комплексна услуга за вземане,транспортиране, диагностика на една кръвна проба  

IgG-covid-19- 12 627.42лв. 

 закупена хладилна камера за съхранение на ваксини за COVID-19 , UPS устройство 

за захранване и климатик за съответното местонахождение– 27 698,00лв. 

 авансово платена услуга за монтаж на климатик и врата на помещение – 700,00 лв. 

Защитните облекла за многократна употреба, които са закупени на стойност 19 972.03 

лв. и калцуните за 26.11 лв.  са от средства отпуснати с писмо № 16-00-69/13.05.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването за допълване на оперативен резерв в размер на 20 000 лв. 

като 1,86 е върнат в Министерство на здравеопазването. 

Закупените тестове на стойност 54 866,21 лв. , комплексната услуга на стойност 

12 627,42 лв. както и транспортната среда за PCR на стойност 2496,00 лв. са отпуснати от 
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Министъра на здравеопазването във връзка с писма № 16-07-42/ 30.04.2020 г., № 16-07-54/ 

04.06.2020 г., № 16-04-289/19.08.2020 г. за закупуване на реактиви за PCR за доказване на 

COVID-19 в размер на 70 000,00 лв., като остатъка от 10.37 лв. е върнат в Министерство на 

здравеопазването. 

Закупените капиталови разходи хладилна камера, UPS устройство, климатик и авансово 

платена  издръжка за строително монтажни дейности са финансирани от Министерство на 

здравеопазването в размер на 27 148,00 лв. 

Всички други разходи извършени във връзка с COVID-19 цитирани по –горе са за сметка 

на утвърдения бюджет на РЗИ-Разград. 

В изпълнение на дейностите за 2020 г., заложени по национални програми по бюджета 

на РЗИ-Разград изразходените средства са в размер на 24 786.00 лв. разпределени по 

следните програми: 

 Национален план за действие 2015-2020 г. към Национална стратегия на Република 

България за интегриране на ромите - 15 831,00 лв. 

 Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) - 5000,00 лв. 

 Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 

2019-2022 г. - 642,00 лв. 

 Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-

2022 г. – 1100,00 лв. 

 Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017-

2020 г. – 142,00 лв. 

 Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г. – 1071,00 

лв. 

 Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. 

– 1000,00 лв. 

Средствата отпуснати от Министерства на здравеопазването по дейност 282 „ 

Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане запаси и мощности“ в размер на 

1412,00 лв. са изразходени за закупуване на лични предпазни средства и дезинфектанти. 

Разходването на бюджетни средства към 31.12.2020 г. се осъществява при спазване на 

финансовата и бюджетна дисциплина. С извършените разходи се предприети необходимите 

мерки и действия за постигане на нормалното функциониране на администрацията, 

обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално 

използване на ресурсите. Осигурено е добро финансово управление на публичните средства 

посредством засилване на управленската отговорност, изградена е адекватна и ефективна 

система за финансово управление и контрол. Всички отчети към МЗ и други институции са 

изпратени в необходимите срокове. 

 

 СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

          За периода дирекция АПФСО успешно реализира задълженията си във връзка с 

материално-техническо снабдяване, текуща поддръжка на сградния фонд и прилежащите 

терени към него, транспортно обслужване и техническа поддръжка на служебния автопарк, 

обезпечаващи нормалния ритъм на работа и осигуряващ безопасни условия на труд в 

администрацията. Извършен е технически преглед на автомобилите, стопанисвани от 

здравната инспекция, включително е на мобилна клинична лаборатория, предоставена на РЗИ-

Разград, за изпълнение на дейности, заложени в Национален план за действие 2015-2020 г. 

към Националната стратегия за интегриране на ромите. Предвид появилата се необходимост 

от извършване на ремонт на лабораторията, тя е транспортирана до Българско Машиностроене 

Добрич-БМД АД – гр. Добрич, където са извършени неотложни ремонтни дейности. 

          Застраховано е имущество, стопанисвано от РЗИ-Разград (сграден фонд, машини, 

съоръжения и оборудване). 

          Извършени са транспортни доставки на ЛПС от базата на БЧК в с. Лозен на извършени 

разпределения от Логистично-координационния център. 

          Осъществени са доставки и са предадени PCR и бързи тестове на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ – Разград и на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.   

          Създаден е оперативен резерв от лични предпазни средства при спазване изискванията 

и насоките, дадени с писма №№ 16-00-45/11.03.2020 г, 16-00-50 / 17.03.2020 г., 16-00-

56/24.03.2020 г. и 16-00-69/24.04.2020 г. на МЗ.  
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          В резултат на уважено искане, изпратено от РЗИ-Разград до Съвместното командване 

на силите(СКС), във връзка с получени лични предпазни средства от Логистично-

координационния център, които се явяват собственост на СКС, същите бяха безвъзмездно 

предоставени за стопанисване от здравната инспекция. 

 Извършиха се нормативно определените технически проверки на съществуващата 

пожароизвестителна система, вътрешната газова инсталация, използваният газсигнализатор, 

асансьор. 

 С оглед констатирани несъответствия относно предоставена мощност на обект, 

присъединен към електроразпределителната мрежа, намиращ се гр. Цар Калоян, обл. Разград, 

ул. „Климент Охридски“ № 2, по договор изх.№ ПУПРОК-4595-ДПРОК-3087/16.11.2018 г., по 

които страни са Министерството на здравеопазването и ЕРП Север АД, бяха предприети 

незабавни действия, в резултат на което несъответствията бяха отстранени. 

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 

системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по оперативна програма „Региони в 

растеж“ бе осигурено участие в приемателни комисии при доставките, монтажа и въвеждането 

в експлоатация на медицинско оборудване, доставено от „Вега Медикал“ ЕООД и „Медицинска 

Техника Инженеринг“  ООД в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД. 

 

          КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ 

В началото на 2020 г., за повишаване квалификацията на кадрите, се изготви и утвърди 

от директора, план за обучение на служителите от РЗИ-Разград, включващ тематични курсове 

и обучения за професионално и служебно развитие по програми на ИПА и НЦОЗА. 

          С оглед въведените мерки и действията по време на извънредното положение и 

извънредната епидемична обстановка, през годината е осигурено обучение за професионално 

развитие на служителите по програма на ИПА, основно чрез електронни модули за 

самообучение. 

          По програма на НЦОЗА двама служители от дирекция ОЗ са повишили квалификацията 

си през годината чрез участие в следните присъствени курсове за обучение на теми 

 Новите рискове от тютюнопушенето и изискванията към консултациите за отказване, 

които те поставят;  

 „Обучение по протокола на Националното проучване за въздействие на факторите 

на средата“. 

          С цел повишаване на професионалните умения и квалификация при изпълнение на 

служебните задължения, през 2020 г. е повишена квалификацията на 9 служители в РЗИ-

Разград, чрез участия в 12 електронни курсове и модули за самобучение на следните теми, по 

програма на ИПА:  

 „Доказателствена стойност на електронния документ“ – 1 служител; 

 „Кодекс за поведение на служителите - функции и основни акценти“ – 6 служители; 

 „Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност“ – 

1 служител; 

 „Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки“ - 2 

служители; 

 „Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул)“ - 1 служител; 

 „Управление на времето“ -2 служители; 

 „Правна уредба на защитата на личните данни“ - 1 служител; 

 Новата методология за функционален анализ – 1 служител; 

 Защита на личните данни в дигитална среда – 2 служители; 

 Отворени данни в управлението – 3 служители; 

 Административно обслужване – 1 служител; 

 Предизвикателството да управляваш – 1 служител.   

          Издадените документи, удостоверяващи проведеното обучение се съхраняват в 

досиетата на служителите. 

 

Вътрешни колегиуми 

Колегиуми по отдели и дирекции - 53 броя: 

 48 в дирекция НЗБ - на теми: „Случаи на пневмония, свързани с вероятно нов 

коронавирус в Китай“, „Информация за новия коронавирус“, „Заповед № РД-01-46/03.02.2020 
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г.“, „Насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт с коронавирус“, „Лабораторни 

изследвания за нов коронавирус, при съмнения за инфекция при хора“, „Насоки за превенция 

и контрол на ИСМО на пациент със съмнения за инфекция причинена от COVID-19“, „ 

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай“, „Вземане на проби при съмнение за 

инфекция при хора от нов коронавирус“, „Дефиниция и съобщаване на случаи на COVID-19“, 

„Носене и сваляне на ЛПС, хигиена на ръцете при работа с контактни и болни потвърдени за 

COVID-19 лица“, „Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-

183/06.04.2020 г. на МЗ“, „ Издирване, наблюдение и регистриране на лица без ОПЛ, 

завърнали се от страни ендемични за коронавирус и поставени под домашна карантина“, 

„Заповед № РД -01-150/25.03.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД-01-253/07.05.2020 г. на МЗ“, „Заповеди №№ РД-01-247/01.05.2020 г. и 

248/01.05. 2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-

272/20.05.2020 г. на МЗ“, „Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли, 

след възстановяване на приема на деца“, „Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на МЗ“,  

„Заповед № РД-01-333/12.06.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД–01-372/30.06.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД–01-369/30.06.2020 г. на МЗ“,  „Заповед № РД–01-371/30.06.2020 г. на МЗ“,  

„Заповед № РД–01-370/30.06.2020 г. на МЗ“,  „Заповед № РД–01-370/30.06.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД–01-405/15.07.2020 г. на МЗ“,  „Заповед № РД–01-438/27.07.2020 г. на МЗ“, 

„Заповед № РД–01-489/31.08.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД–01-488/31.08.2020 г. на МЗ“,  

„Заповед № РД–01-487/31.08.2020 г. на МЗ“, указание на МЗ “Насоки за работа на системата 

на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19“, 

„Писмо № 16-00-4/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването за определяне на 

контактни лица в учебни заведения“, „Заповед № РД–01-548/30.09.2020 г. на МЗ“, „Заповед 

№ РД–01-547/30.09.2020 г. на МЗ“, „Заповед № РД–01-604/13.10.2020 г. на МЗ“, „Заповед № 

РД–01-724/22.12.2020 г. на МЗ“,  „Разглеждане на Кратка характеристика на лекарствен 

продукт Comirnaty - иРНК ваксина срещу COVID-19(нуклеозидно модифицирана)“. 

 1 в отдел ДЗК към дирекция ОЗ - на тема: „Проверка на производителите на 

козметични продукти“. 

 4 в отдел ЛИ към дирекция ОЗ - на теми: “Нова версия на процедура за акредитация 

на ИА БСА“; “Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13/2003 г. за защита на 

работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа”; Публикувани 

нови приложения към процедура за акредитация на ИА БСА; Преиздаване на сертификат за 

акредитация и новите моменти в СУ. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕДОМСТВА. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 

           РЗИ осъществява своята дейност в постоянна връзка и взаимодействие с МЗ по всички 

въпроси на държавния контрол и опазване на общественото здраве, с НЦОЗА, НЕЛК, ИАМО, 

РЗОК, Митница, с други регионални контролни органи – ОДБХ, Областна дирекция „Полиция”, 

Инспекция по труда, ДАЗД, с местните органи на държавната власт, областната управа, 

общините и обществени организации, както и с други РЗИ в страната.  

Считаме, че осъщественото взаимодействие с ведомствата в организационен аспект е 

ползотворно и допринася за по-пълноценната реализация на общите задачи. 

 През годината широко се използваха средствата за масово осведомяване, за 

своевременно информиране на обществеността по актуални здравни проблеми. Диалогът с тях 

включва: публикуването на 84 материала в регионалните печатни издания, 178 материала в 

електронни медии, 567 материала на интернет страницата на инспекцията и 63 участия в 

радиопредавания,  18 мултимедийни презентации, 17 беседи, 1 семинар и излъчване на филми 

и клипове на видео екран в сградата на РЗИ. 

 Във връзка с повишаване отчетността на администрацията пред обществеността, са 

създадени необходимите условия за осигуряване на публичност и прозрачност - основни 
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принципи, които присъстват в работата на всяка институция. Продължаваме ежеседмично да 

отчитаме дейността на РЗИ - Разград, като качваме отчетите на интернет страницата ни, 

спазваме разработените механизми и процедури за предоставяне на достъп до обществена 

информация, поддържаме и актуализираме данните за административните услуги, извършвани 

от РЗИ. 

            

ИЗВОДИ ЗА РАБОТАТА НА РЗИ ПРЕЗ 2020 г. 

 

          Анализът на организацията на дейността дава основание за следните изводи: 

 Организацията на работа в инспекцията е в съответствие с планираните дейности. 

Целите по плана за 2020 г. са изпълнени. Обхванати са всички подлежащи на контрол обекти. 

Поддържан е ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над заразните 

болести. Провеждан е систематичен контрол върху дейността на лечебните заведения в 

областта. Извършван е системен мониторинг и анализ на факторите на жизнената среда. 

 Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната, основните 

усилия, задачи, дейности и приоритети на РЗИ, продължават да са насочени към превенция 

разпространението на заболяването COVID-19 и опазване здравето на гражданите. 

 Извършена е значителна по обем противоепидемична дейност за снижаване на 

общата инфекциозна заболеваемост; 

 Изпълнени са дейностите, произтичащи от Национални програми; 

 Организацията на работа в РЗИ е на високо ниво, което спомогна за бързото и 

качествено въвеждане на всички мерки по отношение на подобряване на информационната 

сигурност и изпълнение на дадените препоръки. 

 На много добро организационно ниво бе взаимодействието на РЗИ с другите 

държавни контролни органи, местните органи на държавната власт и обществени организации, 

особено в общите усилия за борба с коронавируса; 

 Осъществените регулярни контакти със средствата за масово осведомяване 

съдейства за повишаване информираността на обществото по актуални здравни теми, 

стимулира обществената инициатива за формиране на здраве и спомага за издигане престижа 

на РЗИ. 

 РЗИ-Разград ще продължава да работи за поддържане на добрите практики в 

обслужването и за оптимизиране на административните процедури, за да отговори на нуждите 

и очакванията на потребителите и за подобряване на административното обслужване. 

Обратната връзка с гражданите и получените предложения, очертават посоката на развитие 

на административното обслужване в РЗИ-Разград.  

 
 

 

Д-Р АСЯ ГЕНЕВА 

Директор на Регионална здравна инспекция 
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Приложение № 1 

Бюджетна програма №1 "Държавен 
 здравен контрол" 

Съдържание на 

информацията 

Мерна 

единица 
Целева стойност  

Показатели за изпълнение МД ОЗ,  ДЗК ОЗ, ЛИ    ЛИ 

1 2 3 4 5 
 
 

6  

Разработване на политика за 
осъществяване на здравен контрол 

      

Осъществяване на контрол върху 
спазването на здравните изисквания 

      

Проведени експертни съвети по здравно-
техническа експертиза към МЗ и 
РЗИ 

Брой проведени 

експертни съвети 

бр. 
 26 

  

Участия в експертни съвети по устройство на 

територията (ЕСУТ) към други ведомства 

Брой проведени 

експертни съвети 

бр.  19   

Участия в приемателни комисии по ЗУТ за 
въвеждане в експлоатация 

Брой участия в 

приемателни 

комисии 

бр. 
 17 

  

Разгледани документации по ЗУТ за 
устройствени схеми и планове 

брой разгледани 

документации от 

експертните 

съвети в и извън 

МЗ и РЗИ 

бр. 

 10 

  

Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ брой разгледани 

инвестиционни 

проекти от 

експертните 

съвети в и извън 

МЗ и РЗИ 

бр. 

 8 

  

Разгледани документации по ЗОЗЗ брой разгледани 

документации от 

експертните 

съвети 

бр. 

 1 

  

Издадени здравни заключения за устройствени 
схеми и планове 

брой издадени 

здравни 

заключения 

бр.  
10 

  

Издадени здравни заключения за 
инвестиционни проекти 

брой издадени 

здравни 

заключения 

бр.  
8 

  

Издадени становища относно необходимостта от 

извършване на Екологична оценка (ЕО) по ЗООС 

брой издадени 

становища 

бр. 
 

17 

  

Издадени становища относно необходимостта от 

извършване на ОВОС по ЗООС 

брой издадени 

становища 

бр.  
23 

  

Издадени становища относно качеството на 

изготвената ЕО и ОВОС по ЗООС 

брой издадени 

становища 

бр. 
 

 
  

Издадени становища във връзка с въвеждането 

на обекти в експлоатация по реда на ЗУТ 

брой издадени 

становища 

бр. 
 

17 

  

Издадени хигиенни заключения за 

регистрация/протоколи за съответствие на 

аптеки и складове 

брой подадени 
заявления 

бр. 

0 
 
  

Издадени удостоверения за регистрация на 
дрогерии 
 
 

брой подадени 
заявления 

бр. 
0 

   

Участия в комисии по унищожаване на 
лекарствени продукти /цитостатици/ 

брой участия в 
комисии 

бр. 0    

Участия в комисии по унищожаване на 

лекарствени продукти, поради изтекъл срок на 

годност/нарушена опаковка 

брой участия в 
комисии 

бр. 

0 
 
  

Издадени предписания брой предписания бр. 0    

Издадени актове 
 
 
 
 

 
 

 

брой актове бр. 0    
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1 2 3 4 5 6  

Показатели за проверка на води 
 

      

Извършени проверки в обекти за производство 

на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води 

брой извършени 
проверки 

бр.  

 

  

Извършени проверки на обекти за търговия с 

бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води 

брой извършени 
проверки 

бр.  

52 

  

Проверки по сигнали и жалби, включително за 

наличие на опасни бутилирани натурални 

минерални, изворни и трапезни води на пазара 
брой извършени 
проверки 

бр.  

 

  

Показатели за контрол на обекти с 

обществено предназначение(ООП) и на 

продукти и стоки със значение за здравето 

на човека 

   

 

  

Проверки на ООП брой извършени 
проверки 

бр.  
2960 

  

Проверки на аптеки, складове и дрогерии брой извършени 
проверки 

бр. 
48 

   

Проверки по сигнали и жалби, включително за 

наличие на опасни стоки на пазара 
брой извършени 
проверки 

бр. 
0 36 

  

Показатели за контрол върху дейността на 
службите по трудова медицина 

      

Проверки брой извършени 
проверки 

бр.  
6 

  

Показатели за контрол върху химични 
вещества и смеси 

      

Проверки на биоциди брой извършени 

проверки 

бр.  
76 

  

Проверки на детергенти брой извършени 

проверки 

бр.  
112 

  

Проверки на химични вещества и смеси брой извършени 

проверки на 

химични смеси 

различни от 

биоциди и 

детергенти 

бр.  

232 

  

Регистрационен и разрешителен режим       

Показатели за регистрация       

Регистрирани обекти по Закона за храните за 

бутилиране на натурални минерални, изворни и 

трапезни води 

брой издадени 

удостоверения за 

регистрация 

бр.  

 

  

Регистрирани обекти с обществено 
предначначение по Закон за здравето 

брой подадени 

заявления за 

вписване в 

регистъра 

бр.  

129 

  

Показатели за разрешения       

Издадени разрешения за разрушаване 

(демонтаж) на азбест и/или азбестосъдържащи 

материали от сгради, конструкции, предприятия 

или кораби 

брой издадени 
разрешения 

бр.  

 

  

Издадени разрешения за пренасяне на тленни 
останки извън страната 

брой издадени 
разрешения 

бр.  

2 
  

Административно-наказателна дейност       

Предписания брой издадени 
предписания 

бр. 4 11   

Заповеди за спиране брой издадени 

заповеди за 

спиране 

бр.  
46 

  

Актове 
 
 

брой съставени 
актове 

бр.  

9 
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1 2 3 4 5  6 

Лабораторни изследвания по държавен 
здравен контрол 

   

   

Показатели за фактори на жизнената среда    
   

Лабораторни анализи на питейни води брой извършени 
анализи 

бр.  

  
6861 

Лабораторни анализи на води за къпане брой извършени 
анализи 

бр.  

  
20 

Лабораторни анализи на минерални води брой извършени 
анализи 

бр.  

  
 

Лабораторни анализи на води в плувни басейни брой извършени 
анализи 

бр.  

  
278 

Измервания на атмосферен въздух брой извършени 
анализи 

бр.  

  
 

Измервания и изчисления на шум и вибрации брой извършени 
анализи 

бр.  

  
99 

Измервания на електромагнитни полета брой извършени 
анализи 

бр.  

  
146 

Измервания на осветеност, микроклимат, прах и 
др. 

брой извършени 
анализи 

бр.  

  
10 

Показатели за контрол на продукти и стоки 

със значение за здравето на човека 

   

   

Брой анализи на козметични продукти брой извършени 
анализи 

бр.  

  
144 

Брой анализи на бутилирани натурални 

минерални, изворни и трапезни води 
брой извършени 
анализи 

бр.  

  
238 

Брой анализи на химични вещества и смеси брой извършени 
анализи 

бр.  

  
122 

Брой анализи на други продукти и стоки (храни, 
контактни предмети и др.) 

брой извършени 
анализи 

бр.  

  
 

Показатели за контрол на дейности със 
значение за здравето на човека 

   

 
  

Оценка на храненето в организирани колективи брой извършени 
анализи 

бр.  

9  

 

Оценка готовността на децата за училище преди 

постъпването им в първи клас 

брой извършени 
анализи 

бр.  

  

 

Токсикологични и физиологични изследвания брой извършени 
анализи 

бр.  

  
 

Показатели за радионуклеиди    
 
  

Лабораторни анализи брой извършени 
анализи 

бр.  

 
 20 

Измервания брой извършени 

измервания 

бр.  

 
  

Мониторингови програми    
 
  

Изготвени мониторингови програми (нови и 
актуализирани) 

брой нови и 

актуализирани 

мониторингови 

програми 

бр.  

8 

  

Разработване и прилагане на системи за 

мониторинг за шум, въздух и нейонизиращи 

лъчения 

брой 

мониторингови 

програми 

бр.  

   

ДРУГИ    
   

Въвеждане на данни в информационната 

система за мониторинга на питейните води 

брой работни дни 

в които са 

въвеждани данни 

в 

информационната 

система 

бр. 
работни 

дни 

 

30   

Изготвени профили на зоните за къпане (нови и 
актуализирани) и обобщени анализи за 
състоянието на зоните за къпане 

брой бр  

1   

Изготвени планове, отчети, доклади, справки, 

анализи и др., свързани с дейността по ДЗК 

планове, 

текстуални отчети, 

отчет Б-41 

бр.  

36  

18 

Изготвени протоколи от лабораторни 
изследвания 

брой протоколи бр.    1047 

Изготвени сертификати за контрол брой сертификати бр.    675 
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1 2 3 4 5        
6 

 

Участия в заседания на комисии за бедствия на 

централно и регионално ниво 

проведени 

заседания 

бр. 
4  

  

Дежурства в аварийна готовност работни дни бр.  
 

  

Участия в аварийни ситуации аварийни 
ситуации 

бр.  
 

  

Проверки за спазване на седмични разписания брой проверени 

седмични 

разписания 

бр.  122  
 

Проверки за спазване на забраната за 

тютюнопушене, за предлагане на алкохол и за 

пряка реклама на спиртни напитки по ЗЗ 

брой проверки бр.  1187  

 

Проверки по храненето на организирани 

колективи за спазване на здравните изисквания 

брой проверки бр.  125  

 

Брой анализи на производствена среда и 
персонал 

брой извършени 
анализи 

бр.  

  

 

Проучвания за въздействието на йонизиращите 

лъчения върху здравето на рискови групи и 

население като цяло 

брой проучвания бр.  

 

  

Участия в работни групи, комисии, експертни 
съвети и други 

брой участници бр.  

 
 

 

Участия във външно-организирани обучения брой курсове   

 
 

2 

Проведени вътрешни обучения брой обучения   

1 
 

8 

Медийни изяви брой участия   
   

Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 
025 

по степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

качествен 
показател 

 

 

 

- 

Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 
020 

по степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

качествен 
показател 

 

 

 

отлично 

Участия в междулабораторни сравнения и 
изпитвания за пригодност 

брой участия бр.  

 
 

1 

Предоставяне на обучение 
 

   
 

  

Проведени обучения, курсове и семинари по 

проблемите на държавния здравен контрол 

брой проведени 

обучения, курсове 

и семинари, като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

1 

  

Лица преминали специализирано обучение, 

курсове, семинари и др. по проблемите на 

държавния здравен контрол 

брой лица 

преминали 

обучения, курсове 

и семинари, като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

2 

  

Научна дейност       

Участия в конгреси, научни конференции, 
семинари с доклади или постери 

брой участия бр.  

 

  

Изготвени доклади, съобщения на национални и 
международни форуми 

брой изготвени 

доклади и 

съобщения 

бр.     

Участие в написването на учебници/монографии Брой учебници/ 

монографии 

бр.     

Публикации в научни списания брой публикации бр.     

Разработване на научно-приложни задачи брой разработени 

научно-приложни 

задачи 

бр.     

Внедряване на разработки в практиката брой внедрени 

разработки 

бр. 
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1 2 3 4 5  6 

Дейности по национални програми    
 

  

Стратегия за намаляване на риска от 

облъчване от радон 2018-2027 г. и 

Национален план за действие за 

намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018 - 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр.  

 

  

Проведени заседания на координационните 
съвети (областни и национален) 

брой заседания бр.  

1 

  

Изготвени анализи и отчети за извършените 
дейности по програмата 

брой анализи и 
отчети 

бр.  

1 

  

Проведени анкетни проучвания брой проведени 

анкети 

бр.  

 
  

Поставени детектори за пасивно измерване на 
радон 

брой поставени 
детектори 

бр.  

 

  

Отчетени детектори за пасивно измерване на 
радон 

брой отчетени 
детектори 

 бр. 
 

 
  

Проведени здравно-образователни дейности за 

повишаване нивото на информираност за 

въздействието на радон и мерките за неговото 

редуциране - общо 

брой дейности бр.  

1 

  

Брой лица взели участие в дейностите за 

повишаване нивото на информираност за 

въздействието на радон и мерките за неговото 

редуциране - общо 

брой лица като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

31 

  

- от тях професионално ангажирани лица брой лица като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

31 

  

- от тях заинтересовани лица от населението брой лица като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

 

  

Проведени кампании и информационни дни брой кампании 

като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

1 

  

Изготвени информационни и методични 
материали 

брой лица като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

бр.  

1 

  

Разпространени информационни материали брой бр.  

15 
  

Участия и публикации в електронни средства за 

масово осведомяване (радио, телевизия и др.) 

брой 

бр.   

  

Предоставени обучения на медицински и 
немедицински специалисти 

брой лица като 

информацията се 

посочва само от 

организатора 

 

бр.  
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Дейност по профилактични програми и проекти 
Съдържа-

ние на 

информа-

цията 

Мерна 

единица 

Целева стойност 

Показатели за изпълнение ДЗК 
 

1 2 3 4 

Международни програми по профилактика на незаразните 

заболявания 
   

1. Управление и участие в международни проекти брой 

проекти 
бр.  

2. Извършени проучвания 
брой 

проучвания 
бр.  

3. Изготвени анализи, доклади и информации брой бр.  

Национални програми по профилактика на незаразните 

заболявания 
 бр.  

Национална програма за превенция на хроничните незаразни 
болести 

   

1. Проведени заседания на програмните съвети (областни и 
национален) 

брой 

заседания 
бр.  

2. Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата 
брой отчети 

и анализи 
бр. 5 

3. Проведени проучвания сред населението 
брой 

проучвания 
бр. 1 

4. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, 

семинари, обучения и др.) - общо 

брой 

проведени 

дейности 

бр. 13 

5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене 

- общо 

брой лица бр. 164 

5.1. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от 

тютюнопушене 
брой лица бр. 1 

6. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за злоупотребата с алкохол - общо 
брой лица бр. 100 

7. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за храните и храненето, здравословното хранене, 

рискове за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично 

хранене във всички възрастови групи - общо 

брой лица бр.          149 

8. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за вредите за здравето от ниската физическа 

активност във всички възрастови групи - общо 

брой лица бр. 107 

9. Проведени скринингови прегледи и изследвания на онкологични 

заболявания, от тях 
брой лица бр. 0 

9.1. за злокачествени новообразувания на млечната жлеза брой лица бр. 0 

9.2. за злокачествени новообразувания на шийката на матката брой лица бр.  

9.3. за злокачествени новообразувания на ректосигмондалната 
област 

брой лица бр.  

10. Проведен конкурс за приказка и рисунка на тема: „Проблемът с 

тютюнопушенето през очите на децата“. 

брой 

конкурси и 

брой 

участници 

бр. 1 с 40 участници 
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1 2 3 4 

11. Проведени кампании и информационни дни 

брой 

кампании и 

информаци 

онни дни 

бр. 9 

12. Изготвени информационни и методични материали 

брой 

заглавия и 

тираж 

бр. 5 

13. Разпространени информационни материали брой бр. 750 

14. Участия и публикации в средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия, преса, собствени и публични сайтове и др.) 
брой бр. 5 

15. Излъчване на видео и аудио клипове на здравна тематика брой бр. 3 

16. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти 

брой 

обучения и 

брой лица 

бр. 0 

Национална програма за профилактика на оралните заболявания 
при    

Деца 0 - 18 години 

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, 

обучения и др.) - за придобиване на здравни знания и навици и формиране 

на здравословно поведение с оглед профилактика на оралните заболявания 

сред деца и ученици 

брой бр. 0 

2. Изготвени информационни и методични материали брой бр. 1 

3. Разпространени информационни материали брой бр. 0 

4. Проведени кампании и информационни дни брой бр. 1 

5. Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия 

и др.) 
брой бр.  

6. Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване 

(радио, телевизия и др.) 
брой бр.  

7. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой бр.  

Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите 2012 - 2020 г. 

 

   

1.Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, 

семинари, обучения и др.) - за запознаване с начините за предпазване от 

най-разпространените инфекциозни и ХНБ, както и вредата от най-

разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене. 

брой бр. 19 

2.Брой лица взели участие в дейностите за запознаване с начините за 

предпазване от най-разпространените инфекциозни и ХНБ, както и вредата 

от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с 

алкохол, нездравословно хранене. 

 

брой бр. 247 

2.1. от тях деца и ученици брой бр. 25 

2.2. други уязвими целеви групи брой бр. 222 

3. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, 

обучения и др.) - за повишаване нивото на информираност на младите 

майки относно значението на имунизациите и мотивирането им за редовното 

им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар 

брой бр. 0 

Изготвени информационни и методични материали брой бр. 2 

Разпространени информационни материали брой бр. 883 

Проведени кампании и информационни дни брой бр. 5 

Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия и 

др.) 
брой бр.  

Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой бр. 0 
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1 2 3 4 

Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда 
и    

начина на живот 

1. Проучвания за влиянието на факторите на жизнената среда, вкл. 

работната среда сред различни групи от населението 
брой бр. 0 

2. Проучвания за влиянието на начина на живот, знания и нагласи сред 

различни групи от населението 
брой бр. 1 

3. Проучвания на факторите на стреса и влиянието им върху здравето брой бр. 0 

4. Проучвания за психосоциалните фактори на труда, организационния 

климат, тревожност, депресия и социално значими заболявания 
брой бр. 0 

5. Анализ на здравно демографското състояние на населението брой бр. 0 

6. Изготвени доклади, анализи, оценки за влиянието на факторите на 

жизнената среда, вкл. работната среда и за знанията, нагласите и 

практиките сред различни групи от населението: 

брой бр. 134 

Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия и др.) 
брой бр. 2 

Колегиуми брой теми  

Участие в междуведомствени комисии брой бр. 1 

Оценка на учебната натовареност    

1. Оценени паралелки за установяване седмичната учебна натовареност 

на учениците 
брой бр. 1260 

2. Училища, обхванати с оценки  % 100 

Научна дейност    

1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари с доклади или 

постери 
брой бр.  

2. Изготвени доклади, съобщения на национални и международни 

форуми 
брой бр.  

3. Участие в написването на учебници/монографии брой бр.  

4. Публикации в научни списания брой бр.  

5. Разработване на научно-приложни задачи брой бр.  

6. Изготвени рецензии на научни трудове - дисертации, проекти, теми брой бр.  

7. Научно ръководство на докторанти, дисертанти брой бр.  

Здравно образование на населението    

(извън обхвата на националните програми)    

1. Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други) 

сред различни рискови и възрастови групи от населението 
брой бр. 17 

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност на здравна тематика сред различни рискови и 

възрастови групи от населението 

брой лица бр. 447 

3. Изготвени информационни и методични материали брой бр. 3 

4. Разпространени информационни материали брой бр. 526 

5. Проведени здравно - информационни и образователни кампании сред 

населението 
брой бр. 3 

6. Участия в електронните средства за масово осведомяване (радио, TV) брой бр. 62 

7. Публикувани материали в пресата и в интернет брой бр. 280 

Предоставяне на обучение на медицински и немедицински 

специалисти, докторанти, специализанти, медиатори 
   

(извън обхвата на националните програми)    

Предоставяне на обучение на медицински и немедицински 

специалисти, докторанти, специализанти, медиатори 
   

(извън обхвата на националните програми)    

1. Проведени основни курсове 
 

брой бр.  

2. Проведени тематични курсове брой бр.  

3. Проведени семинари брой бр.  

4. Обучение на докторанти и специализанти брой бр.  

5. Обучителни дейности с медицински специалисти от детски градини и 

училища (курсове, семинари и други) 
брой бр. 
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Приложение № 2 

 

Бюджетна програма № 3 “Профилактика и надзор на 

заразните болести” 

Съдържание на 

информацията 

Мерна 

единица 
Целева 

стойност 

Показатели за изпълнение НЗБ 

1 2 3 4 

Разработване на политика по профилактика и надзор на 
заразните 

   

болести 

Участие в разработване на нормативни актове  
бр. 

 

Имунопрофилактика - Изпълнение на Имунизационния 
календар на Република България 

   

1. Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ брой проверки бр. 630 

2. Одобрени и изготвени годишни планове и отчети за подлежащите 

на задължителни планови имунизации и необходимите дози 

биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане 

брой одобрени планове 

и отчети на ОПЛ и 

МБАЛ и брой изготвени 

планове и отчети от 

РЗИ и МЗ 

бр. 

520 

3. Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни 

планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и 

приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна 

профилактика 

брой отчетени 

сведения от ОПЛ и 

МБАЛ и брой изготвени 

сведения от РЗИ 

бр. 

462 

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и 

РЗИ 

брой консултирани 
лица 

бр. 
45 

5. Имунизирани лица в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ 
брой имунизирани 
лица 

бр. 2 

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и 

РЗИ 

брой приложени 

ваксини 

бр. 
2 

7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние 
брой справки и 

сертификати 
бр. 27 

8. Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани 

реакции след ваксинация (НРВ) 

брой проучени случаи 

на НРВ 

бр. 
0 

10. Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика брой анализи 
бр. 4 

11. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти брой отчети бр. 54 

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации брой протоколи от 

заседания 

бр. 
3 

Контрол на заразните болести    

1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ брой отчети и анализи бр. 14 

2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени 

взривове от ОЗБ 
брой справки и 
доклади 

бр. 28 

3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на 

заразните болести 

брой справки и 

бюлетини 

бр. 
250 

4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и 

други по профилактиката и надзора на заразните и паразитни 

болести, вкл. и по контрола на ВБИ 

брой проверки бр. 

2040 

5. Издадени предписания по констатирани пропуски по 

профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести 

 

брой предписания бр. 
6360 

6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката 

и надзора на заразните и паразитните болести 

брой актове бр. 
0 

7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения 

по профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести 

брой постановления бр. 

0 

8. Издадени заповеди за спиране на дейност брой заповеди бр 0 

9. Обща сума от издадените наказателни постановления сума в лв. лв. 0 

10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани 

с надзора и контрола на заразните и паразитните болести брой проверки бр. 4 
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11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и 

стерилизационния режим в детски и лечебни заведения 
брой проби бр 1101 

12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация брой апарати бр. 74 

13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна 
среда 

брой изследвания бр. 
138 

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи бр. проверки бр.  

15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и 

други по контрол на ДДД дейности. 

бр. проверки бр. 
0 

16. Оказана организационно-методична помощ брой ОМП бр. 563 

Предоставяне на обучение и проведени информационни  
кампании 
 

   

1. Проведени курсове по ДДД брой проведени 
курсове бр.  

2. Издадени информационни и обучителни материали общ брой материали бр.               
1050                          

1 
3. Проведени национални и местни кампании брой кампании бр. 4 

Диагностика и профилактика    

1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни 

болести (ОЗБ) 

брой попълнени карти 

за епидемиологично 

проучване 

бр. 

2500 

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ 
брой проучени 
взривове 

бр. 14 

3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации общ брой прегледи и 

манипулации (без 

имунизации и 

проведени 

консултации по повод 

имунопрофилактика) 

бр. 2 

4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични 

изследвания 

общ брой 

бактериологични 

изследвания 

бр. 1214 

5. Извършени профилактични и диагностични вирусологични 

изследвания 

общ брой 

вирусологични 

изследвания 

бр.  

6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични 

изследвания 

общ брой 

паразитологични 

изследвания 

бр. 635 

7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и 

др. за чревни паразити 

общ брой изследвани 

заведения 
бр. 20 

8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове 

за медико-социални грижи и др. 

общ брой изследвани 

лица 

бр. 
1252 

9. Извършени профилактични и диагностични серологични 
изследвания 

общ брой серологични 

изследвания 

бр. 402 

10. Изследвани материали за рутинна диагностика. общ брой изследвани 

материали 

бр. 
5533 

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни 

граждани по проблемите на паразитните болести  
брой консултации бр.  

12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности брой консултации бр. 
 

Уведомителен режим    

1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация 
брой брой  

Разрешителни режими    

1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци брой хигиенни 

заключения 

бр. 
0 

2. Издадени становища за класификация на опасни болнични 
отпадъци 

брой становища бр. 2 

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания от 

лечебните заведения за извънболнична помощ, здравни кабинети и 

кабинети за неконвенцианална медицина при регистрацията им. 

 

 

 

 

 

Брой проверки 

бр. 12 
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11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и 

стерилизационния режим в детски и лечебни заведения 
брой проби бр 1101 

12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация брой апарати бр. 74 

13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна 
среда 

брой изследвания бр. 
0 

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи бр. проверки бр.  

15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и 

други по контрол на ДДД дейности. 

бр. проверки бр. 
0 

16. Оказана организационно-методична помощ брой ОМП бр. 563 

Предоставяне на обучение и проведени информационни  
кампании 
 

   

1. Проведени курсове по ДДД брой проведени 
курсове бр.  

2. Издадени информационни и обучителни материали общ брой материали бр. 1568 

3. Проведени национални и местни кампании брой кампании бр. 4 

Диагностика и профилактика    

1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри 

заразни болести (ОЗБ) 

брой попълнени карти 

за епидемиологично 

проучване 

бр. 

2500 

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ 
брой проучени 
взривове 

бр. 14 

3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации общ брой прегледи и 

манипулации (без 

имунизации и 

проведени 

консултации по повод 

имунопрофилактика) 

бр. 2 

4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични 

изследвания 

общ брой 

бактериологични 

изследвания 

бр. 1214 

5. Извършени профилактични и диагностични вирусологични 

изследвания 

общ брой 

вирусологични 

изследвания 

бр.  

6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични 

изследвания 

общ брой 

паразитологични 

изследвания 

бр. 1027 

7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални 

грижи и др. за чревни паразити 

общ брой изследвани 

заведения 
бр. 20 

8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, 

домове за медико-социални грижи и др. 

общ брой изследвани 

лица 

бр. 
1252 

9. Извършени профилактични и диагностични серологични 
изследвания 

общ брой серологични 

изследвания 

бр. 402 

10. Изследвани материали за рутинна диагностика. общ брой изследвани 

материали 

бр. 
5533 

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни 

граждани по проблемите на паразитните болести  
брой консултации бр.  

12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД 
дейности 

брой консултации бр. 
 

Уведомителен режим    

1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция 

и дератизация 
брой брой  

Разрешителни режими    

1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци брой хигиенни 

заключения 

бр. 
0 

2. Издадени становища за класификация на опасни болнични 
отпадъци 

брой становища бр. 2 

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания 

от лечебните заведения за извънболнична помощ, здравни 

кабинети и кабинети за неконвенцианална медицина при 

регистрацията им. 

Брой проверки 

бр. 12 
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Управление на проекти    

1. Управление и участие в международни проекти брой проекти бр.  

2. Управление и участие в проекти на национално ниво брой проекти бр.  

3. Изготвени анализи, доклади и информации брой анализи, доклади 

и информация 

бр.  

Научна дейност 
   

1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари брой участия 
бр. 5 

2. Изготвени доклади и съобщения на национални и международни 

форуми 

брой доклади и 

съобщения 
бр. 

 

Медийни участия Брой участия бр. 42 

Колегиуми Брой участия бр. 48 

Показатели за изпълнение по Националната програма за 
превенция и контрол на ХИВ и СПИ 

   

1. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за 

доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя 

резултат. 

 

 

Брой 
 

 
                   

2.Брой лица от групите в най-висок риск, достигнати с нископрагови 
превантивни и социални услуги за СПИН 

 Брой 
 

18 

Показатели за изпълнение по Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в Република България 

  
 

1. Регистрирани случаи с туберкулоза  

 

Брой 
 

10  

2. Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (всички 

форми) 

 
Честота 

на  

100 000 

население 

9.03 
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                     Приложение № 3 
 

1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, 
здравна информация и електронно здравеопазване” Мерна 

 единица 
Отчет за 
2020 г. 

Показатели за изпълнение 

Разработване на политики, нормативно регулиране и методология     

Регистрационен режими и разрешителен режим     

1. Подадени заявления за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ бр. 9 

2. Подадени заявления за промяна в обстоятелствата по регистрацията на 
лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи 

бр. 17 

3. Издадени удостоверения за спазване на здравните изисквания и утвърдените 

медицински стандарти на ЛЗИБМП по чл.40 ал. 4 от ЗЛЗ 
бр. 26 

4. подадени заявления за заличаване на лечебни заведения за извън болнична 
помощ и хосписи 

бр. 9 

5. Подадени заявления за издаване на разрешения за осъществяване на лечебна 
дейност по чл.47 на ЗЛЗ 

бр. 0 

6. Издадени удостоверения за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл.46, 
ал.3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински дейности. 

бр.  0 

7. Издадени удостоверения за регистрация на лица, упражняващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 
здраве 

бр. 1 

8.Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ 
бр. 55 

Контрол за гарантиране правата на пациента     

1. Проверки от РЗИ по жалби и сигнали бр. 15 

2. Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 
въздействие върху индивидуалното здраве 

бр. 4 

3. Актове  за административно нарушение /РЗИ / бр. 0 

Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 
от ЗЗ 

    

1. Проверки от РЗИ   бр. 0 

Проверки за изпълнение на медицинските стандарти     

1. Проверки на РЗИ  за изпълнение на  медицинските стандарти /по наредба №49/ бр. 21 

2. Проверки на РЗИ  във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения бр. 0 

3. Проверки на РЗИ за изпълнение на медицинските стандарти в ЛЗИБМП бр. 104 

Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, 
обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ 

    

1. Събрани и обработени годишни статистически отчети  бр. 657 

2. Събрани и обработени оперативни статистически отчети бр. 104 

3. Обработени оперативни сведения и др. статистическа информация (съобщения, 
известия, информационни карти и др.) 

бр. 2 238 

4. Обработени отчети по Наредба №3/05.04.2019 г. на МЗ за субсидиране на 
лечебните заведения. 

бр. 36 

5. Изготвени справки и информации по искане на други органи и организации бр. 8 

6. Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения бр. 98 

7. Съставени актове за административни нарушения във връзка със статистическата 
отчетност 

бр. 0 

8. Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ  за здравно-демографските 
процеси на регионално ниво, необходими за формирането на националната и 
териториалната здравна политика; 

бр. 1 

9. Въведени карти за суицидно действие в уеб-базиран портал бр. 43 
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Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на 
регионалната картотека на медицинската експертиза 

Мерна 
единица 

 
МД 

1. Издадени заповеди за определяне /закриване на състава на Лекарска консултативна 
комисия /ЛКК/ бр. 0 

2. Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК бр. 15 

3. Участия в заседания на Регионалния съвет  4 

4. Извършени проверки от Регионален съвет на издадени решения за временна 
неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ бр. - 

5. Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК 
бр. 2805 

6. Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно преосвидетелстване 
бр. 2550 

7. Проверени, заверени експертни решения 
бр. 2919 

8. Изпратени експертни решения на заинтересованите страни бр. 1262 

9. Извършени справки и заверени копия на документи бр. 229 

10. Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения бр. 349 

11. Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане и 
други институции по медицинската експертиза бр. 9271 

12. Изпращане сканирани експертни решения към ТЕЛК по заявления от ДСП за 
актуализиране данните в ЕИСМЕ. бр.  729 

13. Предоставяне на медицински експертни досиета при поискване от МВР, 
Прокуратура.   бр. 41 

Контрол на експертизата на работоспособността  

Проверки по сигнали и жалби бр. 15 

Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и качеството 
на експертизата на временната неработоспособност и работата на ЛКК, личните лекари бр. 117 

Проверки по реда на Закона за административното производство бр. - 

Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП и ЦПЗ   

Финансирани ЛЗБП с разкрити психиатрични отделения/ клиники бр. 1 

Финансирани ЦПЗ бр. - 

Брой легла за активно лечение в ЛЗБП и ЦПЗ към края на отчетния период бр. 40 

Брой места за дневен стационар бр. 40 

Пациенти с психични заболявания на дневно стационарно лечение бр. 224 

Пациенти с психични заболявания на стационарно лечение бр. хосп. 270 

Брой проведени леглодни бр. 5580 

Брой рехабилитационни курсове чрез ТТ, АртТ и др. бр. 154 

Спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични разстройства с висок 
риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда 

бр. 0 

Разработване на политики, нормативно регулиране и методология   

1. Координация, методично ръководство и контрол на дейността на ЦМДЗ – извършени 
проверки 

бр. 4 

Намаляване търсенето на наркотични вещества   

Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества бр. 27 

Извършени проверки в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на 
лица, зависими към опиоиди. бр. - 

Съставени протоколи от проверките бр. 27 

Освобождаване на наркотични вещества от митницата бр. - 
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                      Приложение № 4 
 

 

 

 

 

Програма “Администрация” Съдържание на 

информацията Мерна единица 
АПФСО 

Показатели за изпълнение 

1 2 3 4 

Ръководство    

Изготвени доклади, планове и отчети за дейността 

годишен, месечни, 
тримесечни, 
шестмесечни и други 
отчети и доклади; 
годишен план; 
тримесечни отчети за 

областен управител 

брой 21 

Организиране и разпределяне на работата, възлагането на 

задачите и отчитането на резултатите от изпълнението и 

контролиране изпълнението на планираните показатели по 

бюджетни програми 

качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

Издадени наказателни постановления  брой 41 

Издадени заповеди, утвърдени длъжностни и щатни 
разписания и др. 

 
брой 177 

Утвърдени протоколи от проведени заседания 

протоколи от заседания 

на дирекционен съвет 
брой 6 

протоколи от заседания 

на експертен съвет 
брой 26 

протоколи от 

проведени процедури 

по ЗОП 

брой 1 

Изготвени и актуализирани вътрешни правила и процедури, 

заповеди, работни инструкции, длъжностни характеристики 

и др. 

 
брой 52 

Административно-правно обслужване    

Процесуално представителство пред органите на съдебната 

власт, вкл. участие по дела от административно-

наказателен характер 

процесуално 

представителство 
брой 3 

Изготвяне и съгласуване на договори договори брой 17 

Изготвени становища за законосъобразността на проектите 

на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на 

актовете и наказателните постановления по Закона за 

административните нарушения и наказания 

становища брой 45 

Изготвени наказателни постановления по издадени АУАН 
наказателни 

постановления 
брой 41 

Изготвени решения по заявления за достъп до обществена 
информация 

 
брой 16 

Изготвени документации за организиране и провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки/публични 

покани, пазарни проучвания 

 
брой 1 

Правни консултации по жалби и сигнали на физически и 

юридически лица 
 

брой 69 

Изпратени на влезли в сила НП за принудително събиране  
 

брой 21 

Управление на човешките ресурси  брой  

Изготвени на образци УП2 и УП3 
 
 
 
 

 брой 8 

Изготвени доклади, справки и отчети за служебните, 

трудовите правоотношения, включително документи, 

свързани с реализиране на данъчни и осигурителни 

задължения и права. 

 брой 1225 

Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и 
заповеди 

 брой 758 
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1 2 3 4 

Организиране и провеждане на конкурси за назначаване  
на служители 

 брой 5 

Програмно и техническо осигуряване 
съвременен хардуер и 

софтуер 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

 

много добро 

Осигуряване, поддържане и развитие на 

информационната и комуникационната инфраструктура и 

сигурността на информацията 

качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

Закупено ново оборудване придобито брой техника 0 

Извършени ремонтни дейности за поддръжка на 
наличното оборудване 

качествен показател 

за постигнатото ниво 

на изправност на 

оборудването 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

Актуализиране и поддържане на публични регистри, база 

данни и друга информация на интернет страницата на 

РЗИ. Публикуване на информация свързана с дейността 

 брой 567 

Деловодно обслужване 
   

Приети, регистрирани, обработени и насочени документи 
в ЕДСД 

 брой 17747 

Материално-техническо снабдяване качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

Изготвени на справка и отчети за разхода на гориво и 
консумативи 

индивидуални 

ежемесечни отчети по 

автомобили 

брой 32 

Извършване на поддръжка, профилактика, текущ и 

основен ремонт на автомобилния парк 
качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

осигурена и гарантирана безопасна работа в 

изпълнение на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд и съответните подзаконови нормативни 

актове 

качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

много добро 

осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в 

инспекцията 
качествен показател 

степени 

(отлично, много 

добро, добро и 

задоволително) 

 

много добро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансово - счетоводно обслужване    

Изготвяне на планове, отчети и доклади свързани с 

финансово-счетоводните дейности 

годишен план, 

тригодишна  прогноза, 

тримесечни и годишен 

отчет, шестмесечни 

отчети  

 

брой 8 

Изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета по 
елементи на ЕБК 

ежемесечни отчети брой 
12 

 

Изготвени финансови отчети за изпълнение на 

международни и национални програми и др. 

ежемесечни, 

тримесечни и годишен 
брой 6 

Изготвени, приети и осчетоводени финансови документи 

(ПКО, РКО, АО, банкови плащания) и фактури 

 

 

 

 

 

 

 

обработени финансови 

документи 
брой 1399 
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1 
 
 

2 3 4 

Извършени процедури по преоценка и обезценка на 

финансови активи, вземания и задължения и обезценка 

на нефинансови дълготрайни активи, бракуване на 

дълготрайни активи и материални запаси и годишна 

инвентаризация 

ежегодна 

инвентаризация, 

преоценка на две 

години 

брой 4 

Изготвяне на справки свързани с финансовата дейност, 

вкл. служебни бележки, удостоверения и формуляри за 

НСИ 

 брой 76 

 


