
 СЕКТОР „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ“ 
 

 
 
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЕКТОРА СА:  

 
Дейности по епидемиологичния надзор 
Извършва регистрация, епидемиологично проучване и отчет на острите заразни 

болести, съгласно Наредба №21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 
заразните болести; Извършва епидемиологично проучване на всеки съобщен с "Бързо 
известие" случай или на всеки взрив от ОЗБ и оценява епидемичната ситуация чрез издирване 
и проучване на контактни и заразоносители; Организира и провежда мероприятия при 
възникване на епидемична ситуация: 

- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и 
околната среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за 
недопускане на повторно възникване на случаи; 

- извършва пробонабиране от външна среда и от хора за лабораторно изследване; 
- извършва съвместни дейности с други организации и ведомства, имащи 

отношение към възникналата епидемична ситуация – Областна дирекция по безопастност на 
храните, Столична здравноосигурителна каса, НЦЗПБ, областни и общински структури, 
обществени и неправителствени организации;  

Провежда епидемиологичен надзор над инфекциите свързани с медицинското 
обслужване: 

- извършва епидемиологични проучвания, регистрация, съобщаване и анализ на 
ИСМО; 

- извършва пробонабиране от болнична среда и от хора за лабораторно 
изследване; 

- предписва противоепидемични мерки спрямо болния, контактните лица и 
болничната среда, с цел ограничаване и ликвидиране на огнището и профилактични мерки за 
недопускане на повторно възникване на случаи; 

- извършва дейности в областта на надзора на ИСМО съвместно с други 
ведомства, имащи отношение към тази дейност; 

Участва в национални програми, свързани с надзора на заразните болести; Изготвя 
периодични анализи за регистрираните ОЗБ на територията на гр. София. 

Дейности по контрола на имунопрофилактиката 
Отговаря за поддържането на постоянно висок имунизационен обхват на населението 

на област "София – град" със задължителни имунизации и реимунизации по Националния 
имунизационен календар чрез: 

- надзор, контрол и методична помощ върху регистрацията, провеждането и 
отчитането на профилактичните имунизации и реимунизации от общопрактикуващите лекари и 
родилните домове, съгласно Имунизационния календар на Република България; 

- контрол на планирането, транспортирането, хладилното съхранение на 
ваксиналните продукти и спазването на добра инжекционна практика при приложението им от 
медицинските специалисти. 

Дейности по държавния здравен контрол 
Осъществява текущ контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебни 

заведения от болнична и доболничната помощ и в здравни заведения; Провежда текущ 
контрол на санитарно-хигиенното състояние и противоепидемичния режим на работа в 
детските и учебните заведения; Провежда микробиологичен контрол на дезинфекциите и 
микробиологичен и химичен контрол на стерилизационна техника в лечебни и здравни 
заведения; Контролира недопускането на тютюнопушене на територията на лечебните и 
здравните заведения; Предписва необходими мерки за отстраняване на констатирани 
пропуски в работата на контролираните обекти; Налага санкции при установени нарушения на 



работещите в лечебни, здравни, детски и учебни заведения; Изготвя становища и отговори на 
писма във връзка със запитвания от институции, ведомства и по сигнали на граждани; Оказва 
съдействие за извършване на контрол на обекти, поднадзорни на Министерство на 
вътрешните работи и др. 

Методична дейност 
Оказва методична помощ на работещите в лечебните заведения и детските заведения 

при възникнали остри заразни болести и ИСМО; Оказва методична помощ на лечебните и 
детските заведения по пробонабиране и интерпретиране на резултати от микробиологичния 
контрол; Изготвя уведомителни писма и предписания във връзка с профилактиката и контрола 
на ОЗБ, ИСМО, редки заразни заболявания, имунопрофилактика и др. 

 


