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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. 

 

Основна цел в дейността на отдела е чрез здравно образование и превенция на 
зависимостите да се повишава здравната култура на столичани.  

В отдел "Превенция на зависимостите" работят психолог,  педагози, медицински 
дейности и здравни инспектори. 

Към отдела са разкрити и работят: 

- здравно-информационен център - в него се предоставя методична консултативна 
помощ, печатни и аудиовизуални материали;  

- кабинет за отказване от тютюнопушене - в него желаещите да се откажат от 
тютюнопушене получават подкрепа и специализирана помощ.  

- кабинет за психологически консултации с деца и възрастни 
 

ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА:  

1. Извършва социологически проучвания на знанията, уменията и нагласите за 
здравословен живот сред населението.  

2. Предоставя данните от социологическите проучвания за вземане на решения за 
насочена здравно-образователна работа.  

3. Проучва разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори 
(тютюнопушене, стрес, алкохол, зависимости и др.), свързани с начина на живот и разработва 
мерки за ограничаването им.  

4. Проучва потребностите на населението от здравна информация.  

5. Координира и участва в реализирането на национални профилактични програми.  

6. Разработва и изпълнява регионални здравно-образователни програми.  

7. Подготвя, издава и разпространява печатни и аудиовизуални здравно-
информационни материали.  

8. Извършва здравно-образователна работа приоритетно сред подрастващите.  

9. Оказва организационно-методична помощ по превенция на зависимостите на 
медицинските и педагогическите специалисти от детските и учебните заведения, 
общопрактикуващите лекари и специалистите от болничните заведения.  

10. Провежда обучение на групи от населението и на специалисти (обучители) по 
интегрираната профилактика и превенция на зависимостите.  



11. Организира и осъществява масови дейности и прояви – кампании, празници, 
фестивали, викторини и др.  

12. Съдейства и участва при формирането на локални движения и коалиции, 
подпомагащи здравословния начин на живот.  

13. Извършва контрол по спазване на забраната за тютюнопушене. 

14. Извършва контрол по спазване на седмичните учебни разписания. 


