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Образование: 
Завършила висше образование в НБУ, специалност „Социални 
дейности“. 
Професионална квалификация: „Регламенти и стандарти в 
медицината“. 

Трудов стаж: 
1986 – 1992 г. – ХЕИ – Кърджали. 
1992 – 2008 г. – СРИОКОЗ – София, отдел КХОХ. 
2008 – 2009 г. – „Синергон Петролеум” ЕООД  - мениджър 
хранителни обекти. 
2009 – 2013 г. – СО - Район „Люлин” – Регистрация и контрол на 
търговската дейност”. 
2013 г. – СП „Туристическо обслужване”. 
От 2013 г. работи в Столична РЗИ. 

 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛА СА: 

- превенция на разпространението на рисковите и поведенчески фактори, свързани с 
жизнената среда и начина на живот сред населението или отделни групи от него и разработва 
мерки за ограничаването им;  

- определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на 
данните от извършените проучвания, анализи и оценки. 

 

ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА:  

1. Изучава и анализира показателите за здравно-демографско състояние на 
населението от региона. 

2. Определя регионалните приоритети на базата на данните от извършените 
проучвания, анализи и оценки, разработва и реализира регионални профилактични програми.. 

3. Координира и осъществява дейности на регионално ниво по международни и 
национални програми в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните 
болести и промоцията на здравето; 

4. Създава и поддържа регионална база данни за нуждите на отдела и дирекцията. 

5. Осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболяемостта и 
смъртността от хронични незаразни болести в региона (исхемична болест на сърцето, 
мозъчно-съдова болест, диабет, онкологични заболявания, остеопороза, други) и търси 
причинната им връзка за въздействието на факторите на средата и начина на живот. 

6. Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на средата и 
здравния статус на населението. Прави предложения и провежда мерки за ограничаване и 
намаляване на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата. 

7. Извършва проучвания на разпространението и степента на изразеност на 
рисковите фактори /тютюнопушене, стрес, наднормено тегло, зависимости, алкохол и други/, 
свързани с начина на живот и разработва мерки за ограничаването им; 

8. Извършва социологически проучвания на знанията, нагласите и уменията за 
здравословен начин на живот с цел определяне необходимостта от профилактични дейности. 

9. Подготвя, издава и разпространява здравно-информационни материали. 

10. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното 
образование, възпитание и профилактика на незаразните болести.  



11. Проучва и анализира храненето на различни групи от населението и дава 
предложения за неговото оптимизиране. 

12. Анализира здравното състояние на децата, посещаващи детски заведения и 
учениците от столицата и участва в разработването на програми за подобряването му. 

13. Провежда обучение на целеви групи от населението, медицински специалисти от 
здравните кабинети на детските и учебните заведения и специализанти.  

14. Организира и реализира масови прояви – кампании, викторини, отбелязване на 
световни здравни дни. 

15. Извършване на текущ контрол по спазване на чл. 54, чл. 55 и чл. 56 от Закона за 
здравето в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места в обекти, 
неподлежащи на здравен контрол, както и по сигнали в обектите за хранене и развлечения. 

16. Осъществява контрол по спазване изискванията на Наредба № 10 за изготвянето 
и спазването на седмичните учебни разписания. 

 

ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛА СА: 

- проучвателни; 

- аналитични; 

- образователни; 

- координационни; 

- интервенционни; 

- организационно-методични; 

- комуникативни; 

- контролни; 

- отчетни. 


