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СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ е второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, който 
организира и осъществява държавната здравна политика на територията на област София 
град. 

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.  

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на 
Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, считано от 
месец март 2020 г. беше създадената организация за работа в извънредни условия, като за 
целта са разработени съответните алгоритми. Дейността на служителите от всички дирекции 
се преразпредели, съгласно компетенциите им. 

Своевременно се актуализираха правилата за работа в съответствие с издадените от 
Министерство на здравеопазването заповеди и актуалната епидемична ситуация. 

 
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 
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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 заместник-директора на инспекцията, главния 
секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, „Надзор на заразните болести“, 
„Профилактика на болести и промоция на здраве“, „Обществено здраве“, „Лабораторни 
изследвания“, „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и 
началниците на отдели по дирекции. 

 
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 извън болничната мрежа, ефективно здравно обслужване, 
обвързано с ценообразуването и финансирането. 

● 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-социална дейност се събира, поддържа, анализира, агрегира и 
предоставя информация за: брой легла, класифицирани по видове за задоволяване на 
потребностите от болнична помощ, включително по спешност; детайлизирани структури с 
брой клиники и отделения с цел подобряване достъпа до здравна помощ на всички нива. 

● По Наредба 3 на МЗ за субсидиране на лечебните заведения със средства от 
бюджета 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 медицинската експертиза. 

● Събира се, обработва се и се предоставя медико-статистическа информация за 
дейността на лечебните и здравните заведения.  
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● 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 оценка 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 заместник-директора на 
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, 
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели 
по дирекции. 

 
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. 

● Контролира се заявяването, разпределението и разхода на лекарствени 
продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 
лечение на коагулопатии и парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото 
черво“.  

● Контролира се дейността на лечебните и здравните заведения по 
осъществяване на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура. 

● 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 заместник-директора на 
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, 
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели 
по дирекции. 
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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; 
● Съгласуване на проектна документация на обекти за производство и търговия 

с лекарства; 
● Издаване на хигиенни заключения на аптеки; 
● Издаване на удостоверения за регистриране на дрогерии. 
● Контрол на търговците на едро и дребно с наркотични вещества. 
● Контрол и методична дейност на фармацевтите в обектите за търговия на едро 

и дребно с наркотични вещества; 
● Контрол и методична помощ на дейностите по програмите за осъществяване 

на субсидираща и поддържаща терапия за намаляване на здравните щети на лица, зависими 
от наркотични вещества. 

● Участие в процедура при внос и износ на пратки, съдържащи наркотични 
вещества и техни препарати. 

 
Продукти/услуги, предоставени по програмата – постигнати резултати при 

изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне: 
Брой обекти подлежащи на контрол по Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина – 1 030; за периода са закрити 19 и разкрити 1; 
Брой обекти подлежащи на контрол по Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите – 334; за периода са закрити – 19 бр. и разкрити 4 бр.; 
Извършени са своевременни проверки, свързани с лицензиите за наркотични 

вещества. 
Предоставени са рецептурни бланки и специални формуляри, свързани с 

предписване и поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични вещества. 
Осъществено е освобождаване на наркотични вещества от митницата при внос и 

износ. 
Отчетено е движението на наркотични вещества. 
Взето е участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества. 
 
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите 

на програмата: 
● Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от 

повишаване взискателността на контрола на пазара; 
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
 

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. 

● 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. 
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 в РЗИ И МЗ – 25 
- Участия в експертни съвети по устройство на територията – 144 
- Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация – 166 
- Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове и инвестиционни 

проекти – 1243 
- Разгледани документации по ЗОЗЗ – 24 
- Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти – 349 
- Издадени становища относно необходимостта от извършване на Екологична оценка 

(EО) по ЗООС -40 
- Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация по реда на 

ЗУТ - 144 
Контрол на обекти с обществено предназначение: 

Системен здравен контрол 
В периода януари – юни 2021 продължават дейностите по осъществяване на държавен 

здравен контрол в обeкти с обществено предназначение, продукти, стоки, дейности със 
значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa. В края на отчетния период 
вписаните в регистъра обекти с обществено предназначение са 11809, като 373 от тях са 
новорегистрирани. От регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от 
Столична РЗИ са заличени 337 обекта. 

Осъществени са общо 5921 проверки, като от тях 4784 са в обекти с обществено 
предназначение.  
 От 13.03.2020 год. във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната 
дейността е насочена в изпълнение на противоепидемичните мерки, разработени от 
министерство на здравеопазването. 
 Осъществен е контрол по спазване на определените със заповеди на Министъра на 
здравеопазването противоепидемични мерки в обществени места; 
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 Взето участие в съвместни проверки с органите на МВР по спазване на определените 
със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в обществени 
места.  
 Извършване на епидемични проучвания на лица с установени положителни проби на 
COVID 19. Връчване на предписания на заболели и карантинирани лица. 
 
  Тематични проверки: 
  1. Актуализация на публичния регистър на обектите с обществено предназначение 
съгласно изискванията на Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените 
перални, съгласно разпоредбите на чл. 4, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1. от същата - вид на 
обекта и предмет на дейност. 

2. Извършване на насочен контрол върху предоставянето и употребата на биоциди от 
продуктов тип 1 – Хигиената на човека и продуктов тип 5. Извършени са проверки на 124 
биоцидни препарати за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на 
населението; 

3. През второ тримесечие на годината стартира тематична проверка на отдел ТМЗТЕ 
по отношение на контрол за спазване на забраната или ограничението за употреба на 
фталати като вещество или смеси в концентрация по висока от 0,1 тегловни процента в 
детски играчки и продукти за грижата за детето- „продукти за грижата за детето означава 
продукти, целящ да улести съня, отдиха, хигиената, храненето на деца или сученето при 
кърмачетата“ 
 Насочен здравен контрол  
  На всички постъпили сигнали и жалби, включително и за наличие на опасни стоки на 
пазара, отклонения от действащите норми на факторите на жизнената среда, въздействие на 
нейонизиращи лъчения, дейности със значение здравето на човека, неспазване на 
противоепидемичните мерки е отговорено в срок, като са извършени необходимите 
проверки, лабораторни измервания и изследвания и са взети мерки за отстраняване на 
нарушенията. 
  Административно-наказателна дейност:  
  През отчетния период са констатирани несъответствия с действащото здравно 
законодателство, към отговорните лица са предприети принудителни административно-
наказателни мерки:  

- предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки 
– 43 бр.;  

- заповеди за спиране - 16 бр.; 
- актове за установени административни нарушения – 169 бр.; 

  Контрол и мониторинг на продукти и стоки със значение за здравето на човека: 
  Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 
  Извършени са проверки и са взети проби от водоизточници в обекти за производство 
на бутилирани води и бутилиращи предприятия.  
  Проведен е контрол по повод 3 бр. уведомления за внос на бутилирана вода от трета 
страна, постъпили от Агенция „Митници“, съгласно Инструкция за взаимодействие. 
  Козметични продукти и санитарно-хигиенни материали 

Проведен е контрол на козметични продукти по 26 уведомления на Агенция 
„Митници“. 
  Всички постъпили уведомления от митници за внос на козметични продукти и 
санитарно-хигиенни материали са отработени в срок.  
  Контрол на химични вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди – за периода е 
осъществен засилен контрол на биоцидни препарати при извършване на проверка по всички 
подадени сигнали и жалби в обекти с обществено предназначение и най-вече в обекти 
предлагащи услуги на граждани. Извършен е текущ и насочен здравен контрол на 
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производители, вносители и дистрибутори на химични вещества и смеси, предимно 
биоцидни препарати. По писмо на Министерство на здравеопазването е извършена 
съвместна проверка с НЦОЗА и НИЗПБ по отношение на закупените в 43 СОУ 
бактерицидни лампи, като са извършени и измервания за установяване на техни параметри и 
съответствие и лъчения. 
  През второ тримесечие отдел ТМЗТЕ стартира проверка по отношение спазването на 
забраната или ограниченията за употреба на фталати като вещество или смеси в 
концентрация по висока от 0,1 тегловни процента в детски играчки и продукти за грижата за 
детето. 
  Дейности със значение за здравето на човека: 
  Поддържане чистотата на населените места от общините 

Извършени са 14 проверки. Сигналите са отработени. Уведомени са компетентните 
институции.  
  Спазване изискванията за осигуряване на здравословно хранене на групи от 
населението  
  Осъществени са проверки по контрол на определените с нормативен акт изисквания 
към здравословното хранене на организирани детски и ученически колективи. На всички 
постъпили сигнали е отговорено в срок. 

 Във връзка със сключено Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерство 
на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на 
земеделието, храните и горите за изпълнение на Междуинституционален механизъм за 
контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование са извършени 6 проверки по механизма от 
районни екипи утвърдени със Заповед на Регионално управление на образованието - София 
град. 
  Спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за 
тютюнопушене – извършени са 4108 проверки в обекти с обществено предназначение и др. 
  Служби по трудова медицина - Обхваната е дейността на 11 регистрирани служби 
по трудова медицина на територията на гр. София.  
  Показатели за разрешения за демонтаж на азбест – през шестмесечието на 2021 г. 
няма издадени разрешителни за дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или 
азбестосъдържащи материали (не са постъпвали в инспекцията документи с искане за 
разрешение). 
  Фактори на жизнената среда: 
  Одобрени са актуализираната Оценката на риска и представения План за безопасност 
на питейната вода за 2021 г. на В и К дружеството „Софийска вода „АД;  
  Съгласувана е актуализираната мониторингова програма за качеството на питейната 
вода за 2021 г. на В и К дружеството „Софийска вода „АД; 
  Съгласувана е актуализираната мониторингова програма за качеството на водата за 
2021 г., предназначена за питейно-битови нужди от централен (ведомствен) водоизточник, 
захранващ „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. Подгумер. 
  Разработен е и се изпълнява утвърдения план за контролен мониторинг на питейната 
вода от Столична РЗИ за 2021 г., на базата подадено водно количество за денонощие, за 
всички зони на водоснабдяване от В и К дружеството „Софийска вода „АД , в размер по 
голям от нормативно определения в Наредба № 9 за качеството на водата , предназначена за 
питейно-битови цели; 
  Постъпилите жалби и сигнали общо 7 бр. свързани с качеството на питейната вода, 
от които 6 бр. за кран при потребители с адрес гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 620, вх. А и 
вх. Б, ул. „арх. Богдан Томалевски“. 

Резултатите от проведените анализи показват отклонения по химични, 
физикохимични и микробиологични показатели от Наредба № 9 за качеството на водата, 
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предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.), видно от протоколи от изпитване 
№ 1210537-2, 1210538-2, 1210539-2, 1210540-2/05.03.2021 г. на Лабораторен изпитвателен 
комплекс при Столична РЗИ. 

С цел своевременно отстраняване на неблагополучията на В и К дружеството е 
връчено предписание № ЗП-01-20/09.03.2021 г. за провеждане на задължителни хигиенни и 
противоепидемични мерки с кратък срок на изпълнение. 

За констатираното нарушение към отговорното лице са предприети 
административнонаказателна мярка. 

С писмо вх. № 25-550/17.03.2021 г. „Софийска вода“ АД е уведомила Столична РЗИ 
за извършените действия по предписаните хигиенни и противоепидемични мерки, с цел 
осигуряване на безопасна и чиста питейната вода при кран на потребител. Предоставени са 
резултатите от проведени анализи на питейната вода при кран на потребители от бл. 620, 
ул.„Арх. Богдан Томалевски“, ж.к „Младост“, гр. София., съответстващи на здравните 
норми, залегнали в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови 
цели (ДВ бр.30/2001 г.)., видно от предоставените протоколи от изпитване на Лабораторен 
изпитвателен комплекс при „Софийска вода“ АД. 

На В и К дружеството е препоръчано регулярно проследяване качеството на 
питейната вода при горепосочените кран на потребители, в предвид засиленото застрояване 
в района и установените при пробонабирането факти, че сградата е нова, слабо населена, 
което води до ниска консумация и застояване на водата във вътрешносградната 
водопроводна инсталация.; 
  В публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от 
Столична РЗИ е вписана Пречиствателна станция за питейни води „Витоша“ в П.П. 
„Витоша“, с. Мърчаево, местност „Въртен камък“ на „Софийска Вода“ АД за питейно-
битово водоснабдяване на с. Мърчаево и с. Владая-високата част;  
  Ежемесечно чрез справки се уведомяват Министерство на здравеопазването, 
Столична община и концесионера „Софийска вода“ АД за извършения контрол на 
питейните води на територията на Столицата. При установено несъответствие в качеството 
на водата своевременно е информиран концесионера за предприемане на действия с цел 
стриктно спазване на действащата нормативна уредба; 
  Изпратен е за съгласуване план-графика за пробонабиране на питейни води от 
Столична РЗИ и провеждане на радиологични анализи в НЦРРЗ през 2021 г.; 
  Изготвен и предоставен на Министерство на здравеопазването Годишен доклад за 
качество на питейната вода в гр. София съгласно Указание за планиране, организиране и 
отчитане дейността на РЗИ по опазване на общественото здраве през 2020 г. ; 
  Разгледани са 7 бр. проекта за оразмеряване, изграждане и експлоатация на 
санитарно – охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно – битово 
водоснабдяване; 
  Мониторингът на питейната вода се осъществява в съответствие със законово 
определените изисквания и обем. 
  Участие на 10.05.2021 г. в on-line среща ,съвместно с Области дирекции „Земеделие“, 
Регионална дирекция на горите – София, регионални здравни инспекции, В и К дружества, 
регионални инспекции по околна среда и водите за оценка на риска от наводнения и райони 
със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. 

 
Води, предназначени за къпане: 

  Изготвен е и се изпълнява план-график, съвместно с дирекция „ЛИ“, за 
пробонабиране на води от плувни басейни за 2021 г.. Изпълнението на същия е в зависимост 
от въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и Столична 
община с цел ограничаване разпространението на COVID-19; 
  Взето участие в общинска комисия по Наредба за водноспасителната дейност и 
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обезопасяване на водните площи, назначена със Заповед № СОА20-РД91-182/15.06.2020 г. 
на Кмета на Столична община. Столична РЗИ е взела и анализирала 5 бр. проби от открити 
водни площи по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 5 за управление 
качеството на водите за къпане (ДВ бр.53/2008 г.). 

 
Минерални води, предназначени за пиене или ползване за профилактични, 

лечебни и хигиенни нужди, курортни ресурси 
  Взето участие в комисия за приемане изпълнението на санитарно – охранителна 
зона на водовземно съоръжение за минерална вода – Сондаж № 6хг от находище на 
минерална вода (НМВ) „София- Баталова воденица“, област София; 

При проверените минерални водоизточници, вписани в регистъра на обектите с 
обществено предназначение, в съответствие със степента на риска и дадените указания от 
МЗ не са констатирани отклонения. 

При проверените минерални водоизточници, вписани в регистъра на обектите с 
обществено предназначение, в съответствие със степента на риска и дадените указания от 
МЗ не са констатирани отклонения; 

 
Шум и вибрации в жилищните и обществените сгради 
Извършени са 163 проверки по получени сигнали и жалби за спазване на установените 

здравни изисквания по отношение на фактора „шум“, включително и две, извън 
установеното работно време. За констатирани несъответствия с действащото 
законодателство са връчени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и 
противоепидемични мерки. 

Издадени са 37 становища относно спазването на граничните стойности на показателите 
за шум по изискванията на чл. 16 б от Закона за защита от шума в околната среда.  

 
Нейонизиращи лъчения – Извършени са 15 бр. проверки по сигнали на граждани от 

функционирането на базови станции. В регистъра на обектите с обществено предназначение 
са вписани 20 излъчващи обекта за мобилна комуникация. 

 
 Други дейности: 

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-
2022 г.: 

Във връзка с наличието на закупени детектори по Националния план през 2020 г. и 
предстоящо закупуване през 2021 г., е планирано провеждане на измервания по 
Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. на 
територията на София град.  
 Столична РЗИ е предложила 3 обекта с обществено предназначение – детски градини 
при стартирането на проучвания по работни места, в които има вероятност да бъдат 
установени високи стойности на радон, за участие в проучването.  

Разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната: 
Всички постъпили преписки – 24 бр. са отработени в законово определения 24 часов 

срок. 
Участие във възложените задачи, свързани с епидемиологичната обстановка и 

въведеното извънредно положение: 
 Контрол по спазване на определените със заповеди 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; 



10 
 

Извършване на eпидемиологични проучвания на лица с положителни резултати за 
COVOD – 19, връчване на предписания на заболели и карантинирани лица.  

Участие в екипите по разпределяне на получените в Дирекция „Надзор на заразните 
болести“, отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, сектор 
„Имунопрофилактика и контрол на инфекциите“ ваксини срещу COVID-19. 

Участие в екипите по прилагане на противоепидемичните мерки при осъществяване 
на държавен здравен контрол на граничен пункт „Летище София“. 

 
ДИРЕКЦИЯ „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; 

● разширяване на обема и обхвата на лабораторните изследвания, чрез 
внедряване и прилагане на методи за извършване на системен мониторинг върху факторите 
на жизнената среда и оценка безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за 
здравето на човека; 

● поддържане системите за управление на акредитираните Орган за контрол вид 
А (ОКА) и Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), в съответствие с изискванията на 
БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;  

● 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. 

 
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 шестмесечието задачи. Проведени са лабораторни 
дейности по искане на физически и/или юридически лица: 

Изследвания на факторите на жизнената среда: 
● води, предназначени за питейно-битови нужди – реализиран е мониторингът 

за първото шестмесечие на 2021 г. В сравнение със същия период на предходната година, 
броят на пробите по ДЗК остава сравнително постоянен. По заплащане – намаляват по 
химични и се увеличават по микробиологични показатели. Нараства процентът на 
отклоненията; 

● минерални води, предназначени за пиене – проведени са микробиологични 
изследвания. Броят на анализираните проби по здравен контрол се запазва непроменен, а по 
заявки – се увеличава. Не са констатирани несъответствия; 

● води, предназначени за къпане – за проверка на качеството им, в началото на 
сезона за ползване, са проведени микробиологични анализи, при които не са установени 
отклонения; 

● води от плувни басейни – анализирани са всички предоставени по план проби, 
като броят им намалява, както и на отклоненията. Пробите по заявка се увеличават, като по 
химични показатели несъответствията намаляват, а по микробиологични - се увеличават;  

● шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии –
проведени са измервания по здравен контрол и заявки на граждани. Наблюдава се спад на 
броя на измерванията, спрямо броя на измерванията за същия период на предходната 
година;  
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● нейонизиращи лъчения в жилищните, обществените сгради и урбанизираните 
територии – проведени са измервания на електроматнитни полета по заявки на физически и 
юридически лица. Наблюдава се увеличение на броя измервания, спрямо броя на 
измерванията за същия период на предходната година, поради по-голям брой планирани 
обекти по ДЗК. При измерванията за мониторинг не са регистрирани отклонения от 
нормативните изисквания. В два обекта по заявки на физически лица e отчетено превишение 
на пределно допустимите нива; 

● осветление, микроклимат и др. – изследвани са основно по искане на клиенти, 
като търсенето на услугите е ограничено. 

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

● козметични продукти – анализирани са пробите по ДЗК, като се запазва броят 
им от същия период на миналата година. Броят на изследванията по заявки леко се 
увеличава, като всички изследвани проби съответстват на нормативните изисквания; 

● бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – проведени са 
изследвания по спазване изискванията за химична и микробиологична безопасност. Броят на 
анализираните проби по здравен контрол и по заплащане се увеличава, като процентно се 
увеличават несъответствията по химични показатели в пробите по ДЗК и намаляват – по 
заявки. По микробиологични - пробите са без отклонения; 

● химични вещества и смеси – изследвана е проба по ДЗК, която е предоставена, 
съгласно плана за 2020 г. от РЗИ-Кюстендил. Не са анализирани мостри от клиенти; 

● предмети, предназначени за контакт с храни – увеличава се броят на 
анализираните проби по заявки, които са без отклонения. 

 
  Изследвания по показатели за контрол на дейности със значение за здравето на 
човека: 

● оценка на храненето в организирани колективи – извършена е в учебни 
заведения в различни райони на столицата, като броят на обектите, сравнен със същия 
период на миналата година, остава сравнително постоянен. Във всички обекти, за разлика от 
шестмесечието на 2020 г., е отчетено съответствие с нормативните документи; 

● оценка на учебна натовареност - обхванати с контрол са програмите за втория 
срок на учебната 2020/2021 г. на всички столични училища. Броят на анализираните дневни 
разписания се увеличава. При установените случаи на неотговарящи учебни програми са 
посочени несъответствията и препоръките за тяхното отстраняване; 

● оценка готовността на децата за училище, преди постъпването им в първи 
клас – за периода са диагностицирани 40 деца. Обобщен анализ от извършената диагностика 
на децата, ще бъде изготвен след приключване на изследването.  

● Други изследвания: проби от производствена среда и персонал (отривки) – 
извършени са микробиологични анализи, като броят им намалява. Увеличава се процентът 
на регистрираните несъответствия. 

 
  Насочен контрол: 

По сигнали на граждани са проведени необходимите лабораторни изследвания. 
Анализирани са проби от питейни води, като сравнен със същия период на предходната 
година, броят им се увеличава, както и на отклоненията. Сигналите от плувни басейни, 
както и процентът на несъответствия се запазват относително постоянни.  

По жалби/сигнали са измерени нивата на проникващи шум и вибрации в жилищни 
помещения. Сравнението с броя на измерванията през периода на предходната година 
показва, че броят им намалява. Отново най-много са жалбите за наднормени нива на 
проникващ шум. Процентът на несъответствия при измерванията намалява.  

Други дейности: 
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Проведен е планов надзор, чрез оценка на място, на Орган за контрол вид А (ОКА) от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за съответствие с БДС EN 
ISO/IEC 17020. Не са констатирани несъответствия, като цялостната дейност на ОКА е 
високо оценена от акредитиращия орган.  

ЛИК и ОКА са извършили преглед и актуализация на документите от системите си за 
управление във връзка с предстоящите им преакредитации. Прецезирали са обхватите си за 
акредитация, съобразно променената Тарифа за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото 
здраве по Закона за здравето и функционалните си задължения по обезпечаване на 
официалния контрол. 

ОКА участва в изпитване за пригодност „Идентифициране на Ешерихия коли в 
козметични продукти и суровини“, организирано от Интерпроджект ООД, за което все още 
не е получен доклад с резултатите. 

Във връзка с овладяване разпространението на COVID-19, персоналът на дирекцията 
е ангажиран със следните дейности: 

- връчване на предписания за поставяне под карантина на заболели лица, 
хоспитализирани в лечебни заведения;  

- дежурства на откритите телефони за въпроси, свързани с пандемията; 
- вземане на проби за PCR-анализи от болни и контактни лица; 
- провеждане на епидемиологични проучвания на диагностицирани лица; 
- карантиниране на лица, влезли на територията на Р. България с въздушен 

транспорт; 
- дежурства на граничен пункт „Летище София“. 

 
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” 

 
Оперативни цели: 
● 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.  

Контролна дейност: 
● Извършени са проверки на обектите с обществено предназначение по чл. 56 от 

Закона за здравето, касаещ забраната за тютюнопушене в закрити обществени места – 598 
броя; 

● Извършени са проверки по сигнали за нарушаване на забраната за 
тютюнопушене в закрити обществени места по чл. 56 и за продажба на алкохолни напитки 
на лица под 18 г. по чл. 54 от Закона за здравето в заведения за хранене и развлечения – 58 
броя; 

● Извършен е мониторинг на периодичният печат за нерегламентирани реклами 
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на алкохол (чл. 55 от Закона за здравето); 
● Извършени са проверки за контрол по Наредба № 10 за здравните изисквания 

при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания в училищата, 5 броя проверки, 
от които 2 броя са по сигнал. 

 
Дейности по национални и регионални програми и стратегии: 
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 

2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от 12.09.2013 г. от МС: 
„Тютюнопушене“:  
Организиране на мероприятия по повод 31 май – Световен ден без тютюн. 

Изследване на активни и пасивни пушачи с апарат за остатъчни количества СО в издишан 
въздух, консултиране на място, предоставяне на здравно-информационни материали на 
служители на Столична РЗИ, СО-район „Витоша“ и съвместно със Столична община 
граждани в Южен парк /Английска поляна/ – 158 лица. 

Организирано обучение на деца от „Лятна академия“, СО - район „Студентски“ за 
вредата от тютюнопушенето и алкохола – 30 деца; деца от клуб плувни спортове „Олимпия“ 
– 20 деца. 

26.06.2021г. - Международен ден за борба с наркоманиите – изготвен материал за 
сайта. Организирани мероприятия със служители на НАП „Надежда“ – 40 човека; 
служители на СО, район „Витоша“ – 57 човека; служители на СО, район „Красна поляна“ – 
38 човека; служители на ДНСК – 37 човека; служители на „Софекострой“ ЕАД – 35 човека. 

 Проведени са тренинги и презентации съместно с район Студентски и клиника 
„Канчелов“. 

Изготвени за МЗ ежемесечни справки за контрол върху тютюнопушенето – 6 броя. 
„Хранене и Физическа активност – По данни от физиологичния контрол, 

проведен от дирекция ЛИ се изготвиха анализи на храненето на децата в детските заведения 
от районите Красна поляна и Кремиковци. Наши представители участваха в проверки по 
Междуинституционалния механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разпространиха 
се здравно-информационни материали сред медицинските специалисти от здравните 
кабинети в детските и учебни заведения. Изготви се презентация на тема: Кърмене. Проведе 
се семинар с медицинските специалисти от детските заведения в район Люлин, на който се 
запознаха с дейността на Банка за майчина кърма и се представиха презентации на тема: 
Паник атаки и тревожност след Ковид-19 и Остеопороза. 

Национална програма Профилактика на самоубийствата в България. Работа с 
уеб базиран портал за мониторинг на суицидни действия, по проект на НЦОЗА „Подобрени 
услуги за психично здраве“. Обработка на 123 бр. карти за регистрация на суицидни 
действия. Участие в семинар „Искаме да знаем нашите права и да чуем вас“ в рамките на 
„Право на участие и глас“, организиран от „Надежда и домове за децата“-клон България. 
Пред пероснала на детски заведения се изнесоха презентации на теми: “Как да се справим с 
паник атаките и тревожността след Ковид -19“, „Конфликти на работното място – как да се 
справим?“ 

Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. - В Националната 
система са попълнени шаблоните на индикаторите за мониторинг, контрол и оценка на 
Националната стратегия за интеграция на ромите. Участие на наш представител в работата 
на Местния консултативен съвет, София - "Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще" и се 
определи представител за участие в Областния оперативен екип за изготвяне на областна 
стратегия и общинските планове за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 
2021-2030 г. Със съдействието на експерта по ромска проблематика (медиатор) се 
разпространиха здравно-информационни материали в кварталите с компактно население. 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 
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инфекции (2017 – 2020 г.). Проведе се Антиспин кампания за 14 февруари – Ден на 
влюбените в три училища с конкурси за най-добра рисунка и валентинка с награждаване на 
авторите на отличените творби. Лятна Анти Спин Кампания - 2021! Провеждат се обучения 
на деца от клуб плувни спортове „Олимпия“ , съвместно с МКБПП – район „Студентски“. 

Оценка на състоянието на атмосферния въздух в град София. По Указания на МЗ 
се изготви доклад за качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на 
населението в София за 2020 г. 

Оценка на физическото развитие и здравословно състояние на организираните 
детски и ученически колективи за учебната 2020/2021 година. Обработиха се данните от 
попълнените формуляри за оценка на здравословното състояние на децата и учениците. 
Докладът се предостави на МЗ, НЦОЗА, РУО и кмета на СО в посочения срок. 

Социологически проучвания – В сградите на инспекцията са поставени кутии и 
анкети за изследване на общественото мнение относно качеството на административното 
обслужване в Столична РЗИ и изследване за наличие на корупционни практики в 
инспекцията. 

Участие в междуведомствени комисии: За закрила на детето към СО; Съвета по 
осиновяване; Комисията по приемна грижа. Комисия към Столична община за избор на 
здравни медиатори. 

Консултативен кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост: 
Към кабинета са се обърнали 6 активни пушачи. На телефона за консултиране са 

потърсили помощ 18 лица. 
В Кабинета за Психологическо консултиране „Доверие” са извършени: 42 бр. 

консултации на деца и родители. 
• От 29.04.2020 г. има разкрит телефон за Безплатни психологически консултации в 

дните вторник и сряда от 10:00 ч. – 13:00 ч. във връзка със социалната изолация при СОVID 
19 – 306 броя консултирани за отчетния период. 

Оказване на организационно-методична и консултативна помощ на 
медицински специалисти по превенция на зависимостите в училища и детски 
заведения; 

 
Други: Дейности, свързани с обявената епидемична обстановка за COVID-19 
Извършени са 1425 проверки по сигнали за неспазване на противоепидемичните 

мерки, при обявена епидемична обстановка. Съставени са 21 акта, 4 предписания за 
спиране работата на обект/ преустановяване посещенията в заведение. Връчени са 4 
заповеди за потвърждаване на предписания. Въвеждане на данни от епидемиологични 
проучвания в Националната информационна система за борба с COVID-19. Въвеждане на 
връчени предписания за поставяне под карантина в Националната информационна система 
за борба с COVID-19. Извършване на епидемиологични проучвания на лица с положителни 
тестове от лабораторни изследвания за COVID-19. По график служителите дават дежурства 
на летище София. Приемане на обаждания и сигнали на граждани на дежурните денонощни 
телефони на Столична РЗИ – 0882440471 и 0882932220. 

 
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. 

Регистрирането са първите случаи на нов коронавирус COVID-19 през първото 
тримесечие на миналата годината на територията на страната и обявената пандемия от СЗО 
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на 11.03.2020 г., засегна изключително тежко обществото и икономиката на Европейския 
съюз, като наложи предприемането на редица извънредни мерки. 

Показателите по изпълнение на дейността по бюджетна програма 
„Профилактика и надзор на заразните болести” е дадена 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;  
● Дейности свързани с недопускане внос и разпространение на инфекции с 

висок епидемичен риск, както и от възникване и разпространение на 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 НЗБ;  
● Научно-практическа дейност, квалификация и взаимодействие с държавни 

институции за изпълнение на основните задачи; 
● Организационно-методична дейност. 
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне:  
В изпълнение на целите, заложени в плана на бюджетната програма са извършени 

следните дейности: 
Дейности по надзор на заразните болести: 
Обекти, подлежащи на текущ контрол – 10 999; за периода са открити 151 и закрити 

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

комунални обекти, детски и учебни заведения, детски млечни кухни, с приоритет COVID-
19. 

Извършени са проверки по контрол на дейността на ДДД фирми.  
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 – 673 бр.; от лечебни заведения за болнична помощ – 12 бр.; от имунизационен 
кабинет – 1 бр.; от други ЛЗ (ДКЦ, МЦ) – 7 бр. 

Имунизационен кабинет: 
Извършени са общо 126 имунизации (без имунизациите срещу COVID-19), от които 

84 препоръчителни и 42 задължителни имунизаци. От всички имунизации, 84 са извършени 



16 
 

на лица, по повод на международни пътувания; 15 са имунизации, извършени на деца без 
ОПЛ; 27 са имунизации, извършени на бежанци с временен статут на пребиваване или с 
постоянен статут на пребиваване, но без достъп до медицински услуги, касаещи безплатна 
имунопрофилактика. 

Общо имунизирани през периода (без имунизациите срещу COVID-19) са 107 лица, 
извършени са 125 медицински прегледа преди имунизация, 198 консултации на граждани и 
медицински специалисти относно ваксини и имунизации и 16 амбулаторни прегледа, 
консултации и/или манипулации на служители на Столична РЗИ. Издадени са 153 
международни имунизационни сертификата. 

В имунизационния кабинет на Столична РЗИ са извършени и имунизации и 
реимунизации срещу COVID-19 на подлежащи лица, съобразно фазите на Националния 
план за ваксинация (НПВ), както и на специфични групи от населението – трудноподвижни 
лица; възрастни хора; бежанци; лица, лишени от свобода; лица с придобит имунен дефицит; 
лица, които са пропуснали датата за втора имунизация, поради различни причини и др. 

Във връзка с имунизационната кампания срещу COVID-19, към съществуващия 
имунизационен кабинет са разкрити още два стационарни и един мобилен кабинети за 
имунизация (в основна сграда, фургон и автобус). В мобилния кабинет работят по два екипа, 
съответно – от Столична РЗИ и от ЦСМП. Организацията по обезпечаване 
местоположението на мобилния кабинет е на Столична община. 

Чрез посочените четири имунизационни кабинета са имунизирани общо 32252 лица, 
от които 7484 са имунизирани от екипи на Столична РЗИ. От тях, със завършен курс на 
имунизация (получили една доза ваксина на Janssen или 2 дози от друг вид ваксина) са 3357 
лица.  

 
Специфични дейности по надзор на заразните болести: 
Във връзка с надзора на полиомиелита се поддържа база данни и своевременно се 

въвеждат в информационна система за надзор на острите вяли парализи в България. Всички 
регистрирани случаи са епидемиологично проучени, последващо проследени след 60-тия 
ден за остатъчни парализи на случаите.  

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и регистрирани случаи 
на COVID-19 на територията на гр. София, цялата дейност на дирекцията е пренасочена за 
надзор на COVID-19. 

Извършване на епидемиологично проучване на потвърдените случаи с 
коронавирусна инфекция – 55 555 бр. и техните контактни – 31 278 бр. Попълване на 
данните им в онлайн-базирана единна Национална информационна система за COVID-19 за 
проследяване и генериране на предписания за карантинирането им.  

Починали за периода 1 972.  
Осигуряване на 24-часови дежурства ГЗК на Летище-София, Т1 и Т2 за извършване 

на контрол на телесна температура с термовизионна камера и ръчно термометриране с 
дигитален термометър на пристигащите пътници. 

Първична обработка на попълнени формуляри и връчени предписания на 
пристигащите на Летище-София пътници от рискови зони, съгласно актуалните към 
момента на пристигане заповеди на Министъра на здравеопазването – 16 700 бр. с 
последващо прикачване към досиетата на лицата в Национална информационна система за 
COVID-19. 

Осигуряване на изолация на суспектни пътници за коронавирусна инфекция в 
изолатор на ГЗК. Осъществяване на координация с ЦСМП за извозването им до лечебно 
заведение в случай на нужда. 

 През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени общо 6 733 
теста за COVID -19 в лаборатория на Столична РЗИ на 5 583 лица.  
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Взети са назофарингеални секрети за наличие на РНК на SARS – CoV – 2 по метода 
PCR на 1 856 лица. От получените резултати 418 са положителни за COVID – 19.  

На 6 лица е направен бърз тест за антитела клас IgM и IgG. На 1 резултата е 
положителен за наличие на IgM антитела и на 4 лица положителни за IgG антитела.  

С бърз тест за антигени са обхванати 1 607 лица, от които 102 лица са с положителен 
резултат. 

През отчетния период е приложен имуноензимен тест за антитела IgM на 639 лица. 
От получените резултати 267 са положителни за COVID – 19 стойности на антитела. 

С имуноензимен тест за антитела IgG са обхванати 2 619 лица, от които 1 801 са с 
положителен резултат за IgG. 

Във връзка със създалата се епидемична обстановка и въведеното извънредно 
положение в Р. България, обект на пробонабиране за COVID – 19 от страна на Столична 
РЗИ са таргетни групи. През разглеждания период са изследвани служители на МРРБ, 
ДАНС, МВнР, СО, БАБХ, ОДБХ, НСО, Столичен електротранспорт, МЗ, ДА „Архиви“, 
ЦСМП, Авиоотряд и др. 

Общ брой пробонабрани лица за PCR – 426, от който 48 лица са с положителен 
резултат за COVID-19.  

С бърз тест за антигени от организираните колективи са обхванати 186 лица, от които 
10 лица са с позитивен резултат. 

Във връзка с писмо на МЗ № 16-00-4/14.07.2020 г. за предприемане на мерки спрямо 
COVID – 19 в институции за предоставяне на социални услуги, през отчетният период на 
2021 г. на територията на гр. София, с изследвания за наличие на РНК на SARS – CoV – 2 
през отчетния период са обхванати 23 институции. Общият брой на изследваните лица е 
573. От тях 155 са персонал, от които 11 са с положителен резултат и 418 са потребители на 
социални услуги. От тях 25 лица са позитивни. 

По метода имуноензимен тест за антитела за IgG за отчетния период са изследвани и 
служители на: ЦГМ, ОДБХ, БАБХ, НСО„Булмар“ и др. От изследваните 2 242 лица, 1 462 са 
с положителен резултата за антитела. 

Извършено е и изследване с имуноензимен тест за антитела за IgM на 639 лица, като 
от тях 267 са с положителен резултата за антитела 

В три институции за предоставяне на социални услуги с имуноензимен тест за 
антитела за IgG и IgM са обхванати лица 462 лица (173 персонал и 289 потребители). 

Отговори на подадени запитвания, жалби и сигнали, фирми, организации и 
институции от правителствения и неправителствения сектор, които са обработени, 
консултирани или са с изготвени отговори над 3 000 броя. Сигналите са за неспазване на 
противоепидемичния режим, организация на труда, дезинфекция и лични предпазни 
средства, неспазване на социална дистанция, по отношение на спазване и неспазване на 
карантината и във връзка с епидемиологичната обстановка. Запитвания от МВР за лица 
поставени под карантина и предоставяне на данни. Запитвания, относно имунизациите на 
децата. Поддържане на дежурен денонощен епидемиологичен екип.  

Изготвяне на заповеди, разпоредителни писма с инструкции и указания до ОПЛ, 
Лечебни заведения, ЦСМП, социални институции, детски и учебни заведения, Столична 
община, РУО, Областен управител, сдружения и съсловни организации във връзка с 
променящата се епидемична обстановка. Регулярна информация към институциите по 
разпоредби на Министерство на здравеопазването. Поддържане на актуална информация на 
електронната страница на СРЗИ; 

Участие в телевизионни и радиопредавания, медийни изяви на експерти от СРЗИ, 
свързани с проблематика, основно касаеща COVID-19; отговори на въпроси по електронна 
поща. 

Оказване на организационно-методична помощ по проблемите на: 
Имунопрофилактиката на лекарите, прилагащи задължителни, целеви и 
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препоръчителни имунизации и реимунизации;  
Профилактиката и контрола на заразните болести в зависимост от регионалните 

особености; 
Заповеди, указания и разпоредителни писма на Министъра на здравеопазването за 

надзора на COVID-19. 
Дейности по Национални програми: 
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната 

шийка (РМШ)  
Промоционална дейност сред общопрактикуващите лекари за ангажирането им в 

идентифициране, мотивиране и обхват на целевата група.  
Събиране и анализ на данните от имунизационното покритие. 
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 СРЗИ, през активния период на наблюдение; 
 Своевременно се въвеждат данните в информационна система за събиране и 
анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в страната. 
 Публикува се седмичната оперативна справка за епидемичната обстановка в 
столицата, с включени данни за ОРЗ и грип на електронната страница на СРЗИ. 
 Националната програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ 2017-2020 г. 
 Дейността е свързана с: 

Предоставяне на изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис. Оказва се 
грижа и подкрепа на лица, търсещи убежище и лица лишени от свобода. 

Предоставяне на услуги по доброволно консултиране и изследване за СПИН. 
Оказва се методична помощ на ЛЗ по проблемите на профилактиката и контрола на 

ХИВ/СПИН и СПИ. 
Изготвят се ежемесечни обобщени справки за лица с диагноза сифилис, гонорея и 

урогенитална хламидийна инфекция до МЗ. 
Изготвят се ежемесечни обобщени справки за броя на изследваните лица за ХИВ до 

Министерство на здравеопазването. 
Изготвят се шестмесечни и годишни аналитични доклади. 
През посочения период в КАБКИС няма консултирани и изследвани за ХИВ и СПИ. 
Изготвят се уведомителни писма до лица, които при кръводаряване са показали 

„положителен“ или „неопределен“ резултат за ХИВ и подлежат на проследяване за 
окончателно изясняване на ХИВ-статуса им – 13 броя. 

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. 
България 2018-2020 г.: 

- Извършен е контрол върху изразходваното количество „Римицид“ от II МБАЛ 
/за 1-во тримесечие/ и СБАЛПФЗ – ЕООД – София област /до края на периода/; 

- Извършват се епидемиологични проучвания на лицата с ТБ инфекция; 
- Проследяват се контактни лица;  
- Изготвят се анализи за разпространението на заболяването; 
Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г.: 
- Извършен е контрол върху изразходваното количество биопродукти; 
- Извършват се епидемиологични проучвания на лицата с морбили и рубеола; 
- Проследяват се контактни лица;  
- Изготвят се анализи за разпространението на заболяванията; 
- Своевременно се въвеждат данните в информационна онлайн базирана система 

за събиране и анализиране на данни за заболяемостта в страната; 
- В изпълнение на Националната програма за елиминация на морбили и рубеола 

2019-2022 г., стартира провеждане на национално сероепидемиологично 
проучване за ниво на колективен имунитет, съгласно писмо на Министерство на 
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здравеопазването № 16-00-4/ 12.01.2021г. 
Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в 

Р. България 2017 г. – 2021 г.: 
- Проследява се имунизационния обхват. 
- Оказва се организационно-методична помощ на ОПЛ и АГ-специалисти. 
- Провеждане на вирусологичен надзор на ротавирусните инфекции с 

мониториране на циркулиращите щамове чрез извършване на изследване на 
фекални проби от деца до 5 г. възраст съвместно с лечебните заведения и 
НЦЗПБ. 
 

Лабораторна дейност: 
Провежда се микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика на 

инфекциозните болести; 
Извършват се изследвания за контрол на режима на дезинфекция и стерилизация в 

лечебните заведения; 
Провежда се паразитологичен надзор и контрол на околна среда.  
Извършени микробиологични, серологични и паразитологични изследвания - 18594 
- извършени общ брой проверки по ДДД – 311  
- проверени са 35 ДДД фирми- 279 проверки 
- проверки в ДАБ МС- 22 
- проверки на анофелиини биотопи - 110 
- консултации на граждани ( паразитологични и ДДД) – общо - 40 

Други: 
Обработка на данни от формуляри на пристигащите пътници в България. 

Обслужване на граждани на мобилните телефони на инспекцията, относно 
противоепидемичните мерки свързани с обявеното извънредно положение. 

Обучение на студенти-стажанти от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. 
Организиране и провеждане на курс за изпълнители по ДДД – 1 /44 лица/. 
В изпълнение на дейностите по програмата всички служители на инспекцията 

работят извънредно в почивни и празнични дни и с удължено работно време.  
 

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.  

Осигуряване лечението на специфични групи от населението, чрез финансиране 
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или поради приоритетен здравен 
проблем.  

Осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора 
с психични разстройства. 

 
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 на документацията за спазване на изискванията на 

Закона за лечебните заведения, проверки за спазване на здравните изисквания и като нова 
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дейност – 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 качественото 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 органите 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 

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 заседания на пробационен съвет, в съвета по осиновяване, в 
комисия по приемна грижа към РДСП. 

„Експертиза на трайно намалената работоспособност“: През отчетния период са 
приети и обработени документи за освидетелстване и преосвидетелстване и по писма на 
институции за ТЕЛК. Изготвени са отговори на преписки по обжалвани болнични листове и 
експертни решения. 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. 

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 предоставяне на данните в МЗ. 

 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

Цел на програмата:  
Предоставяне на качествени продукти/услуги, осигуряващи нормалното 
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функциониране на администрацията и създаване на условия за изпълнението на програмите 
във всички области на политиките.  

Изпълнението на дейностите по програмата водят до осигуряване на нормалното 
функциониране на инспекцията и създаване на условия за изпълнението на всички 
бюджетни програми, включени в програмния бюджет на Столична РЗИ.  

През отчетния период от дирекция АПФСО са предприети необходимите действия и 
е изпратена исканата информация до съответните институции. 

Дирекция АПФСО се включи активно в отчетната кампания на инспекцията.  
  През отчетния период служителите от дирекцията взеха активно участие във всички 
дейностите по овладяване разпространението на COVID-19. 
  Ежедневно се въвежда информация в Национална информационна система за борба с 
COVID-19. Изготвят се справки, отчети и стриктно се следи наличността на личните 
предпазни средства както и тяхното целесъобразно разпределение към ЛЗ. 

 
Дейността по бюджетна програма „Администрация” е дадена в Приложение № 4. 

 
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ  
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Столична РЗИ за полугодието на 2021 г. 

е съставен в съответствие с указанията дадени с ДДС № 03/17.06.2021 г. на Министерство на 
финансите и писмо № 91-00-51/22.06.2021 г. на Министерство на здравеопазването.  

Към 30.06.2021 г. Столична РЗИ е реализирала приходи в размер 209 265 лв. 
Разходите към 30.06.2021 г. са в размер на 4 049 299 лв., отчетени по следните 

икономически показатели: 
• Персонал – 3 216 114 лв. 
• Издръжка – 735 052 лв. 
• Данъци – 20 229 лв. 
• Капиталови разходи – 77 904 лв. 

- фризер за ваксини на - 20°С – 1 бр. – за 6 468 лв. за борба с COVID 19; 
- фризери за ваксини на - 85°С и -35°С – 2 бр.– за 35 496 лв. за борба с 

COVID 19; 
- подмяна на рекламно светлинно лого на инспекцията – 18 900 лв.; 
- агрегат за аварийно захранване – 17 040 лв., за осигуряване на 

непрекъсваемо електрозахранване на доставените и новозакупени 
фризерите за съхранение на ваксини за борба с COVID 19. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
През отчетния период са създадени всички необходими условия за удовлетворяване 

потребностите и изискванията на гражданите, при работа в условия на обявено извънредно 
положение. Системата за документооборот обработва всички документи, постъпили в 
инспекцията, както се въведе опция за връщане на съобщение с входящия номер на подателя 
на изпратено по електронна поща съобщение, което осигурява прозрачността в работата на 
административното звено. Юристите в отдела ежедневно оказват правна помощ за 
законосъобразно осъществяване правомощията на директора на инспекцията, осигуряват 
процесуално представителство пред органите на съдебната власт, изразяват становища, 
участват в дейността на комисии, работни групи и конкурсни процедури. Изготвят договори 
и заповеди, разработват предложения за решаване на правни въпроси, свързани с функциите 
на инспекцията. 

Изготвени са пет документации за организиране и провеждане на процедури по 
ЗОП. 

Човешки ресурси: 
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През периода са обявени 8 конкурсни процедури по ЗДСл, като две от тях са 
прекратени на основание Решение на Народното събрание от 23.04.2021 г. за налагане на 
мораториум за назначения в държавната администрация. 

В срок са изготвени всички трудови договори и заповеди по служебно 
правоотношение, щатни разписания, заповеди, документи за пенсиониране, справки за 
НОИ, МСИ, МЗ и Бюрото по труда, свързани с движението на кадрите. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
Информационната и комуникационна техника в Столична РЗИ се поддържа в 

работещо състояние, като е осигурено най-високо ниво на сигурност на информацията чрез 
защитна стена, антивирусна програма и редовно архивиране на електронни документи. 

Работата на служителите в отдела е изцяло насочена в помощ на другите дирекции 
на СРЗИ във времето на извънредната епидемиологична обстановка поради 
разпространението на COVID-19. 

Получените от Информационно обслужване АД мобилни компютри са настроени и 
разпределени на служители на СРЗИ. Техническото обезпечаване и обучение на 
служителите, командировани от други администрации се извършва от отдел ОИ.  

 
 
СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
Отдел „Стопански” като структурно звено в дирекция АПФСО е с основни 

задължения по материално-техническо снабдяване, текуща поддръжка на сградния фонд и 
прилежащите терени към него, транспортно обслужване и поддръжка на автомобилния 
парк, обезпечаващо нормалния ритъм на работа и осигуряващ безопасни условия на труд в 
администрацията. Отделът изпълни поставените задачи за отчетния период, залегнали в 
плана му за постигане целите на инспекцията. 

Ежедневно се изготвят, обработват и изпращат писма, справки, заявки и приемно-
предавателни протоколи от и към лечебни заведения и МЗ относно получаването и 
разпределението на лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт, бързи антигенни 
тестове, ваксини и др., във връзка с борбата с COVID-19. 

 
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
  Дирекция НЗБ – 39 бр. участия в телевизия, радио и печатни издания: bTV, БНТ, 
TV+, Bulgaria оn air, Нова ТВ, Канал 3, БНР и вестници: „Дневник“ и „Телеграф“. 
  Дирекция ОЗ – Взети участия на живо и предоставена информация по над 22 
искания на телевизии БНТ, Нова TV, bTV, Канал 3, Bulgaria оn air, БНР, вестници: 
„Монитор“, „Сега“, „Дневник“, „Капитал“, „Телеграф“, сайт „Actualno.com“, списание 
„Икономика“, „Медия Икономика България“, икономически портал „Economic.bg“ и др. за 
осъществените дейности по държавен здравен контрол, по спазване на 
противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение, заведения за 
обществено хранене и развлечение, големи търговски центрове на територията на София - 
град, информация относно получени сигнали, извършени проверки и установени 
нарушения. 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ 
 

Курсове към центрове за обучение: 
В началото на 2021 г. се изготви и утвърди план за квалификацията на служителите 

от Столична РЗИ, включващ 51 тематични курса и обучения за професионално развитие към 
ИПА, НЦЗПБ и НЦОЗА.  
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За отчетния период са проведени 10 обучения от годишния план, 2 обучения извън 
годишния план и три обучения от годишния план за 2020 г. с участието на 34 служителя. 

По Оперативна програма „Добро управление“, Проект BG05SFOP001-2.019-0025 
„Провеждане на специализирано обучение на служителите на Столична РЗИ“ са проведени 
6 обучения и са обучени 223 служители. 

Участие в проведените специализирани обучения за служителите на Столична РЗИ 
към ЦПО „Хармония“ на теми: „Проблематика при актосъставянето от страна на столична 
регионална здравна инспекция“; „Изграждане на компетентности на инспекторите от отдели 
ЗК и ТМЗТЕ по ДДД мероприятия в обектите с обществено предназначение“; „Контрол на 
биоциди на ниво употреба и приложение в обектите с обществено предназначение в 
зависимост от степенна на риска, адекватни реакции“; „Анализ и интерпретация на 
лабораторни резултати от проведени изследвания на продукти и стоки със значение за 
здравето на човека и фактори на жизнената среда“; 

Участие в организирани серия от обучения във връзка с предстоящото започване на 
работата по качване на данните за извършените проверки, както и регистрирането на същите 
в „Системата за контролна дейност и проверка на обекти и продукти – РЗИ“ 

Участия в рамките на планирани обучения на служители от регионалните здравни 
инспекции по проект BG05SFOP001-2.019-0041 „Повишаване ефективността на 
провежданата политика по опазване на общественото здраве“, финансиран по Оперативна 
програма „Добро управление“ 2014-2020 г., изпълняван от Министерство на 
здравеопазването, на теми: 

a). „Алгоритъм на действия на органите на държавния здравен контрол при 
радиационни инциденти и аварии „ – 02-04.06.2021 г. в гр. Бургас. 

б). „Оценка на риска за непрекъснато осигуряване безопасността на системата за 
питейно водоснабдяване. Практическо обучение по оценка на плановете за обезпечаване 
безопасността на питейната вода“ – 23-25.06.2021 г. в гр. Велинград. 

 
Вътрешни колегиуми: 10 бр. 
● 6 в дирекция НЗБ – Имунопрофилактика на COVID-19. Основни принципи и 

цели. Организация на дейността по имунопрофилактика в гр. София; Нови изисквания за 
противоепидемичен контрол на Летище „София“.; Запознаване с метода на изследване и 
интерпретацията на резултатите от тестовете за Ig G антитела срещу шипчестия протеин на 
SARS- CoV-2; „Контрол върху разработване на антибиотична политика в лечебните 
заведения, контрол на резистентните щамове и вътреболнична заболяемост“; Алгоритъм на 
дезинфекционните мероприятия при COVID - 19; Почистване и дезинфекция;  

● 2 в дирекция ОЗ – „Актуализирани административни услуги за вписване в 
регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и 
трапезни води и за заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани 
натурални минерални, изворни и трапезни води“; Контрол по спазване на забраната или 
ограниченията за употреба на фталати като вещество или смеси в концентрация по висока 
от 0,1 тегловни процента в детски играчки и продукти за грижата за детето – „продукти за 
грижата за детето означава продукти, целящи да улеснят съня, отдиха, хигиената, храненето, 
храненето на деца или сученето при кърмачета“ 

● 2 в дирекция ПБПЗ - „Анализ на резултатите от изследване на общественото 
мнение на потребители на административни услуги в Столична РЗИ през 2020 г.“, 
„Обобщени данни за физическото развитие, здравословно състояние и диспансерно 
наблюдение на децата, посещаващи детски заведения и на учениците за учебната 2020/2021 
година“. 

 
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 
През отчетния период са проведени следните практически обучения: 
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● В дирекция ОЗ е проведено обучение на студенти от ІІ и ІІІ курс от 
Медицински колеж „Й. Филаретова“ по предварително представената програма по теми, 
свързани с държавния здравен контрол в обектите с обществено предназначение, както и на 
продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и върху факторите на 
жизнената среда. 

● В дирекция ЛИ е проведено практическо обучение на здравни инспектори от I 
курс на Медицински колеж „Й. Филаретова“, свързано с изследванията на продукти, стоки и 
дейности със значение за здравето на човека и на фактори на жизнената среда. 

● В дирекция НЗБ е проведено обучение на 39 студенти по проблемите на 
надзора на заразните заболявания, имунопрофилактиката, здравен контрол в лечебните 
заведения и микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика.  

● В дирекция ПБПЗ е проведено обучение на студенти по проблемите на 
хронични незаразни болести: тютюнопушене, хранене, физическа активност, както и 
запознаване с национални и регионални програми и проблемите на държавен здравен 
контрол в обектите с обществено предназначение.  

 
 
 
Изготвил: 
Десислава Славчева 
Главен секретар на СРЗИ 



стр. 1

Бюджетна програма  № 1 “Държавен здравен контрол ”
Показатели за изпълнение МД ОЗ ЛИ ПБПЗ

1 2 3 4 5 6 7
Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол

Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания

Ø Проведени експертни съвети по здравно-техническа експертиза към МЗ и
РЗИ

Брой проведени
експертни съвети

бр. 25

Ø Участия в експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към
други ведомства

Брой проведени
експертни съвети

бр. 144

Ø Участия  в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация Брой участия в
приемателни 
комисии

бр.
166

Ø Разгледани документации  по ЗУТ за устройствени схеми и планове брой разгледани 
документации от 
експертните 
съвети в и извън 
МЗ и РЗИ

бр.

494

Ø Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ брой разгледани 
инвестиционни 
проекти от 
експертните 
съвети в и извън 
МЗ и РЗИ

бр.

1 243

Ø Разгледани документации по ЗОЗЗ брой разгледани 
документации от 
експертните 
съвети

бр.

24

Ø Издадени здравни заключения за устройствени схеми и планове брой издадени 
здравни 
заключения

бр. 95

Ø Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти брой издадени 
здравни 
заключения

бр. 349

Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на
Екологична оценка (EО) по ЗООС

брой издадени 
становища

бр. 16

Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС по
ЗООС

брой издадени 
становища

бр. 40

Ø Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и ОВОС по
ЗООС

брой издадени 
становища

бр.

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

брой издадени 
становища

бр. 144

Ø Издадени хигиенни заключения за регистрация/протоколи за съответствие
на аптеки и складове

брой подадени
заявления 

бр. 19

Ø Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии брой подадени
заявления 

бр. 6

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. 19

Издадени предписания брой предписания бр. 1

Издадени актове брой актове бр. 7
Показатели за проверка на води

Ø Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води

брой извършени
проверки

бр. 16

Ø Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води  

брой извършени
проверки

бр. 37

Ø 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

Ø   Проверки на ООП брой извършени
проверки

бр. 4 784

Ø   Проверки на аптеки, складове и дрогерии брой извършени
проверки

бр. 306

Ø Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни стоки на
пазара

брой извършени
проверки

бр. 6 1 353

Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова 
медицина

Ø Проверки брой извършени
проверки

бр. 11

Показатели за контрол върху химични вещества и смеси
Ø Проверки на биоциди брой извършени 

проверки
бр. 165

Ø Проверки на детергенти брой извършени 
проверки

бр. 39

Приложение № 1
Целева стойностМерна единицаСъдържание на 

информацията
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Ø Проверки на химични вещества и смеси брой извършени 

проверки на 
химични  смеси 
различни от 
биоциди и 
детергенти

бр.

80

Регистрационен и разрешителен режим 
Показатели за регистрация

Ø Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на натурални
минерални, изворни и трапезни води

брой издадени
удостоверения за
регистрация

бр.

Ø Регистрирани обекти с обществено предначначение по Закон за здравето брой подадени
заявления за
вписване в р

бр. 373

Показатели за разрешения
Ø Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или
азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или
кораби

брой издадени
разрешения

бр.

Ø Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън страната брой издадени
разрешения

бр. 24

Административно-наказателна дейност
Предписания брой издадени

предписания
бр. 43 4

Заповеди за спиране брой издадени
заповеди за
спиране

бр. 16 4

Актове брой съставени
актове

бр. 169 21

Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества

брой бр.
151

Извършени проверки в програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 

брой бр.
1

Съставени протоколи от проверките брой бр. 152
Освобождаване на наркотични вещества от митницата брой бр. 93

Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол
Показатели за фактори на жизнената среда

Ø Лабораторни анализи на питейни води брой извършени 
анализи

бр. 10 136

Ø Лабораторни анализи на води за къпане брой извършени 
анализи

бр. 10

Ø Лабораторни анализи на минерални води брой извършени 
анализи

бр. 747

Ø Лабораторни анализи на води в плувни басейни брой извършени 
анализи

бр. 2 927

Ø Измервания на атмосферен въздух брой извършени 
анализи

бр. 0

Ø Измервания и изчисления на шум и вибрации брой извършени 
анализи

бр. 97

Ø Измервания на електромагнитни полета брой извършени 
анализи

бр. 628

Ø Измервания на осветеност, микроклимат, прах и др. брой извършени 
анализи

бр. 157

Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на 
човека 0

Ø Брой анализи на козметични продукти брой извършени 
анализи

бр. 101

Ø Брой анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни
води

брой извършени 
анализи

бр. 1 144

Ø Брой анализи на химични вещества и смеси брой извършени 
анализи

бр. 1

Ø Брой анализи на други продукти и стоки (храни, контактни предмети и др.) брой извършени 
анализи

бр. 20

Показатели за контрол на дейности със значение за здравето на човека

Оценка на храненето в организирани колективи брой извършени 
анализи

бр. 1 872

Оценка готовността на децата за училище преди постъпването им в първи
клас

брой извършени 
анализи

бр. 400

Токсикологични и физиологични изследвания брой извършени 
анализи

бр.

Показатели за радионуклеиди
Ø Лабораторни анализи брой извършени 

анализи
бр.

Ø Измервания брой извършени 
измервания

бр.

Мониторингови програми
Ø Изготвени мониторингови програми (нови и актуализирани) брой нови и 

актуализирани 
мониторингови 
програми

бр.

2

Ø  Разработване и прилагане на системи за мониторинг за шум, въздух и 
нейонизиращи лъчения

брой 
мониторингови 
програми

бр.

ДРУГИ
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Ø 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

Ø Изготвени планове, отчети, доклади, справки, анализи и др., свързани с 
дейността по ДЗК 

планове, 
текстуални отчети, 
отчет Б-41

бр.
114 25

Ø Изготвени протоколи от лабораторни изследвания брой протоколи бр. 2 115
Ø Изготвени сертификати за контрол брой сертификати бр. 104

Ø Участия в заседания на комисии за бедствия на централно и регионално 
ниво

проведени 
заседания

бр.

Ø Изготвени доклади/справки във връзка за ситуации във връзка с въведени 
бедствени положения на централно и регионално ниво

изготвени доклади бр.

Ø Дежурства в аварийна готовност работни дни бр.
Ø Участия в аварийни ситуации аварийни ситуации бр.

Ø Проверки за спазване на седмични разписания брой проверени 
седмични 
разписания

бр.
5

Ø Проверки за спазване на забраната за тютюнопушене, за предлагане на 
алкохол и за пряка реклама на спиртни напитки по ЗЗ

брой проверки бр. 4 273 666

Ø Проверки по храненето на организирани колективи за спазване на 
здравните изисквания

брой проверки бр. 705 4

Ø Брой анализи на производствена среда и персонал брой извършени 
анализи

бр. 55

Ø Проучвания за въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на 
рискови групи и население като цяло

брой проучвания бр.

Ø Участия в работни групи, комисии, експертни съвети и други брой участници бр. 4 3
Ø Участия във външно-организирани обучения брой курсове бр. 10 4 1
Ø Проведени вътрешни обучения брой обучения бр. 2 2 3
Ø Медийни изяви брой участия бр. 22 0
Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 025 по степени 

(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

качествен показател

отлично

Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 020 по степени 
(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

качествен показател

отлично

Ø Участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност брой участия бр. 1
Предоставяне на обучение 0

Ø Проведени обучения, курсове и семинари по проблeмите на държавния 
здравен контрол

брой проведени 
обучения, курсове 
и семинари, като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

24 24

Ø 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.

36 42 15

Научна дейност
Ø Участия в конгреси, научни конференции, семинари с доклади или постери брой участия бр.

Ø Изготвени доклади, съобщения  на национални и международни форуми брой изготвени 
доклади и 
съобщения

бр.

Ø Участие в  написването на учебници/монографии брой 
учебници/моногра
фии

бр.

Ø Публикации в научни списания брой публикации бр.
Ø Разработване на научно-приложни задачи брой разработени 

научно-приложни 
задачи

бр.

Ø Внедряване на разработки в практиката брой внедрени 
разработки

бр.

Дейности по национални програми
Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни 

сгради върху здравето на българското население
Програмата 
приключва 2016 г. 
за РЗИ

Ø Проведени заседания на координационните съвети (областни и 
национален)

брой заседания бр.

Ø Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата брой анализи и 
отчети

бр.
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Ø Проведени анкетни проучвания брой проведени 

анкети
бр.

ØПоставени детектори за пасивно измерване на радон брой поставени 
детектори

бр.

Ø Отчетени детектори за пасивно измерване на радон брой отчетени 
детектори

бр.

Ø Проведени здравно-образователни дейности за повишаване нивото на 
информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - 
общо

брой дейности бр.

Ø 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.

 - от тях професионално ангажирани лица брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

 - от тях заинтересовани лица от населението брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Ø Проведени кампании и информационни дни брой кампании 
като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Ø Изготвени информационни и методични материали брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Ø Разпространени информационни материали брой бр.
Ø Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване 
(радио, телевизия и др.)

брой бр.

Ø Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

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.

3. Проведени проучвания сред населението брой проучвания бр.

4. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари,
обучения и др.) - общо

брой проведени 
дейности

бр. 8

4.1. от тях проведени за целева група деца и ученици брой лица бр. 100
4.2. от тях проведени за целева група младежи (18-29 години) брой лица бр. 815
5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене - общо

брой лица бр.

5.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 50
5.2. от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 426
5.3.   бременни и кърмещи жени брой лица бр.
5.4.   други уязвими целеви групи брой лица бр.
5.5. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от
тютюнопушене

брой лица бр. 6

6. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за злоупотребата с алкохол - общо

брой лица бр.

6.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 50
6.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 389
6.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр.
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.

15

7.1.   от тях деца и ученици брой лица бр.
7.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр.
7.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр. 15
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.
15

8.1.   от тях деца и ученици брой лица бр.
8.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр.
8.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр. 15
9. Проведени скринингови прегледи и изследвания на онкологични
заболявания, от тях

брой лица бр.

9.1. за злокачествени новообразувания на млечната жлеза брой лица бр.
9.2. за злокачествени новообразувания на шийката на матката брой лица бр.
9.3. за злокачествени новообразувания на ректосигмондалната област брой лица бр.
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10. Проведени конкурси на тема - "Здравословен сандвич"; "Плодова салата"; 
"Моят любим плод"; "Аз спортувам с мама и татко"; "Алкохол,  наркотици и 
тютюнопушене"

брой конкурси и 
брой участници

бр.

11. Проведени кампании и информационни дни брой кампании и 
информационни 
дни

бр.
4

12. Изготвени информационни и методични материали брой заглавия и 
тираж

бр.

13. Разпространени информационни материали брой бр. 550
14. Участия и публикации в средства за масово осведомяване (радио, 
телевизия, преса, собствени и публични сайтове и др.)

брой бр. 4

15. Излъчване на видео и аудио клипове на здравна тематика брой бр.
16. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой обучения и 

брой лица
бр.

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.

2.  Изготвени информационни и методични материали брой бр.
3.  Разпространени информационни материали брой бр. 50
4.  Проведени кампании и информационни дни брой бр.
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.

Национална стратегия за хора в неравностойно положение принадлежащи 
към етнически произход

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари,
обучения и др.) – за повишаване нивото на информираност на подрастващи и
млади хора и техните родители относно начините за предпазване от
нежелана и ранна бременност, за опасностите от ранна бременност за
майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и
наследствени болести и начините за профилактиране

брой бр.

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за нежелана бременност - общо

брой бр.

2.1.   от тях деца и ученици брой бр.
2.2.   други уязвими целеви групи брой бр.
1. 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.

Изготвени информационни и методични материали брой бр.
Разпространени информационни материали брой бр. 100
Проведени кампании и информационни дни брой бр.
Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия и 
др.)

брой бр.

Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване (радио, 
телевизия и др.)

брой бр.

Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой бр.
2. Реализирани дейности по национални програми по профилактика на 
незаразните заболявания

брой бр.

3. Реализирани дейности по регионални програми по профилактика на 
незаразните заболявания

брой бр.

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.

2. Проучвания за влиянието на начина на живот, знания и нагласи сред 
различни групи от населението

брой бр.

3. Проучвания на факторите на стреса и влиянието им върху здравето брой бр.
4. Проучвания за психосоциалните фактори на труда, организационния 
климат, тревожност, депресия и социално значими заболявания

брой бр.

5. Анализ на здравно демографското състояние на населението брой бр.
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.
2

Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия и 
др.)

брой бр.

Колегиуми брой теми
Участие в междуведомствени комисии брой бр.

Оценка на учебната натовареност
1. Оценени паралелки за установяване седмичната учебна натовареност на 
учениците

брой бр. 5 637

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.
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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.
8. Внедряване на разработки в РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ 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.

2. Изготвени информационни  и методични материали брой бр.
3. Разпространени информационни материали брой бр.
4. Проведени здравно - информационни и образователни кампании сред 
населението

брой бр.

5. Участия в електронните средства за масово осведомяване (радио, ТV) брой бр.

6. Публикувани материали в пресата и в интернет брой бр.
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. 1
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. 2

6. Обучителни дейности с медиатори ( курсове, семинари и други) брой бр. 1
Отчет на разходите по бюджетната програма 1 302 700          
   Персонал 1 149 190          
   Издръжка 153 510             
   Капиталови разходи
Численост на щатния персонал 99                      
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Бюджетна програма  № 2 “Профилактика и надзор на 
заразните болести”

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. 45
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.

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. 1 396

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и 
РЗИ

брой консултирани лица бр. 7 013

5.  Имунизирани лица в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ брой имунизирани лица бр. 6 992

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ брой приложени 
ваксини

бр. 7 005

7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние брой справки и 
сертификати

бр. 153

8.  Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани 
реакции след ваксинация (НРВ)

брой проучени случаи 
на НРВ

бр.

10.  Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика брой анализи бр. 2
11. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти брой отчети бр. 32

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации брой протоколи от 
заседания

бр. 101

13. Извършени акции по имунизации в РПЦ към ДАБ брой отчети бр.
14. Извършени имунизации на бежанци по време на акциите брой имунизирани бр. 27

Контрол на заразните болести
1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ брой отчети и анализи бр. 8

2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени 
взривове от ОЗБ

брой справки и доклади бр. 3

3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на заразните 
болести

брой справки и 
бюлетини

бр. 78

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. 402

5. Издадени предписания по констатирани пропуски по профилактиката 
и надзора на заразните и паразитните болести

брой предписания бр. 22

6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката и 
надзора на заразните и паразитните болести

брой актове бр. 7

7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения по 
профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести

брой постановления бр. 7

8. Издадени заповеди за спиране на дейност брой заповеди бр
9. Обща сума от издадените наказателни постановления сума в лв. лв. 2 400
10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани с 
надзора и контрола на заразните и паразитните болести

брой проверки бр. 96

11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния 
режим в детски и лечебни заведения

брой проби бр 53

12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация брой апарати бр. 3

Приложение № 2
Мерна 

единица
Съдържание на 
информацията
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13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна среда брой изследвания бр. 20

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи бр. проверки бр. 110
15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други 
по контрол на ДДД дейности.

бр. проверки бр. 323

16. Оказана организационно-методична помощ брой ОМП бр. 73
Предоставяне на обучение и проведени информационни кампании

2. Проведени курсове по ДДД брой проведени курсове бр. 1

7. Издадени информационни и обучителни материали общ брой материали бр.
8. Проведени национални  и местни кампании брой кампании бр.

Диагностика и профилактика
1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни 
болести (ОЗБ) 

брой попълнени карти 
за епидемиологично 
прооучване

бр. 55 555

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ брой проучени взривове бр. 58

3.  Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации общ брой прегледи и 
манипулации (без 
имунизации и 
проведени консултации 
по повод 
имунопрофилактика)

бр. 5 753

4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични 
изследвания

общ брой 
бактериологични 
изследвания

бр. 3 669

4.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 1 740
5. Извършени профилактични и диагностични вирусологични 
изследвания

общ брой 
вирусологични 
изследвания

бр. 8 153

5.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 263
6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични 
изследвания

общ брой 
паразитологични 
изследвания

бр. 6 772

6.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 3 013
7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и др. 
за чревни паразити

общ брой изследвани 
заведения

бр. 2

8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове за 
медико-социални грижи и др.

общ брой изследвани 
лица

бр. 3 442

9. Извършени профилактични и диагностични серологични изследвания общ брой серологични 
изследвания

бр. 8 153

10. Изследвани материали за рутинна диагностика. общ брой изследвани 
материали

бр. 11 483

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни 
граждани по проблемите на парзитните болести .

брой консултации бр. 32

12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности. брой консултации бр. 29

Уведомителен режим
1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация

брой брой 3

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. 233

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. 50

Управление на проекти
1. Управление и участие в международни проекти брой проекти бр.
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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.
2. Изготвени доклади и съобщения на национални и международни 
форуми

брой доклади и 
съобщения

бр.

Медийни участия Брой участия бр. 39
Колегиуми Брой участия бр. 6

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция 
и контрол на ХИВ и СПИ

3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за 
доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя 
резултат, през КАБКИС-СРЗИ

Брой

4.Брой лица от групите в най-висок риск, на които е направен скрининг 
за риск от ТВ и са насочени към СБАЛПФЗ-София град от КАБКИС-
СРЗИ

Брой

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция 
и контрол на теберкулозата в Република България

1. Регистрирани случаи с туберкулоза Брой 9
2. Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (всички 
форми)

Честота 
на 

100 000 
население

0,68%

6. Брой контактни лица обхванати с преглед за туберкулоза Брой 18
Разработване на политики, нормативно регулиране и методология

 Координация, методично ръководство и контрол на дейността на 
ДМСГД – извършени проверки

брой бр.
0

Отчет на разходите по бюджетната програма 1 400 028                   
   Персонал 973 391                      
   Издръжка 426 637                      
   Капиталови разходи
Численост на щатния персонал 78                               
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1600.02.01 - Бюджетна програма – „Контрол на медицинските дейности, 
здравна информация и електронно здравеопазване”

Мерна 
единица

МД

Показатели за изпълнение
1 2 3

Продукт/услуга:
Регистрационен режими и разрешителен режим

Подадени заявления за регистрация   на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ бр. 456
Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ бр. 220

Издадени удостоверения и справки  за актуално  състояние на извършената 
регистрация

бр.

Издадени удостоверения за  регистрация на  лица, упражняващи 
неконвенционални  методи  за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве

бр. 6

Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ бр. 120
Продукт/услуга

Контрол за гарантиране правата на пациента
Проверки от РЗИ  по жалби и сигнали  бр. 50
Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 
въздействие върху индивидуалното здраве

 бр.

Проверка на лечебни заведения  за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГ 
и диализни центрове 

20

Проверка на лечебни заведения  за извънболнична помощ и здравни заведения 146

Актове  за административно нарушение /РЗИ /  бр.
Продукт/услуга

Проверки за  разходване средствата  от  държавния бюджет по реда на чл. 
82 от ЗЗ

Проверки от РЗИ  бр.
Продукт/услуга

Проверки за изпълнение на медицинските стандарти
Проверки на РЗИ  за изпълнение на  медицинските стандарти /по наредба 
№49/, извън разрешителния режим на лечебните заведения

бр. 4

Проверки на РЗИ  за изпълнение на  медицинските стандарти във връзка с 
регистрационния режим

бр. 185

Проверки на РЗИ  във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения бр. 6

Брой издадени Удостоверения от РЗИ  по чл.47 от ЗЛЗ бр. 6
Продукт/услуга

Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на 
регионалната картотека на медицинската експертиза

Издадени заповеди  за определяне /закриване на състава на Лекарска 
консултативна комисия /ЛКК/

бр. 177

Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК бр. 80
Извършени проверки  по медицинската експертиза  в лечебните заведения бр. 27

Участия в заседания на Регионалния съвет бр. 23
Извършени проверки от Регионален съвет на издадени решения  за временна 
неработоспосбност и експертни решения  по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ

бр. 177

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК бр. 27824
Обработени  медицински  експертни  досиета  /МЕД/ за служебно 
правосвидетелстване 

бр. 0

Приложение № 3
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1 2 3
Проверени, заверени експертни решения бр. 26109
Изпратени експертни решения  на заинтересованите страни бр. 23 565
Преписиски по обжалвани болнични листове  и експертни  решения бр. 2 089
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане  
и други институции по медицинската експертиза

бр. 56 971

Продукт/услуга бр.
Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, 

обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ
бр.

Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни заведения бр. 2 196

Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни заведения бр. 353

Обработени оперативни сведения и др. статистическа информация 
(съобщения, известия, информационни карти и др.) от лечебните заведения

бр. 11504

Обработени отчети по Наредба №3/05.04.2019 г. на МЗ за субсидиране на
лечебните заведения 

бр. 138

Изготвени справки и информации по искане на други органи и организации бр.

Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения бр.
Съставени актове за административни нарушения във връзка със
статистическата отчетност

бр.

Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-демографските
процеси на регионално ниво, необходими за формирането на националната и
териториалната здравна политика;

бр.

Експертиза на трайно намалената работоспособност
Брой постъпили заявления в РКМЕ бр. 16 043
Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от 
ТЕЛК

бр. 13 332

Брой домашни посещения на ТЕЛК бр.
Извършен транспорт за домашни посещения Км

Продукт/услуга
Контрол на експертизата на работоспособността

Проверки  по сигнали и жалби бр. 30
Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и
качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на
ЛКК, личните лекари

бр.

Проверки по реда на Закона за административното производство бр.
Продукт/услуга

Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП и ЦПЗ
ЛЗБП с разкрити психиатрични отделения/клиники бр. 2
ЦПЗ бр. 1
Брой легла за активно лечение в ЛЗБП и ЦПЗ към края на отчетния период бр. 177
Пациенти с психични заболявания на дневно стационарно лечение бр. 801
Пациенти с психични заболявания на стационарно лечение бр. хосп. 1430
Брой проведени леглодни бр. 29934
Брой рехабилитационни курсове чрез ТТ, АртТ и др. бр. 652
Спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични разстройства с
висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда

бр. 469

Отчет на разходите по бюджетната програма 592 117    
   Персонал 520 550    
   Издръжка 71 567      
   Капиталови разходи
Численост на щатния персонал 41             
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Бюджетна програма  № 13 “Администрация”

Показатели за изпълнение
1 2 3 4

Ръководство
Изготвени доклади, планове и отчети за дейността ежемесечни, 

тримесечни, 
годишен и 
извънредни

брой 6

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 255
Издадени заповеди, утвърдени длъжностни и щатни разписания и др. брой 254

протоколи от 
заседания на 
дирекционен съвет

брой 8

протоколи от 
заседания на 
Експертен съвет

брой 25

протоколи от 
проведени 
процедури по ЗОП

брой 9

Изготвени и актуализирани вътрешни правила и процедури, заповеди, 
работни инструкции, длъжностни характеристики и др.

брой 17

Административно-правно обслужване
Процесуално представителство пред органите на съдебната власт, вкл. 
участие по дела от административно-наказателен характер

процесуално 
представителство

брой 13

Изготвяне и съгласуване на договори договори брой 55

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 204

Изготвени наказателни постановления по издадени АУАН наказателни 
постановления

брой 255

Изготвени решения по заявления за достъп до обществена информация брой 39

Изготвени документации за организиране и  провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки/публични покани

брой 5

Правни консултации по жалби и сигнали на физически и юридически лица брой 552

Изпратени  на влезли в сила НП за принудително събиране в НАП брой 71

Управление на човешките ресурси брой

Изготвени  на образци УП2 и УП3 брой 29
Изготвени доклади, справки и отчети за служебните, трудовите 
правоотношения, вкл. осигурителни и данъчни справки

брой 34

Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди брой 337

Организиране и провеждане на конкурси за назначаване на служители брой 8

Съдържание на 
информацията

АПФСОМерна 
единица

Приложение № 4

Утвърдени протоколи от проведени заседания
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1 2 3 4
Програмно и техническо осигуряване съвременен 

хардуер и софтуер
степени 

(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

отлично

Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и 
комуникационната инфраструктура и сигурността на информацията

качествен 
показател

степени 
(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

отлично

Закупено ново оборудване придобито брой техника 5

Извършени ремонтни дейности за поддръжка на наличното оборудване качествен 
показател за 
постигнатото ниво 
на изправност на 
оборудването

степени 
(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

отлично

Актуализиране и поддържане на публични регистри, база данни и др. 
информация на интернет страницата на РЗИ. Публикуване на информация 
свързана с дейността

брой 374

Деловодно обслужване
Приети, регистрирани, обработени  и насочени документи в ЕДСД брой 27290
Материално-техническо снабдяване качествен 

показател
степени 

(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

много добро

Изготвени справки  и отчети за разхода на гориво и консумативи индивидуални 
ежемесечни отчети 
по автомобили (8 
броя в СРЗИ), 
обобщен месечен 
отчет

брой 24

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 финасво-счетоводните 
дейности

ежегоден план, 
тримесечни 
текстуални отчети 
и годишен отчет

брой 8
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1 2 3 4
Изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК ежемесечни, 

тримесечни и 
годишен

брой 8

Изготвени  финансови отчети за изпълнение на международни и национални 
програми и др.

ежемесечни, 
тримесечни и 
годишен

брой 3

Изготвени, приети и осчетоводени финансови документи (ПКО, РКО, АО, 
банкови плащания)  и фактури

обработени 
финансови 
документи

брой 9377

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 три 
години

брой 2

Изготвяне на справки свързани с финансовата дейност, вкл. служебни 
бележки и удостоверения

брой 116

Отчет на разходите по бюджетната програма 676 550             
   Персонал 572 983             
   Издръжка 103 567             
   Капиталови разходи
Численост на щатния персонал 40                      
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