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Образование: 
Завършилa висше образование в Медицинска академия София, 
специалност „Медицина”. 
Признати специалности: „ Комунална хигиена“ и  
„Социална медицина и здравен мениджмънт“. 

Трудов стаж: 
1981 - 1986 г. ОРБ гр. Перник - участъков терапевт и цехов лекар. 
1991 - 1992 г. с. Брестовене, Разградска област – лекар. 
1992 - 1993 г. Инфекциозна болница гр. София – лекар-ординатор. 
От 01.11.1994 г. работи в Столична РЗИ. 

 
Основна цел в дейността на отдела е да проучва и анализира влиянието на факторите 

на жизнената среда върху здравето на хората. В състава на отдела са лекари с хигиенни 
специалности, социолог и ветеринарна медицина.  

 
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.  

3. Координира и осъществява дейности на регионално ниво по международни и 
национални програми.  

4. Разработва и участва в изпълнението и внедряването на регионални профилактични 
програми.  

5. Извършва анализ на качеството на атмосферния въздух и влиянието му върху 
здравето на населението.  

6. Осъществява мониторинг на нивото на шума в столицата.  

7. Провежда проучвания сред организирани колективи по проблемите на незаразните 
болести /хипертония, диабет, остеопороза, Хив /Спин,  затлъстяване и др./.  

8. Извършва периодичен анализ на данните за състоянието на околната средата и 
здравния статус на населението.  

9. Прави предложения за ограничаване на негативното влияние на факторите на 
жизнената среда върху здравето на населението.  

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

11. Осъществява здравно-образователна работа сред различни възрастови и социални 
групи.  

12. Участва в подготовката на здравно-образователни материали.  

13. Извършва контрол по спазване на забраната за тютюнопушене. 

14. Извършва контрол по спазване на седмичните учебни разписания. 


