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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

ЗКНВП – Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите   ЛЗ – лечебно заведение 

ЗЛПХМ – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина   МЦ – медицински център 

ОВОС – Оценка за въздействието върху околната среда     ДКЦ – диагностично консултативен център 

ЗЗБУТ – Закон за здравословни и безопасни условия на труд    ДКБ – диагностично консултативен блок 

РЕСУТ – Районния експертен съвет по устройство на територията   ОПЛ – общо практикуващ лекар 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите    СЗЗ – Санитарно защитена зона 

НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести    ЛКК – лекарска консултативна комисия 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи    ДДД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

ОАИЛ – Отделение за анестезия и интензивно лечение     ТЕЛК – териториална експертна лекарска комисия 

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания     ЦТХ – Център за трансфузионна хематология 

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ      АСП – Агенция социално подпомагане 

БМК – Банка майчина кърма        НСИ – Национален статистически институт 

МЦКВЗ – Медицински център по кожно-венерически заболявания   МЕД – Медицинско експертно досие 

НАП – Национална агенция за приходите       РО – родилно отделение 

ГРАО – Гражданска регистрация и административно обслужване   СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи 

СЗОК – Столична здравноосигурителна каса      ЕДСД – Единна деловодна система на документите 

АНП – административно-наказателни преписки      НВ – наркотични вещества 

ЗДОИ – Закон за достъп до обществена информация     ЗДСл – Закон за държавния служител 

ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните     КТ – Кодекс на труда 

ИСМО – инфекции, свързани с медицинското обслужване    ОПЛ – общо практикуващ лекар 

БКИСМО – Болничен комитет за ИСМО       КДА – Класификатор на длъжностите в администрацията 

РПЦ – районен приемателен център       ВПРЗ – Вътрешни правила за работната заплата 

ДАБ при МС – Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет  СБРЗ – Средна брутна работна заплата 

ДМСГД – дом за медико-социални грижи и дейности      ИВМР – инфекции с висок медицински риск 

ПО на КПИ – природни огнища на кърлежово преносими инфекции   ДЗК – Държавен здравен контрол 

БАМ – Българска асоциация по микробиология      НРЛ – Национална референтна лаборатория 

ОРЗ – остри респираторни заболявания       ОВП – остра вяла парализа 

КАБКИС – Кабинет за анонимно безплатно консултиране и изследване за СПИН 

СОКПВБ – Системата за отчитане на качеството на питейните води в България 

РСЕВН – Регионален съвет по експертиза на временната неработоспособност 
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ЦЕЛИ 
 

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на гр. София. 

Опазване здравето на населението в страната чрез промоция на здраве, профилактика на болестите и държавен здравен контрол 

Превръщане на първичната профилактика в задължителен елемент на всички нива. 

Ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести и прилагане на противоепидемични и изолационно-ограничителни мерки спрямо болни и 

контактни лица, както и чрез повишаване на имунизационния обхват. 

Намаляване риска за здравето на човека и повишаване качеството на живот чрез повишаване ефективността на държавния здравен контрол 

и достигане 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.  

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
 

Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за промоция на здравето и профилактика на болестите на 

междуинституционално равнище при водеща и координираща роля на Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни 

инспекции и активно включване на професионални и неправителствени организации и сдружения, медии и др. 

 

1. В областта на промоция на здравето и профилактика на болестите: Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване 

факторите на риска (поведенчески, на жизнената среда) при различните възрастови и професионални групи и др. чрез използване на различни 

стратегии за координиране на дейностите на специалистите; 

 

 2. В областта на надзора на заразните болести: Опазване на здравето на гражданите от заразни болести чрез поддържане на ефективен 

епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над заразните болести. 

 

3. В областта на държавния здравен контрол: Опазване на общественото здраве чрез поддържане и подобряване на ефективността на 

държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда и усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.).  
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МЕРКИ 

 

1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с 

обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда, надзора на 

заразните болести и опазване на общественото здраве.  

2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни 

процедури, ръководства или указания. 

3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, мониторинг и оценка на факторите на жизнената 

среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението. 

4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС 

ISO 17 020. Разширяване обхвата на акредитация на ЛИК при Столична регионална здравна инспекция с междуобластни функии с всички 

показатели, свързани с анализа на продуктитите и стоките и факторите на жизнената среда. Повишаване капацитета на лабораторната дейност на 

Столична регионална здравна инспекция. 

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

6. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях 

и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.  

7. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за 

здравословен начин на живот.   

8. Изпълнение на дейности по програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве. 

9. Изпълнение на Националния имунизационен календар на Република България. Постигане и поддържане на висок имунизационен обхват 

в тясно взаимодействие с всички ведомства, неправителствения сектор и местната власт с цел недопускане възникването на взривове от 

ваксинопредотвратими заболявания, с акцент върху обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението. 

10. Прилагане на интегриран подход за контрол на противоепидемичните мерки, въведени в условията на възникнала епидемична 

обстановка. 

11. Опазване на общественото здраве чрез организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации, взривове и епидемии от 

заразни болести. 

12. Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск, в съответствие с Международните здравни 

правила. 

13. Осъществяване на ефективна координация на Столична РЗИ с други регионални структури, националните центрове по проблемите на 

общественото здраве, неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по държавен здравен контрол, надзор на заразните 

болести, профилактика на болестите и промоция на здраве. 

14. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от Столична РЗИ. 

15. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.  
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ОТДЕЛ 

"АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВЕН" 

ОТДЕЛ 

"СТОПАНСКИ" 

ОТДЕЛ 

"ФИНАНСОВО-

СЧЕТОВОДЕН" 

ОТДЕЛ 

"ОРГАНИЗАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОНЕН" 

ОТДЕЛ 

"ЗДРАВЕН КОНТРОЛ" 

ОТДЕЛ 

"ТРУДОВА МЕДИЦИНА И 

ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА 

ЕКСПЕРТИЗА" 

ОТДЕЛ 

"МЕДИЦИНСКИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ" 

Сектор 

ПЕК 

ОТДЕЛ 

"ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И 

КОНТРОЛ НА ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ" 

Д И Р Е К Ц И Я 

"АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВНО, ФИНАНСОВО И 

СТОПАНСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ" 

Д И Р Е К Ц И Я 

"МЕДИЦИНСКИ    

ДЕЙНОСТИ" 

Д И Р Е К Ц И Я 

"ОБЩЕСТВЕНО           

ЗДРАВЕ" 

ОТДЕЛ 

"ЗДРАВНА СТАТИСТИКА 

И МЕДИЦИНСКА 

ЕКСПЕРТИЗА" 

ОТДЕЛ 

"КОНТРОЛ НА 

МЕДИЦИНСКИ 

ДЕЙНОСТИ И АПТЕКИ" 

ОТДЕЛ 

"ФАКТОРИ НА 

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА" 

 

ОТДЕЛ 

"ХИМИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ" 

ОТДЕЛ 

"ЗДРАВНА 

ПРОФИЛАКТИКА И 

ФИЗИОЛОГИЧЕН  

КОНТРОЛ" 

 

Д И Р Е К Ц И Я 

"ЛАБОРАТОРНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ" 

ОТДЕЛ 

"ИНТЕГРИРАНА 

ПРОФИЛАКТИКА" 

ОТДЕЛ 

"ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ЗАВИСИМОСТИТЕ" 

Д И Р Е К Ц И Я 

"ПРОФИЛАКТИКА НА 

БОЛЕСТИТЕ И 

ПРОМОЦИЯ НА 

ЗДРАВЕТО" 

ОТДЕЛ 

"МИКРОБИОЛОГИЧЕН 

КОНТРОЛ" 

Сектор 

ИКИ 

ОТДЕЛ 

"ПАРАЗИТОЛОГИЯ И 

ДДД" 

Д И Р Е К Ц И Я 

"НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ" 

към 01.06.2021 г. 
ОБЩА ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ 

304 длъжности, в т.ч. 

202 по служебни правоотношения 

102 по трудови правоотношения 



6 

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. 

 

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. 

 

Контролирани обекти към 01.01.2021 г. по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/ 

 

N ОБЕКТИ БРОЙ 

1. Аптеки  800 

2. Складове за търговия на едро с лекарства 178 

3. Дрогерии 54 

 ОБЩО 1032 

 

 Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 

План 2021 г. 
Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общо Проверки 258 258 258 258 1032  

1. Съгласуване на проектна документация за 

аптеки, дрогерии, складове за търго-вия на 

едро с лекарства и производства. 

Съставяне на 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Участие в държавни приемателни 

комисии, където са предвидени аптеки, 

складове за търговия на едро с 

лекарствени продукти и дрогерии. 

Съставяне на 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

3. Извършване на проверки на място, във 

връзка с издаване на хигиенни заключения 

за аптеки, съгласно ЗЛПХМ и Наредба № 

28 на МЗ. 

Констативен 

протокол до 14 

календарни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

4. Издаване на удостоверения за регистрация 

на дрогерии, съгласно ЗЛПХМ. 

Удостоверение до 

14 календарни 

дни 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

5. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на аптеки  

Доклад за 

извършена 

проверка 

200 200 200 200 800 главни инспектори 

6. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на складове за търговия 

на едро с лекарства /два пъти годишно/. 

Доклад за 

извършена 

проверка 

44 44 44 46 178 главни инспектори 

7. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на дрогерии /два пъти 

годишно/. 

Доклад за 

извършена 

проверка 

13 13 14 14 54 главни инспектори 

8. Участие в комисии за унищожаване на 

лекарства, негодни за употреба. 

Протокол  текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

9. Извършване на проверки и отговор по 

сигнали и жалби. 

Доклад за 

извършена 

проверка и 

отговор 

текущ текущ 

 

текущ текущ текущ главни инспектори 

10.  Изпращане на предписания за 

отстраняване на установени нередности  

предписание текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

11. Съставяне на актове за установени 

нарушения при проверки в обекти по 

ЗЛПХМ. 

Акт за 

административно 

нарушение 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Издаване на становище за унищожаване 

на негодни за употреба лекарствени 

продукти от търговци на едро, след 

проверка на място. 

Становище По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявлен

ие 

главни инспектори 

 

 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

Извършване на съвместни проверки с 

Икономическа полиция, ИАЛ, ОДБХ и 

други. 

Доклад 2 дни 

след проверката 

    При 

необход

имост 

главни инспектори 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

Оперативни цели: 

Повишаване ефективността на държавния 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 чрез: 

 провеждане на ефективен здравен контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за 

здравето на човека и върху факторите на жизнената среда. 

 извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдените стандартни процедури, 

ръководства и указания. 

 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. 
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№ Показатели за изпълнение 

Съдържа-ние 

на информа-

цията 

План 2021 г. Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. Общо  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предварителен здравен контрол – контрол 

за спазване на здравните изисквания при 

проектиране, строителство, реконструкция, 

разширение, и въвеждане в експлоатация на  

обекти с обществено предназначение. 

       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Съгласуване на устройствени планове и 

извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционни проекти на обекти със 

задължителните здравни норми и 

изисквания. 

100% текущ  текущ текущ  текущ Съобраз

но 

срокове

те 

Нач.на отдел  

главен инспектор 

старши инспектор 

главен специалист 

1.2. Участие в експертни съвети по устройство 

на територията. 

100% текущ  текущ текущ текущ до 14 

ден от 

постъпв

а нето 

Нач.на отдел  

главен инспектор 

старши инспектор 

главен специалист 

1.3. Участие в процедурите по извършване на 

екологични оценки на планове и програми и 

оценки на въздействие върху околната среда 

на инвестиционни предложения съгласно 

последните изменения на нормативните 

документи по отношение на ЕО и ОВОС 

100% текущ текущ текущ текущ 100% Нач.на отдел 

главен инспектор 

старши инспектор 

главен специалист 

1.4. Участие в държавни приемателни комисии 

за строежи от І ва, ІІ ра и ІІІ та категория, 

самостоятелно или съвместно със служител 

от други отдели или дирекции на СРЗИ като 

се има предвид квалификацията на 

служителя и вида на обекта. 

100% 

на основание 

на заповед на 

ДНСК 

текущ текущ текущ текущ Съобраз

но 

срокове

те 

Нач.на отдел  

главен инспектор 

старши инспектор 

главен специалист 
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1.5. Проверки в хода на строителство на обекти 

за производство на стоки, имащи значение 

за здравето на населението и обекти с 

обществено предназначение. 

1 път 

годишно 

текущ текущ текущ текущ 100% Нач.на отдел  

главен инспектор 

старши инспектор 

главен специалист 

1.6. Участие в комисии за промяна на 

предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди към областните 

дирекции „Земеделие и гори“ 

100 % текущ текущ текущ текущ 100% старши инспектор 

главен специалист 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Системен здравен контрол в обектите с 

обществено предназначение. 

100% текущ текущ текущ текущ 100% нач. отдели 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.1. Регистрация на обектите с обществено 

предназначение. 

Брой 

постъпили 

уведомле 

ния 

текущ текущ текущ текущ 1 мес. 

от 

подава-

нето 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.2. Извършване целогодишно на проверки в 

обектите. 

100% 4714 4716 4716 4716 18862 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.3. Контрол в обекти с обществено 

предназначение с код.01, 02, 03, 04, 09, 11, 

12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 41, 43.  

проверки 1155 1156 1156 1155 4622 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.4. Контрол в обекти с обществено 

предназначение с код 05, 08, 10, 16, 17, 19, 

29, 30, 31, 32, 33, 38, 42 . 

проверки 3560 3560 3560 3560 14240 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.5 Контрол върху продажба на дрехи  втора 

употреба. 

100% Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главен инспектор 

старши инспектор 

2.6. Контрол в обекти за производство на 

бутилирани натурални минерални и 

трапезни води. 

отдел ЗК 

проверки  

 

4 4 4 4 16 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

2.7. Контрол върху бутилираните води, 

предлагани в търговската мрежа. 

отдел ЗК 

проверки 

 

50 50 40 50 190 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 
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2.8. Контрол и мониторинг на обекти, 

източници на електромагнитни полета 

(Наредба №9 от 1991 г.), и сигнали и жалби 

(100%) 

10% 

По план, 

график 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главен инспектор 

старши инспектор 

2.9. Изготвяне на годишен доклад с анализ на 

резултатите от мониторинга и контрола на 

нейонизиращите лъчения, като фактор на 

жизнената среда и на обектите, източници 

на нейонизиращи лъчения 

100 % 

Съвместно 

с дир.“ЛИ“ 

по график 

- 10 15 10 По 

указани

е на МЗ 

Доклад 

до 

15.12. 

2021 г. 

Нач.отдел ФЖС 

Нач. отдел ТМЗТЕ 

главни инспектори 

Съвместно с 

дирекция „ЛИ“ 

2.10. Актуализиране на информацията за всички 

обекти, източници на нейонизиращи 

лъчения, разположени на територията на 

София. Поддържане на разработената 

интернет базирана информационна система 

по проект „Подобряване на контрола и 

информационни системи за превенция на 

риска в здравеопазването“. Базата данни се 

попълва съгласно дадени указания от 

НЦОЗА. 

100% Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главен инспектор 

2.11. Контрол за спазването на изискванията на 

Наредба № 11 за санитарно-хигиенните 

изисквания към устройството и работата на 

селскостопанските аптеки /ДВ, бр.37/1995 г., 

изм.и доп., бр. 54 от 1999 г., бр.34 от 2002 г./  

100% Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главен инспектор 

старши инспектор 

3. Контрол и мониторинг на фактори на 

жизнената среда. 

 

отдел ЗК текущ текущ текущ текущ 100 % нач. отдел ЗК 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

3.1. Мониторинг на води за питейно-битови 

нужди от водоснабдителната мрежа при 

крайния потребител. 

съвместно 

с дир. ЛИ   

текущ текущ текущ текущ Целого- 

дишно  

 

главни инспектори 

инспектори 
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3.2. Мониторинг на води за питейно-битови 

нужди от водоснабдителната мрежа при 

крайния потребител. 

Съвместно 

с НЦРРЗ 

 15 

проби 

6 

проби 

1 

проби 

22 

проби 

главни инспектори 

инспектори 

3.3. Мониторинг на води от местни 

водоизточници 

съвместно 

с дир. ЛИ   

 14   

проби 

14  проби 14 проби 42 

проби 

главни инспектори 

инспектори 

3.4. Мониторинг на води от минерални 

водоизточници за обществено ползване 

съвместно 

с дир. ЛИ   

20  

проби 

20 

 проби 

20 проби 20 проби 80 

проби 

главни инспектори 

инспектори 

3.5. Мониторинг на води от водоизточници за 

бутилиране. 

отдел ЗК 16 

 проби 

16   

проби 

16 проби 16 проби 64 

проби 

главни инспектори 

инспектори 

3.6. Мониторинг на повърхностни /сурови/ 

води. 

по план на 

БД 

    32 

проби  

главни инспектори 

инспектори 

3.7. Ежемесечен анализ на лабораторните 

изследваня. 

отдел ЗК     12 

анализа 

главни инспектори 

инспектори 

3.8. Изготвяне на годишен обобщен доклад за 

качествата на питейната вода в региона. 

 

отдел ЗК    Доклад в  

МЗ 

   01.03. 

   2022 г. 

01.03. 

2022г. 

главни инспектори 

3.9. Обхващане с лабораторен контрол на 

плувните басейни. 

по график 

с дир. ЛИ 

75  

проби 

105  

проби 

78 

проби 

112 

проби 

370 

проби 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

3.10. Проби от води за къпане заповед на 

СО 

 5 

проби 

  5 

проби 

главни инспектори 

инспектори 

3.11. Шум постъпили 

преписки 

    100% главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

3.12. Издаване на становище по чл.16б, ал. 2 от 

ЗЗШОС 

подадени 

заявления  

    100% главни инспектори 

старши инспектор 

4. Тематични проверки отдел ЗК  2 2  по 

указани

е на МЗ 

нач. отдел ЗК 

главни инспектори 
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4.1. 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. 

отдел ЗК 

проверки 

 10.04 – 30.06   доклад  

15.07 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

 

 

 

4.2. Състояние на откритите водни площи. отдел ЗК 

проверки/ 

проби 

  Обобщен

и 

резултат

и до 

20.07 

  главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

4.3. Състояние на откритите плувни басейни. отдел ЗК 

проверки/ 

проби 

 01.07 15.09  15.10 

справка 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

4.4. Готовност на учебно-възпитателните 

заведения за учебната 2020/2021 г. 

отдел ЗК 

проверки 
    справки 

в МЗ 

10.09; 

22.10; 

20.12 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

5. Систематичен здравен контрол на дейността 

на регистрираните служби по трудова 

медицина. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

5.1. Съответствие на данни и документи по 

регистрацията с фактическото състояние. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

5.2. Изпълнение на изискванията за промяна на 

регистрацията при промяна на 

обстоятелствата по чл.25 г, ал.1 от Закон за 

здравословни и безопасни условия на труд 

/ЗЗБУТ/. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

5.3. Изпълнение на изискването за изпращане на 

обобщен анализ за здравното състояние на 

обслужваните работещи. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 
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5.4. Изпълнението на догов. с работодателя 

дейности по чл.25 а, ал. 1 от ЗЗБУТ, 

свързани със здравето на работещите. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

5.5. Наличие на документи, удостоверяващи 

дейността на Службите по трудова 

медицина. 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

5.6. Други аспекти на дейността на службата по 

трудова медицина, подлежащи на контрол от 

РЗИ 

Проверка 

100% 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

6. Стриктен контрол по спазване нормативните 

документи за здравословно хранене на 

децата в детските заведения и учениците. 

отдел ЗК 

проверки 

323 323 323 323 1292 главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

7. Контрол по поддържане на чистотата на 

населените места 

отдел ЗК 

проверки 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по жалби 

100 % главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

8. Контрол за спазване забраната на 

тютюнопушенето в обекти с обществено 

предназначение 

отдел ЗК 

проверки 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и по 

жалби 

Текущ и 

по жалби 

Текущ и 

по 

жалби 

100 % главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

9. Систематичен здравен контрол на 

химичните вещества, смеси и изделия, в 

т.ч. биоциди и прекурсори на взривни 

вещeства. Проверката следва да включва: 

       

9.1. Наличие на информационен лист за 

безопасност на български език от 

вносители, дистрибутори, потребители по 

веригата, изготвени съгласно изискванията 

на Приложение II на Регламент (ЕС) № 

2015/830 за изменение на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 (REACH) – спазване на 

задължението за предоставянето на 

информация по веригата на доставката за 

химични вещества и смеси, съгласно 

Регламент REACH; 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 
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9.2. Спазване на задължението за предоставянето 

на информация по веригата на доставката за 

химични вещества и смеси, съгласно 

Регламент REACH; 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.3. Класификация на вече класифицираните 

като опасни вещества и смеси съгласно 

Регламент (ЕО) CLP 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.4. Спазване на задължението за нотифициране 

на Европейската агенция по химикали за 

класификацията и етикетирането на 

пуснатиге на пазара опасни химични 

вещества в самостоятелен вид и в смеси 

съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.5. Спазване задължението, лицата, които 

пускат на пазара химични вещества, смеси 

или биоциди, класифицирани като опасни 

въз основа на физико-химичните и 

токсикологичните им свойства, да 

предоставят в Клиниката по токсикология 

към УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ” 

информация за химичния състав, физико-

химичните и токсикологичните им свойства. 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.6. Пуснатите на пазара детергенти и 

повърхностноактивни вещества, 

предназначени за детергенти по отношение 

на класифицирането, етикетирането и 

опаковането, включително задължението за 

предоставяне на информационния фиш за 

съставки на сайта на фирмата производител, 

вносител и/или дистрибутор, в т.ч.проверка  

насъответствието между информацията за 

състава на детергентите, посочена на етикета 

и информацията за състава на 

детергентите, посочена в информационния 

фиш за съставки. 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 
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9.7. 528/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 май 2012 година относно 

предоставянето на пазара и употребата на 

биоциди; контрол на съответствиeто на  

класифицирането, етикетирането и  

опаковането на пуснатите на пазара биоциди 

с издадените разрешения; съответствие на 

предоставената информация в 

Информационния лист за 

безопасност с условията на разрешението; 

лабораторен анализ на активни вещества на 

биоциди и състав на биоциди за целите на 

съответствието с издадените разрешения; 

контрол на съответствието с чл. 95, пар. 2 на 

Регламент (ЕС) № 528/2012. 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.8. Пускане на пазара на вещества в 

самостоятелен вид, в смеси или в изделия, за 

които се съдържа ограничение в 

Приложение ХVІІ на Регламент ЕО 

№1907/2006 

проверка Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и по 

писма и 

жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

Текущ и 

по писма 

и жалби 

100% главни инспектори 

старши инспектори 

9.9 Тематични проверки        

9.9.1 

Насочен 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“ 

проверка   01.09.2021-

31.10.2021г

. 

Доклад 

30.11.202

1 

 главен инспектор  

старши инспектор 

9.9.2 Насочен контрол върху предоставянето и 

употребата в търговската мрежа на биоциди 

от продуктов тип 1 Хигиена на човека  

 

проверка   01.06.2021 

30.09.2021 

Доклад 

31.10.21 

 главен.инспектор  

старши инспектор 
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9.9.3 Контрол върху пуснатите на пазара течности 

за чистачки и течносит за размразяване на 

предни стъкла по отношение на 

съдържанието на метанол – да се проследи 

дали се спазва забраната и ограниченията 

съгласно т.69 в приложение ХVІІ към 

Регламент (ЕС)REACH 

проверка   01.10.2021г 

30.11.2021г 

 Доклад 

от 

проверк

ата 

15.12.21

г. 

главен инспектор  

старши инспектор 

10. Дейности, свързани с прилагането на 

изискванията за защита на работещите от 

рискове, свързани с експозиция на азбест 

при работа по изискванията на чл.73 и чл.74   

от Закона за здравето издаване на 

разрешение за работа на фирмата по 

приложените документи. 

Проверка 

на 

приложени 

документи 

100% 100% 100% 100% Издава

не на 

разреш

ение 

Нач.отдел ТМЗТЕ 

главен инспектор 

11. Издаване на становища по плановете за 

разрушаване или демонтаж на азбест и 

азбестосъдържащи материали 

При 

постъпва 

не на 

документа 

ция 

    100% Нач.отдел ТМЗТЕ 

главен инспектор 

12. Провеждане на следдипломно обучение по 

трудова медицина, съгласно изискванията на 

Наредба № 1 за следдипломно обучение в  

системата на здравеопазването – теоретична 

подготовка, практически занимания, 

провеждане на колоквиуми със 

специализантите, зачислени за 

специализация. 

Текущо за 

годината. 

Обучение 

по съгласу 

вана 

програма 

за 

обучение 

    По 

програ

ма за 

обучен

ие 

Нач.отдел ТМЗТЕ 

главен инспектор 

13. Контрол и мониторинг на продукти и стоки 

със значение за здравето на човека. 

отдел ЗК 

 
      

13.1. Контрол върху бутилираните води, 

предлагани в търговската мрежа. 

Пробонаби 

ране по 

график с 

 дирекция 

ЛИ 

 8 проби 8 проби 8 проби Целого

дишно 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 
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13.2 Пробонабиране и лабораторен контрол по 

химични и микробиологични показатели на 

бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води, предназначени за питейни 

цели води в обекти за производство/ 

бутилиране. 

проби 16  

проби 

16  

проби 

16 проби 16 

проби 

64 

проби 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

 

13.3. Козметични продукти. проверки/ 

проби 

по график 

с дирекция 

ЛИ  

 

 

20 проби  

 

10 проби  

 

10 

проби  

 

Целогод

ишно  

40 

проби  

 

главни инспектори 

стсрши инспектори 

инспектори 

14. Извършване на проверки по сигнали и жалби 

 

 

при 

постъпва 

не 

    Постъпи

ли 

сигнали 

и жалби 

главни инспектори 

старши инспектори 

инспектори 

15. Предоставяне информация за сайта        

15.1. Резултати от проведения мониторинг на вода 

за питейно битови цели 

     2 пъти 

месеч 

но 

нач. отдел 

главни инспектори 

15.2. Тематични материали       7 дни 

след 

обобщав

а не на 

данните 

нач. отдел 

главни инспектори 

15.3. Новости в нормативната уредба      1 месец 

от дата 

на 

влизане 

в сила 

нач. отдел 

 

16.  Мониторинг на дейността на здравните 

инспектори 

100%      нач. отдел 

 

17. Работа по Стратегия за намаляване на риска 

от облъчване от радон 2018 – 2027 и 

Национален план за действие за намаляване 

на риска от облъчване от радон 2018 – 2022. 

по 

указания 
    съгласн

о 

програт

а 

нач. отдел 

главни инспиктори 
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ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

Оперативни цели: 

 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. 

 Опазване на общественото здраве, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол, по отношение на физико-химичните 

изследвания на продукти и стоки със значение за здравето на човека, токсикологични, физиологични и психофизиологични изследвания на 

различни групи от населението, на физичните и химични фактори на жизнената среда. 

 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 „Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол” и 

БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.  

 Участие в национални и международно организирани междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност. 

 Осигуряване на своевременен метрологичен контрол и калибриране на апаратурата, използвана при лабораторните изследвания и 

измервания. 

 Участие в национални и регионални програми, чрез извършване на специализирани лабораторни изследвания. 

 Поддържане на квалификацията на сътрудниците, чрез участия във външни форми на обучение: курсове, семинари, индивидуални 

обучения. 

 Провеждане на вътрешни обучения: колегиуми, семинари, индивидуални обучения и самообучения. 

 Провеждане на системен и ефективен мониторинг инадзор и на персонала на акредитираните ОКА и ЛИК.  

 Поддържане и разширяване доверието на клиентите, чрез осигуряване на високо качество на услугите и спазване на сроковете. 

 

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ 

1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол” 

№ Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 

План 2021 г. 
Общо Изпълнител 

І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Мониторинг на факторите на жизнената среда 

I. Води по микробиологични 

показатели 
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1. От водопроводната мрежа на населено 

място 

- по показатели от група А 

 

- по показатели от група Б 

проби/ 

изследвания 

 

195/780 

6/30 

 

195/780 

6/30 

 

195/780 

6/30 

 

195/780 

6/30 

 

780/3 120 

24/120 

н-к отдел; 

експерти;  

изпълнител-

пробовземач 

2. От водопроводната мрежа на 

ведомствено водоснабдяване 

- по показатели от група А 

 

- по показатели от група Б 

проби/ 

изследвания 

 

- 

- 

 

- 

2/10 

 

2/8 

- 

 

- 

- 

 

2/8 

2/10 

н-к отдел; 

експерти;  

изпълнител-

пробовземач 

3. От обществени местни водоизточници 

- по показатели от група А 

проби/ 

изследвания 

- 14/56 14/56 14/56 42/168 н-к отдел; 

експерти;  

изпълнител-

пробовземач 

4. Минерални води от водоизточник 

(Наредба №14 от 1987 г.) 

проби/ 

изследвания 

22/154 22/154 22/154 22/154 88/616 н-к отдел; 

експерти;  

изпълнител-

пробовземач 

5. Вода от зони за къпане  

 (Наредба №5 от 2008 г.) 

проби/ 

изследвания 
- 5/10 - - 5/10 н-к отдел; 

експерти 

6. Повърхностни води за питейно-битово 

водоснабдяване 

(Наредба №12 от 2002 г.) 

проби/ 

изследвания 
- 16/64 16/64 - 32/128 н-к отдел; 

експерти 

II. Води по химични показатели         

1. От водопроводната мрежа на населено 

място 

- по показатели от група А 

 

- по показатели от група Б 

проби/ 

изследвания 

 

 

195/2 535 

 

6/426 

 

 

195/2 535 

 

6/426 

 

 

195/2 535 

 

6/426 

 

 

195/2 535 

 

6/426 

 

 

780/10 140 

 

24/1 704 

н-к отдел; 

експерти 

главни 

специалисти 

изпълнител-

пробовземач 
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2. От водопроводната мрежа на 

ведомствено водоснабдяване 

- по показатели от група А 

 

- по показатели от група Б 

проби/ 

изследвания 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

2/138 

 

 

2/22 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

2/22 

 

2/138 

н-к отдел; 

експерти; 

главни 

специалисти; 

изпълнител-

пробовземач 

3. От обществени  местни водоизточници 

- по показатели от група А 

проби/ 

изследвания 

- 14/154 14/154 14/154 42/462 н-к отдел; 

експерти; 

главни 

специалисти; 

изпълнител-

пробовземач 

4. други РЗИ проби/ 

изследвания 

    250/1 500 

 

н-к отдел; 

експерти; 

главни 

специалисти 

 

III. Мониторинг на шум  
(Наредба №6 от 2006 г. и Наредба №54 

от 2011 г.) 

обекти/ 

измервания 

- - - 75/450 

 

75/450 

 

н-к отдел; 

главни експерти;  

старши експерт;  

главни 

специалисти; 

изпълнител-

пробовземачи 

IV. Мониторинг на електромагнитни 

полета (Наредба №9 от 1991 г.) 

- на територията на гр. София; 

- в регион Перник и в Софийска област 

обекти/ 

измервания 

- 20/300 35/700 20/500 75/1 500 

 

н-к отдел; 

главни експерти;  

старши експерт;  

главни 

специалисти; 

изпълнител-

пробовземачи 
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 Контрол на факторите на жизнената среда 

I. Води по микробиологични 

показатели 

       

1. Води от плувни басейни  

(Инструкция № 34/1975) 

проби/ 

изследвания 

75/375 105/525 78/390 112/560 370/1 

850 

н-к отдел; 

експерти 

II. Води по химични показатели        

1. Води от плувни басейни 

(Инструкция № 34/1975) 

проби/ 

изследвания 

75/525 105/735 78/546 112/784 370/2 

590 

н-к отдел; 

експерти; 

главни специалисти 

III. Насочен контрол  

1. Измерване нивата на шум, вибрации и 

електромагнитни полета по жалби/ 

сигнали на физически и юридически 

лица. 

обекти/ 

измервания 

5/10 10/30 10/30 10/30 35/100 н-к отдел; 

главни експерти;  

главни специалисти 

  Контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека 

I. Води по микробиологични 

показатели 

      главни експерти;  

младши експерти 

1. Води от предприятия за бутилиране 

- води от водоизточници за бутилиране 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба № 

9/2001 г.) 

- води от линия за бутилиране 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба № 

9/2001 г.) 

проби/ 

изследвания 

 

8/56 

 

 

8/56 

 

8/56 

 

 

8/56 

 

8/56 

 

 

8/56 

 

8/56 

 

 

8/56 

 

32/224 

 

 

32/224 

н-к отдел; 

експерти 

 

2. Бутилирани води от търговска мрежа 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба  

№ 9/2001 г.) 

 - СРЗИ  

- други РЗИ 

проби/ 

изследвания 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

5/45 

- 

 

 

 

5/45 

- 

 

 

 

5/45 

16/144 

 

 

 

15/135 

16/144 

н-к отдел; 

експерти 

 

II. Води по химични показатели        
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1. Води от предприятия за бутилиране 

- води от водоизточници за бутилиране 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба № 

9/2001 г.) 

- води от линия за бутилиране 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба № 

9/2001 г.) 

проби/ 

изследвания 

 

8/118 

 

 

8/116 

 

 

 

8/118 

 

 

8/116 

 

 

8/118 

 

 

8/116 

 

 

8/118 

 

 

8/116 

 

 

32/472 

 

 

32/464 

н-к отдел; 

експерти; 

главни специалисти 

 

2. Бутилирани води от търговска мрежа 

(Наредба за ИБНМИТВ; Наредба  

№ 9/2001 г.) 

 - СРЗИ 

- други РЗИ 

проби/ 

изследвания 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

3/36 

- 

 

 

 

3/36 

- 

 

 

 

3/36 

8/96 

 

 

 

9/108 

8/96 

н-к отдел; 

експерти; 

главни специалисти 

 

III. Козметични продукти по 

микробиологични показатели  
(ОБМ, Стафилококус ауреус, 

Ешерихия коли, Псевдомонас 

аеругиноза, Кандида албиканс) 

       

1. Шампоан  проби/ 

изследвания 

- 1/5 - 1/5 2/10 главни експерти;  

младши експерти 

2. Слънцезащитни козметични продукти 

 

проби/ 

изследвания 

- 2/10 - - 2/10 главни експерти;  

младши експерти 

3. Продукти за гримиране на деца  проби/ 

изследвания 

- 1/5 1/5 1/5 3/15 главни експерти;  

младши експерти 

4. Продукти за оцветяване на мигли и 

вежди  

проби/ 

изследвания 

- 2/10 - 1/5 3/15 главни експерти;  

младши експерти 

5. Противапърхотен шампоан  проби/ 

изследвания 

- - 2/10 - 2/10 главни експерти;  

младши експерти 

6. Червила за устни  проби/ 

изследвания 

- 1/5 1/5 1/5 3/15 главни експерти;  

младши експерти 

IV. Козметични продукти по химични 

показатели (Регламент №1223/2009) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Продукти за поддържане (избелване) 

на кожата, продукти за поддържане 

(втвърдяване) на нокти или продукти 

за хигиена на устната кухина - 

формалдехид и параформалдехид 

проби/ 

изследвания 

- 2/4 - - 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

2. Мониторинг на козметични продукти 

за приложение върху устните - 

кадмий, олово 

проби/ 

изследвания 

- 1/4 1/4 1/4 3/12 главни експерти,  

главни специалисти 

3. Мониторинг на козметични продукти, 

предназначени за гримиране на деца - 

кадмий, олово 

проби/ 

изследвания 

- 1/4 1/4 1/4 3/12 главни експерти,  

главни специалисти 

4. Продукти за боядисване на косата, вкл. 

шампоани и оцветители - амоняк 

проби/ 

изследвания 

- 2/4 - - 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

5. В козметични продукти по избор - 

метанол 

проби/ 

изследвания 

- 2/4 - - 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

6. Лак за нокти - водороден пероксид проби/ 

изследвания 

- - - 2/4 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

7. Противопърхотни шампоани - селенов 

дисулфид 

проби/ 

изследвания 

- - 2/4 - 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

8. Слънцепредпазни продукти - УВ 

филтри 

проби/ 

изследвания 

- 2/4 - - 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

9. Шампоани – оксалова киселина проби/ 

изследвания 

- 1/2 - 1/2 2/4 главни експерти,  

главни специалисти 

10. Продукти за оцветяване на мигли и 

вежди - сребърен нитрат 

проби/ 

изследвания 

- 2/4 1/2 - 3/6 главни експерти,  

главни специалисти 

11.  Депилатоари или продукти за коса (за 

къдрене, за изправяне и фиксиране на 

коса) - тиогликолова киселина 

проби/ 

изследвания 

- - 

 

2/4 - 

 

2/4  

 

главни експерти,  

главни специалисти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Дейности, свързани с опазване на общественото здраве 

I. Хранене на организираните детски и 

ученически колективи 

       

1. Контрол на здравословното хранене на 

деца от 0 – 3 години 

обекти/анализи - - 4/288 3/216 7/504 главни експерти 

2. Контрол на здравословното хранене на 

деца от 3 – 7 години 

обекти/анализи - - 10/720 29/2 088 39/2 

808 

главни експерти 

3. Контрол на здравословното хранене на 

ученици от 7 – 19 години 

обекти/анализи 11/792 - - 10/720 21/1 

512 

главни експерти 

II. Оценка на седмичните учебни 

разписания на учениците 

       

1. Здравна оценка на учебните програми 

на столичните училища 

обекти/анализи 231/5 537 4/71 50/480 190/3 900 475/9 

988 

н-к отдел, 

главни експерти 

 Други        

1. Изготвяне на протоколи от 

лабораторни изследвания 

протоколи 570 440 760 970 2 740 главен експерт, 

главен. специалист  

2. Изготвяне на сертификати за контрол сертификати 10 40 350 350 750 главен експерт, 

главен. специалист 

3. Изготвяне на планове, отчети, 

доклади, справки, анализи и др. 

планове, 

отчети и др. 

12 5 5 5 27 н-к отдел 

главен експерт 

 Спазване и поддържане на Системите за управление на ЛИК и ОКА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEС 17025 и БДС EN ISO/IEС 

17020 

1. Обучение и квалификация на 

персонала 

програми 2 - - - 2 н-к отдели 

гл. експерт 

2. Организиране и провеждане на 

вътрешните одити 

програми 

доклади 

1 - 1 - 2 н-к отдели 

главен експерт 

3. Организиране и провеждане на 

прегледите на ръководството  

протокол 

доклад 

1 - - 1 2 н-к отдели 

главен експерт 

4. Извършване на наблюдение на 

персонала  

протоколи - - 7 10 17 н-к отдели 

главен експерт 

5. Извършване на мониторинг на 

персонала 

доклади - - - 37 37 н-к отдели 

главен експерт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Участие в междулабораторни 

сравнения и изпитвания за пригодност 

програми 

доклади 

- 1 - 2 3 началник отдели 

 Внедряване на нови методи  

1. Течнохроматографски метод за 

определяне на пестициди във води 

метод 
- - - 1 1 

главни експерти 

2. Газхроматографски метод за 

определяне на пестициди във води 

метод 
- - - 1 1 

главни експерти 

3. Метод за определяне на естествен уран 

във води 

метод 
- - - 1 1 

главни експерти 

УЧАСТИЕ В САЙТА НА СРЗИ 

 № ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК 

1 2 3 4 

1. Изготвяне на „Доклад относно мониторинга и контрола на 

нейонизиращите лъчения като фактор на жизнената среда и на 

обектите, източници на нейонизиращи лъчения, извършени в гр. 

София през 2021 г.“ 

м. декември началник отдел 

главен експерт 

2. Изготвяне на месечна информация за дейностите по мониторинг и 

контрол на електромагнитни полета 

текущ началник отдел 

главен експерт 

3. Изготвяне на месечна информация за дейностите по мониторинг и 

контрол на шум и/или вибрациии 

текущ началник отдел 

главен експерт 

4. Изготвяне на седмична и месечна информация за дейностите по 

мониторинг и контрол на водите 

текущ началник отдел 

главен експерт 
 

 

ДИРЕКЦИЯ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” 

 

Годишни задачи и мероприятия по тяхното реализиране на отдел „Интегрирана профилактика” 

 

№ Годишни задачи/мероприятия  Краен срок Изпълнител 

1. 2. 3. 4. 

1.  

1.1. 
Анализи на храненето на деца от 0-7 години, съгласно изискванията на Наредби №№ 2 и 6 на МЗ 

за здравословно хранене на децата, посещаващи детски заведения. 
15.12.2021 г. 

Старши инспектор, 

дирекции ЛИ и ОЗ 
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1. 2. 3. 4. 

1.2. 
Анализ на организираното хранене на учениците в столични училища, съгласно изискванията на 

Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. 
15.12.2021 г. 

Старши инспектор, 

дирекции ЛИ и ОЗ 

1.3. Затлъстяването, като рисков фактор за развитие на диабет в трудов колектив. 30.11.2021 г. Главен инспектор 

1.4. 
Провеждане на здравнообразователни дейности за превенция на хроничните незаразни болести 

сред медицински и немедицински специалисти, ученици и родители. 
текущ 

Главен инспектор 

Старши инспектор 

1.5. Семинари с медицинските специалисти от определени столични райони. 15.11.2021 г. 

Директор дирекция 

ПБПЗ, началник отдел 

ИП, главни инспектори 

2. Оценка на състоянието на атмосферния въздух в град София 

2.1. 
Изготвяне на доклад за качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на населението в 

град София за 2020 г. 
30.06.2021 г. 

Началник отдел ИП  

дирекция MД, ИАОС и 

СЗОК 

3. Мониторинг на нивото на шума в София   

3.1. 
Изготвяне на необходимите документи, организиране и провеждане на мониторинга на шума в  

град София. 
15.11.2021 г. 

Началник отдел ИП, 

дирекция ЛИ, 

дирекция АПФСО 

3.2. 
Обобщаване на резултатите, представянето им в таблици и диаграми и изготвяне на доклад за 

шумовото натоварване в столицата и предоставянето му на МЗ, НЦОЗА и СО. 
15.12.2021 г. 

Началник отдел ИП  

Началник отдел ФЖС 

4. Национална програма за контрол на туберкулозата 

4.1. 
Разпространение на ЗОМ в детски и учебни заведения и рискови групи на тема „Профилактика на  

туберкулозата”. 
текущо Главен инспектор  

5. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства 

5.1. 

Провеждане на промотивни дейности с родители на деца и с ученици от ромски произход от 

детски и учебни заведения по въпросите на профилактика на болестите и утвърждаване на 

здравословен модел на живот. 

15.12.2021 г. 
Главен инспектор, 

Медиатор  

5.2. Разпространение на здравно-образователни материали в райони с компактно ромско население.  30.11.2021 г. Медиатор  

6. 
Анализ на физическото развитие, здравословно състояние и диспансерно наблюдение на децата и учениците по данни от 

профилактичните прегледи за учебната 2020/2021 г.  

6.1. 

Създаване и поддържане на база данни от анализите за профилактичните прегледи на децата и 

учениците, изготвени от медицинските специалисти в здравните кабинети на детските  и учебните 

заведения. 

15.06.2021 г. 
Началник отдел, 

Главен специалист 

6.2. 
Изготвяне на анализ на здравословното състояние, физическото развитие, физическата 

дееспособност и диспансерното наблюдение на децата, посещаващи детските заведения. 
15.07.2021 г. Главeн инспектор 
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1. 2. 3. 4. 

6.3. 
Изготвяне на анализ на здравословното състояние, физическото развитие, физическата 

дееспособност и диспансерното наблюдение на учениците. 
15.07.2021 г. Главен инспектор 

7. Регионална програма „Профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7 години, в определени детски градини на град София” 

7.1. Определяне на детските заведения за участие в програмата и запознаване директорите с нея.  31.05.2021 г. Старши инспектор 

7.2. 
Повишаване информираността на медицинските специалисти, персонала и родителите по 

въпросите на профилактиката на затлъстяването при децата. 
15.11.2021 г. Старши инспектор 

7.3. 
Изготвяне на анализ с резултатите за реализираните дейности от програмата и запознаване  

директорите и медицинските специалисти в детските градини. 
31.12.2021 г. Старши инспектор 

8. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България 

8.1. Обучение на деца от 6-9 години за оралната хигиена. 30.11.2021 Главен инспектор 

8.2. Разпространение на здравно-информационни материали за профилактика на оралните заболявания 

при децата, посещаващи детски и учебни заведения. 

текущ Служители на ИП 

9. Регионална програма „СПИН и младите хора” 

9.1. 

Организиране и провеждане на целогодишна национална информационна кампания за превенция 

на ХИВ/СПИН с акценти: 

- 14 февруари – Ден на влюбените;  

- месец май- Ден за съпричастност; 

- лятна АНТИСПИН кампания; 

- 1 декември – Световен ден за борба със СПИН. 

 

 

14.02.2021 г. 

31.05.2021 г. 

30.09.2021 г. 

15.12.2021 г. 

Старши инспектор, 

Медиатор, 

екип на отдел ИП 

9.2. 
Координиране на съвместните дейности по изпълнение на националната програма „Профилактика 

на СПИН и СПИ“ в столицата с партньори. 
15.12.2021 г. 

Старши инспектор,  

екип на отдел ИП 

10. Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка в Република България. 

10.1 
Предоставяне на здравно-образователни материали за популяризиране на програмата сред 

медицински и немедицински специалисти и родители. 
целогодишно 

Главен инспектор. 

Медиатор 

№ Годишни задачи/мероприятия  Краен срок Изпълнител 

 Годишни задачи и мероприятия по тяхното реализиране на отдел “Превенция на 

зависимостите“ 

  

1. Национална програма за профилактика на самоубийствата в България 

1.1 Лекционен курс с ученици от среден и горен курс на тема „Пубертет и насилие “ и “Хазартна 

зависимост“ 

30.11.2021 г. Директор дирекция 

ПБПЗ 

1.2. Провеждане на лекционен курс с ученици от горен курс на тема: „Хранителни разстройства“. 30.11.2021 г. Главен инспектор 
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1. 2. 3. 4. 

1.3. Организиране и провеждане на изследване на индекс телесна маса и процент телесни мазнини с 

момичета от горен курс. 

30.11.2021 г. Главен инспектор 

1.4. Провеждане на обучителни дейности с ученици от начален курс в едно столично училище по 

проблемите на насилието. 

30.11.2021 г. Директор дирекция 

ПБПЗ 

1.5. Провеждане на интерактивни образователни и обучителни дейности с деца от подготвителни 

групи и ученици от начален курс на тема: „Чисти и здрави”. 

31.10.2021 г. Старши инспектор 

1.6 Провеждане на интерактивни образователни и обучителни дейности с деца от ромски произход от 

детски и учебни заведения на тема: „Чисти и здрави“. 

31.10.2021 г. Старши инспектор 

1.7. Работа с онлайн платформа за регистрация на суицидни действия, по проект на НЦОЗА текущ  Главен инспектор 

1.8. Подготовка на текстове за методични, информационни и печатни материали. текущ Главен инспектор 

1.9. Консултативна дейност в Кабинета за психологическо консултиране „Доверие”. Подкрепа   на деца 

и родители преболедували Ковид -19. 

 

текущ Директор дирекция 

ПБПЗ 

2. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 

2.1. Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве   

2.1.1. Повишаване информираността на столичното население по отношение на репродуктивното здраве 

и сексуалното възпитание на младите хора от столицата. 

текущ Главен инспектор 

2.1.2. Организиране и провеждане  на интерактивно обучение с ученици и медицински специалисти от  

училищата на тема: „Рисковете пред младите хора – тютюнопушене, алкохол и рисково поведение 

30.11.2021 г. Главен инспектор 

2.1.3. Провеждане на образователни и обучителни дейности с ученици от горен курс в учебните 

заведения на тема: „Сексуално предавани инфекции”. 

30.11.2021 г. Главен инспектор 

2.1.4. Актуализиране, тиражиране и разпространение на тематични материали за медицински 

специалисти, педагози и родители. 

текущ Главен инспектор 

2.2. Дейности „Злоупотреба с алкохол” 

2.2.1. Повишаване информираността на столичното население по отношение на рисковите фактори за 

употребата на алкохол, психоактивни вещества и превенцията на наркоманното поведение сред 

подрастващите от столицата. 

текущ Главен инспектор 

2.2.2. Организиране и провеждане на интерактивни обучителни дейности с ученици от горен курс.  30.11.2021 г. Главен инспектор 

2.2.3. Практическо обучение с нагледни средства и макети на ученици от среден и горен курс за вредата 

и въздействието на алкохола. Организирано е съвместно с МКБППМН . 

30.09.2021 г. Главен инспектор 
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1. 2. 3. 4. 

2.2.4. По повод 26 юни – Международен ден за борба с наркотиците и наркоманиите – участие в 

информационна кампания. 

30.06.2021 г. Главен инспектор 

2.2.5. Актуализиране, тиражиране и разпространение на тематични материали за медицински 

специалисти, педагози и родители. 

целогодишно Екип на отдел ПЗ 

2.2.6. Подготовка на текстове за интернет-страницата на СРЗИ по повод 26 юни – Международен ден за 

борба с наркотиците и наркоманиите. 

10.06.2021 г. Главен инспектор 

2.2.7. Информационна кампания по превенция на употребата на цигари и алкохол и демонстрация на 

алкоочила сред ученически, други колективи и ромски квартали . 

текущ Главен инспектор 

2.2.8. Участие в обучения и дейности, организирани от правителствени и неправителствени организации 

в райони с концентрация на компактна маса ромско население. 

текущ Главен инспектор 

2.2.9. Участие в работата на Общинския съвет по наркотични вещества към Столичната община. текущ Главен инспектор 

2.3. Дейности „Тютюнопушене” 

2.3.1. Повишаване информираността на столичното население по отношение на вредните последици от 

активното и пасивно тютюнопушене. 

текущ  Главен инспектор 

2.3.2. Организиране и провеждане на кампании с ангажиране на известни личности: 

- Световен ден без тютюнопушене – 31 май; 

- Международен ден без тютюнопушене – 21 ноември.  

Провеждане на кампании сред служители от министерства, медии и общини. 

 

31.05.2021 г. 

21.11.2021 г. 

Главен инспектор, 

екип 

2.3.3. Семинар с интерактивно обучение на медицински специалисти от училищата на три столични 

района на тема: „Рисковете пред младите хора – тютюнопушене, алкохол и наркотици”. 

10 .11. 2021 г. Главен инспектор, 

екип 

2.3.4. Практическо обучение с нагледни средства и макети на ученици от среден и горен курс за вредата 

и въздействието на цигарите. 

 

текущ 

Главен инспектор 

2.3.5. Организиране и провеждане на обучение и изследване за остатъчни количества въглероден 

моноокисд и карбоксихемоглобин в издишан въздух на работещи в трудови колективи. 

30.11.2021 г. 

 

Главен инспектор, 

екип 

2.3.6. Провеждане на интерактивно обучение в СРЗИ на деца в риск по програма „Лятна ваканция“ на 

тема: „Вредата от тютюнопушенето“, съвместно с МКБППМН, СО р-н Сердика. 

30.09.2021 г. Главен инспектор 

2.3.7. Подготовка на информационни материали за интернет-страницата на СРЗИ; предоставяне 

информация и материали за пресата. 

текущ Главен инспектор 

2.3.8. Организиране и провеждане на изследване за остатъчни количества въглероден монооксид и 

карбоксихемоглобин в издишан въздух на ученици–пушачи и възрастни–пушачи. 

 текущ Главен инспектор, 

екип 

2.3.9. Изготвяне на ежеседмична справка до МЗ за проверките по чл.54, чл., 55 и чл. 56 от ЗЗ на СРЗИ. текущ Главен 

инспектор,екип 
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2.3.10. Консултативна дейност в Кабинета за преодоляване на тютюневата зависимост. текущ Главен инспектор 

3. Регионална програма „Превенция на зависимости и зависимо поведение сред младите хора” 

3.1. Повишаване информираността на столичното население по отношение на зависимостите и 

зависимото поведение. 

текущ Главен инспектор 

3.1.1. Организиране на дискусионни срещи, лекции, видеопокази на ученици от столичните училища и 

домовете за медико социални грижи, ЦНСТД иМ, студенти, други групи и в ромски махали. 

текущ Главен инспектор 

3.2. Подготовка на материали за интернет-страницата на инспекцията във връзка с 26 юни – 

Международен ден за борба с наркотиците и наркоманиите. 

текущ Главен инспектор 

3.3. Изготвяне на актуална информация за наркотици и др. психоактивни вещества, предназначена за 

медицински специалисти, ученици, педагози и др. 

текущ Главен инспектор 

3.4. Предоставяне на материали за интернет-страницата; предоставяне на печатни и др. материали на 

медии при необходимост. 

текущ Главен инспектор, 

екип 

4. Дейности по Национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и 

грижа” 

4.1. Повишаване информираността на столичното население по отношение на пътнотранспортните 

произшествия с участието на деца за периода 2012 – 2020 г., съобразно областната стратегия на 

град София. 

30.09.2021 г. Старши инспектор 

4.2. Отбелязване на Глобална седмица за пътна безопасност на ООН. текущ Старши инспектор 

4.3. Обучение на деца от детски заведения и ученици на тема: „Безопасност на пътя” с интерактивна 

игра „БИБИТКО“. 

30.11.2021г. Старши инспектор 

4.4. Организиране и провеждане на интерактивно обучение за въздействието на алкохола и риска от 

пътнотранспортни произшествия сред организирани колективи. 

текущ Старши инспектор 

4.5. Организиране и провеждане на интерактивно обучение с алкоочила в СРЗИ, на деца в риск по 

програма „Лятна ваканция“ на тема: „Вредата от алкохола и ПТП“, съвместно с МКБППМН, СО 

р-н Сердика. 

30.09.2021г. Старши инспектор 

4.6. Кампания по повод 19 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП 20.11.2021г. Старши инспектор 

4.7. Подготовка на материал за публикуване на интернет-страницата на СРЗИ по темата. 25.11.2021г. Старши инспектор 

4.8. Подготовка и предоставяне по електронната поща на методичен материал за безопасността на 

пътя, до столичните училища. 

текущ Старши инспектор 

5. Социологически проучвания 

5.1 Организация и провеждане на изследване на тема: „Изследване на общественото мнение относно 

качеството на административното обслужване в Столична РЗИ”. 

15.12.2021г. Началник отдел ИП 
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5.2. Организация и провеждане на изследване сред потребители на услуги за наличие на корупционни 

практики в Столична РЗИ.  

15 12.2021г. Началник отдел ИП 

6. Медиини изяви 

6.1. 
За сайта. 

текущ Служители на 

дикреция  ПБПЗ 

6.1.1. 
Системна информация – по повод дни на здравето. 

текущ Служители на 

дикреция ПБПЗ 

6.1.2. Тематични материали – здраве, зависимости, изследвания, представяне на изданията на СРЗИ, 

работата на кабинета за отказване от тютюневата зависимост. 

текущ Служители на 

дикреция ПБПЗ 

7. Държавен контрол 

7.1. Осъществяване на контрол по Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания. 

текущ Служители на 

дикреция ПБПЗ 

8. Здравен контрол 

8.1. Осъществяване на контрол по спазване на чл. 56 от Закона за здравето за забрана на 

тютюнопушенето в обособени работни места /обекти по списък и по сигнали/. 

текущ Служители на 

дикреция ПБПЗ 

8.2. Осъществяване на контрол по спазване на забраната за продажба на алкохолни напитки на спортни 

прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици (чл. 54 от Закона за здравето).  

текущ Служители – отдел  

ИП 

8.3. Осъществяване контрол по спазване забраните, свързани с пряката и непряката реклама на спиртни 

напитки в печатните издания – вестници и списания и външната реклама – билбордове, плакати и 

други, съгласно чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за здравето. 

текущ Служители - отдел ПЗ 

8.4. Осъществяване на контрол по спазване на чл. 56 от Закона за здравето за забрана на 

тютюнопушенето в закрити обществени места по сигнали за заведения за хранене и развлечения.  

текущ Служители на 

дирекция ПБПЗ 

9. Оказване на организационно-методична помощ 

9.1. Оказване на методична помощ на новоназначени медицински специалисти от здравните кабинети 

на училищата и в детските заведения в гр. София. 

текущ Служители отдел ПЗ 

9.2. Оказване на организационно-методична и консултативна помощ по промоция на здравето на 

медицинските специалисти от 231 детски заведения и 234 училища в столицата. 

текущ Служители отдел ПЗ 

10. Дейност на информационно-консултативния здравен център 

10.1. Изготвяне анализ за дейността по промоция на здраве на медицинските специалисти от детските 

заведения и училищата. 

12 ноември  

2021 г. 

Старши инспектори, 

отдел ПЗ 
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10.2. Предоставяне на устна или писмена информация на лица, специалисти, представители на 

средствата за масова информация, групи и общности от населението, отнасящи се до: рисковите 

фактори на средата, вредните навици и рисковото поведение, развитие на лични умения, 

необходими за избор на здравословен начин на живот, националните и регионалните програми, по 

които се работи в СРЗИ. 

целогодишно Служители на 

дирекция ПБПЗ 

10.3. Организиране и провеждане на срещи, дискусии, семинари с ученици, педагози, здравни 

работници в СРЗИ 

целогодишно Служители на 

дирекция ПБПЗ 

10.4. Предоставяне на здравно-информационни материали. 

 

целогодишно Служители на 

дирекция ПБПЗ 

11. Други дейности 

11.1. Кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост – консултативна работа с клиенти, изготвяна 

на ежемесечна справка до МЗ. 

целогодишно Началник отдел ПЗ 

11.2. Консултиране на деца и възрастни в Кабинета за психологическо консултиране. целогодишно Диктор дирекция 

ПБПЗ 

12. 
Участие в национални проучвания по указание на Министерството на здравеопазването 

целогодишно  Служители на 

дикреция  ПБПЗ 

13. Подготовка на проекти и участие в конкурси за финансиране на проекти, организирани от  

Министерството на здравеопазването, общини и НПО 

целогодишно Служители на  

дикреция  ПБПЗ 

14. Квалификация на кадрите 

14.1. 
Колегиуми в дирекцията по план 

целогодишно Началник на отдел 

ИП 

14.2. 
Участия в курсове, организирани от НЦОЗА, ИПА, други. 

целогодишно Служители на 

дикреция ПБПЗ 

14.3. Участие в организирани семинари, симпозиуми, конгреси и други форми на продължаваща 

квалификация. 

целогодишно Служители на 

дикреция ПБПЗ 
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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. 

 

Оперативни цели: 

 Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести и на инфекциите, 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 на възникване и разпространение на взривове и епидемии от заразни болести, както и на внос и 

разпространение на инфекции с висок епидемичен риск;  

 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 надзора на заразните болести;  

 Научно-практическа дейност, квалификация и взаимодействие с държавни институции за изпълнение на основните задачи; 

 Организационно-методична дейност. 

 

ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

 

Контролирани обекти към 31.12.2020 г. - общ брой – 5 386, в т. ч.: 

 

№ 

по 

ред Видове обекти Общ брой обекти Планови проверки 

 

 

Тематични 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. Лечебни заведения 72 72   

2. ДКЦ, МЦ, ЦД,МДЦ 360 360 
 

3. Тъканни банки 7 7   
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1 2 3 4 5 

5 

Амбулатории за индивидуална и групова практика за първична 

медицинска помощ (ОПЛ) 
670 670 

 

6. 

Амбулатории за индивидуална и групова практика за първична 

медицинска помощ - дентална 
2 142 2 142   

7. 

Амбулатории за индивидуална и групова специализирана 

медицинска помощ 
787 787   

8. ЦТХ, ЦСМП, БМК; ЦКВЗ 5 5   

9. Кабинети за неконвенционални методи по ЗЗ 188 188   

10. Медико-диагностични лаборатории 63 63   

11. Медико-технически лаборатории 254 254   

12. Детски ясли 32  32   

13. Здравни кабинети в Детски градини 307 307   

14. Здравни кабинети в учебни заведения 219 219   

15. Хосписи 16 16   

16. Перални 30 30 28 

17. Лечебни заведения 74 74   

18. Фирми за ДДД дейности 103 120   

19. Контрол на провежданите ДДД обработки   1 500   

20. Биотопи 49 304    

21. Други 8 8   

  ВСИЧКО 5 386 7 158 28 
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№ Показатели за изпълнение 

Съдържание 

на информа- 

цията 

План 2021 г. 

Изпълнител I  

трим. 

II  

трим. 
III трим. 

IV  

трим. 
Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Епидимиологичен надзор на заразните заболявания и контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения 

1.1. 

Епидемиологичен надзор и контрол на 

противоепидемични мероприятия в 

лечебните заведения за извънболнична и 

болнична помощ. 

Проверка 

1088 1109 1114 1116 4469 

Сектор ПЕК 

старши инспектор 

инспектор 

1.2. 

Епидемиологичен надзор и 

профилактика на ОЗБ и ИСМО и 

контрол на противоепидемични 

мероприятия в лечебните заведения за 

болнична помощ. 

Проверка 18 18 18 18 72 

Сектор ПЕК 

инспектор  

главен инспектор 

старши инспектор 

 

1.3. 

Епидемиологичен надзор и 

профилактика на ОЗБ в  амбулаториите 

за първична медицинска помощ. 
Проверка 167 168 167 168 670 

Сектор ПЕК 

инспектор  

главен инспектор 

старши инспектор 

1.4 

Епидемиологичен надзор и 

профилактика на ОЗБ и контрол на 

противоепидемични мероприятия в 

детските заведения и училищата. 

Проверка 132 131 132 131 526 

Сектор ПЕК 

инспектор  

главен инспектор 

старши инспектор 

1.5 

Епидемиологичен надзор в структурите 

за лечение на кожно-венерически 

заболявания, относно верификация на 

съобщаването на случаите на сексуално- 

предавани инфекции, съгласно Наредба 

№3 от 26.05.2016 г. за реда и условията 

за провеждане на диагностика, 

профилактика и контрол на сифилис, 

гонорея и урогенитална хламидийна 

инфекция. 

Проверка Текущо Текущо Текущо Текущо 
През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 

Извършване оценка на епид. обстановка 

при първите случаи на ИСМО за 

своевременно и спешно вземане на 

противоепидемични мерки. 

Оценка на 

риска 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

1.7 

Проследяване и анализиране на епид. 

обстановка, планиране и предприемане 

на мерки за предотвратяване и 

овладяване на епид. ситуации /епид. 

взривове, епидемии и др./. 

Проверка 

Контрол 
Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Началник на отдел 

ЕКЗБ 

главни инспектори 

1.8 

Изготвяне на текуща информация за 

епидемичната обстановка в столицата. Справка 13 13 13 13 52 

Сектор ПЕК 

Дежурен главен 

инспектор 

1.9 
Анализиране на заразната заболяемост 

на територията на столицата. 
Анализ 1 1 1 1 4 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

Началник сектор 

ИКИ 

1.10 

Своевременно проучване на регистрира-

ните ОЗБ и ИСМО. Съобщаване на 

данните в Националния център за 

обществено здраве и анализи, 

Националния център по заразни и 

паразитни болести (за някои ОЗБ) и 

Министерство на здравеопазването. 

Регистрация 

Епидемиоло-

гично 

проучване 

Съобщаване 

 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

1.11 

Профилактика и контрол на 

кръвнопреносимите инфекции в 

диализни центрове/клиники/отделения - 

спазване на стандартните предпазни 

мерки за защита на пациенти и персонал 

при извършвае на хемодиализа.. 

Проверка 5 6   11 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 
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1.12 

Проверка на перални за пране на 

болнично бельо за привеждане в 

съответствията с Наредба № 12/2018г. 

Тематична 

проверка 
7 7 7 7 28 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

1.13 

Осъществяване на граничен здравен 

контрол на летище София за пътници, 

пристигащи от страни, ендемични за 

заболявания със значение за 

общественото здраве. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо 

Денонощ. 

през 

годината 

Сектор ИКИ 

Дежурен ГЗК 

1.14 

Контрол по разделно събиране, 

съхраняване и обезвреждане на опасен 

болничен отпадък и правилно водене на 

документацията, свързана с управление  

на отпадъците в лечебните заведения за 

болнична помощ. 

Проверка Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

1.15 

Проверки по сигнали на граждани. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

2. Постигане на висок имунизационен обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Р. България 

2.1. Информационно осигуряване 

2.1.1 

Актуализиране на данните за 

новородените в столичните родилни 

отделения, изпращане на информацията 

на РЗИ по местоживеене. 

Справка 1 1 1 1 4 

Сектор ИКИ 

главен специалист 

2.1.2 

Събиране на данни за имунизационнен 

обхват на новородените деца в 

родилните отделения на столичните 

болници. 

Справка 1 1 1 1 4 

Сектор ИКИ 

главен специалист 

 

2.2. Работа с контингентите без личен лекар 
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2.2.1 

Поддържане на постоянна връзка и 

взаимодействие със СЗОК по 

проблемите на имунопрофилактиката. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

н-к сектор ИКИ;  

н-к сектор ПЕК 

 

2.2.2 

Организиране имунизирането на 

специфични контингенти от населението 

без личен лекар, целящи обхващането им 

с имунизации. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

н-к сектор ИКИ;  

н-к сектор ПЕК 

2.2.3 

Извършване на имунизации на деца или 

на специфични контингенти от 

населението без ОПЛ в Имунизационния 

кабинет на СРЗИ. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ИКИ 

Главен експерт в 

ИКИ 

2.3. Имунизационни кампании. 

2.3.1 

Организиране имунизирането на 

населението при имунизационна 

кампания, целящи повишаване на 

обхвата при пандемията от COVID-19. 

Национален 

план за 

ваксиниране 

срещу 

COVID-19 в 

Република 

България 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

През 

годината 

н-к сектор ПЕК; 

н-к сектор ИКИ 

 

2.3.2 

Организиране имунизирането на 

специфични контингенти от 

населението, целящо обхващането им с 

имунизации. 

Национален 

план за 

ваксиниране 

срещу 

COVID-19 в 

Република 

България 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

Съгласно 

плана 

През 

годината 

н-к сектор ИКИ;  

н-к сектор ПЕК 

2.4. 
Засилване взискателността по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, ред и начин на тяхното 

провеждане 

2.4.1 

 

Надзор на имунопрофилактиката в 

амбулаториите за първична медицинска 

помощ. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 
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2.4.2 

Контрол на хладилната техника, 

използвана за транспортиране и 

съхранение на биопродукти по методика 

на СЗО и указанията на производителя. 

Организация за правилното приложение 

и съхранение на биопродуктите. 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ИКИ 

главен специалист 

 

2.4.3 

Приемане на годишните планове от ОПЛ 

за необходимите им биопродукти през 

2021 г. План   800  800 

Сектор ПЕК 

Районни главни, 

старши инспектори 

и 

инспектори 

2.4.4 

Планиране на необходимите 

биопродукти за 2021 г. 

План     1 

Сектор ИКИ 

главен специалист 

нач. сектор ИКИ 

началник отдел 

ЕКЗБ 

2.4.5 

Приемане на отчетите и обработка на 

данните за извършените профилактични 

имунизации и реимунизации от ОПЛ, 

съобразно определените графици.  

Отчет 800 800 800 80 3 200 

Сектор ПЕК 

районни главни, 

старши инспектори 

и 

инспектори 

2.4.6 

Методична помощ на ОПЛ за 

профилактични 

имунизации/реимунизации при лица с 

нарушена имунизационна схема с цел – 

догонване на връстниците от ОДЗ по 

отношение на имунизационния статус. 

План Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

районен главен 

инспектор 

главен експерт им. 

к-т 

2.4.7 

Оказване на методична помощ на ОПЛ и 

други ЛЗ при проучване и съобщаване на 

нежелани реакции след ваксинация. 

Анкета Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК  

главен инспектор 

старши инспектор 
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2.4.8 

Анализиране на дейностите по 

имунопрофилактика: анализи на 

постигнатото имунизационно покритие 

от ОПЛ и лечебните заведения,  

извършващи имунизации. 

Анализ 1 1 1 1 4 

Началник сектор 

ИКИ и 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

2.4.9 

Участие в Регионалната комисия за 

освобождаване от имунизации и 

реимунизации на деца с медицински 

противопоказания. 

Протоколи 13 13 13 13 52 

Сектор ПЕК  

главен инспектор 

старши инспектор 

2.4.1

0 

Информация до СЗОК с резултатите и 

проблемите по изпълнението на 

профилактичните имунизации. Анализ  1  1 2 

Сектор ПЕК  

Сектор ИКИ 

началник сектор 

началник отд. 

ЕКЗБ 

3. Дейности по опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск. 

3.1. Надзор на дифтерия 

3.1.1 

Ранно съобщаване, регистрация, отчет, 

епидемиологично проучване и  

обезпечаване на микробиологично 

изследване в оптимално кратки 

срокове  

Мониторинг 

Обработка на 

данни, анкета 

Справка  

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

 

 на всеки съмнителен случай. Анализ       

3.1.2 

Поддържане на максимален 

имунизационен обхват на 

подлежащите възрастови групи. 

Текущ 

контрол 

Текущ 

контрол 

Текущ 

контрол 

Текущ 

контрол 

Текущ 

контрол 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.2. 
Дейности по ерадикация на 

полиомиелит 
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3.2.1 

Регистриране, проучване и изследване 

на всички случаи на ОВП и Синдром на 

Гилен-Баре в СРЗИ и анализ и своевре-

менно съобщаване на всички нива - ЛЗ 

за болнична помощ, ДО, Детски 

невролог. и детски инфекц. отделения 

за деца до 15 г. 

Мониторинг 

Обработка на 

данни 

Анкета 

Справка 

Анализ 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК  

Гл. инспектор 

Ст. инспектор 

 
 

      
 

3.2.2 

Проследяване от ОПЛ здравословното 

състояние на преболедували от ОВП на 

60-я ден. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.2.3 

Ежеседмично съобщаване в МЗ и 

НЦЗПБ на информация за наличие (или 

0 случая) на ОВП. Контрол върху 

правилното и своевременно 

пробонабиране на фекални проби от 

лечебните заведения, регистрацията на 

случаите, съхранението на пробите и 

своевременен транспорт до НРЛ по 

Ентеровируси. 

Съобщаване 

Отчет 

Контрол 

Седмич- 

но 

Седмич- 

но 

Седмич- 

но 

Седмич- 

но 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.3. Дейности по елиминация на морбили и рубеола. „Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г.“ 

3.3.1 

Регистрация на всеки съмнителен 

случай на морбили или рубеола в 

Националната интернет базирана 

система за надзор на морбили, паротит 

и рубеола. 

Регистрация Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.3.2 

Епидемиологично проучване на всеки 

съобщен съмнителен случай на 

морбили или рубеола. 

Анкета Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 
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3.3.3 

Организация и контрол върху 

своевременното осигуряване на 

клиничен материал, проследяване 

потвърждаването (или отхвърлянето) на 

диагнозата чрез лабораторно изследване 

по дефиниция на случая. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК  

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.3.4 

Контрол върху поддържането на висок 

имунизационен обхват на подлежащите 

контингенти – над 95% на регионално 

ниво. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК  

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.4. Дейности във връзка със сезонен грип 2020/2021, свързани с епидемиологичния надзор. 

3.4.1 

Проследяване динамиката на 

заболяемосмостта от ОРЗ и грип и 

усложненията им. 

Мониторинг 

Ежеднев

-но 

1.XI-

30.III; 

Ежесед-

мично 

1.IV-

30.X 

Ежеднев-но 

1.XI-30.III; 

Ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-но 

1.XI-30.III; 

Ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-

но 

1.XI-

30.III; 

Ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-

но 

1.XI-

30.III; 

Ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

проблемен 

специалист 

3.4.2 

Проверка на наблюдаваните практики 

на лечебните заведения, ОПЛ и детски 

заведения, включени в сентинелния 

надзор по ежедневната регистрация на 

ОРЗ и грип през епидемичния период и 

обобщаване на резултатите. 

Тематична 

проверка 

Анализ 

26    26 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

проблемен 

специалист 

 

3.4.3 

Въвеждане на случаите в интернет 

базираната информационна система. 

Предоставяне на информация за 

регистрираните случаи от грип и ОРЗ в 

МЗ и НЦЗПБ. 
Справка 

Ежеднев

-но 

1.XI-

30.III; 

ежесед-

мично 

1.IV-

30.X 

Ежеднев-но 

1.XI-30.III; 

ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-но 

1.XI-30.III; 

ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-

но 

1.XI-

30.III; 

ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Ежеднев-

но 

1.XI-

30.III; 

ежесед-

мично 

1.IV-30.X 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 
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3.4.4 
Провеждане на профилактични 

имунизации срещу грип по желание. 
Имунизации IX-XII IX-XII IX-XII IX-XII IX-XII 

Сектор ИКИ 

главен експерт  

3.4.5 

Провеждане на заседания на щаба за 

борба грипа и орз при завишаване на 

заболяемостта от грип. 

Работни 

срещи 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

Началник на отдел 

 

3.4.6 

Актуализиране на регионалния 

Оперативен план за готовност за 

сезонен грип. 

План 

   

1 1 
Началник на отдел 

 

3.5. 
Туберкулоза - изпълнение на задачите по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България 2018-

2020“, свързани с епидемиологичния надзор 

3.5.1 

Регистриране в електронния регистър, 

съобщаване и отчетност на болни от 

туберкулоза. 

Регистрация Текущо Текущо Текущо Текущо 
През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.5.2 
Епидемиологично проучване на всички 

случаи на туберкулоза. 
Анкета Текущо Текущо Текущо Текущо 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.5.3 

Проверка на предприетите 

противоепидемични мероприятия 

спрямо контактни, работещи в рискови 

обекти. Активно проследяване на 

обхванатите с кожен туберкулинов тест 

на Манту, съмнителни да туберкулоза и 

контактни лица на болн стуберкулоза. 

Контрол 
При 

случай 
При случай При случай 

При 

случай 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.5.4 

Активно съдействие за насочване на 

контактните на болни с туберкулоза към 

лечебните заведения за диагностика и 

лечение на туберкулоза за скрининг и 

провеждан на химиопрофилактика 

Контрол 
При 

случай 
При случай При случай 

При 

случай 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

 

3.5.5 

Активен епидемиологичен надзор над 

туберкулозата в лечебните заведения за 

диагностика и лечение на туберкулозата 

и местата за настаняване  

Мониторинг  

Анкета 
Текущо Текущо Текущо Текущо 

През 

годината 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 
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 на лица, търсещи убежище.        

3.5.6 

Събиране и обобщаване на 

информацията и изготвяне на анализи. 

Обработка на 

данни 

Анализ 

1 1 1 1 4 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.5.7 

Проверка в лечебните заведения за 

болнична помощ за рационалната 

употреба на антибиотиците и надзор на 

антибиотичната резистентност. 

Тематична 

проверка 

 

   20 20 

Сектор ПЕК  

главен инспектор 

старши инспектор 

3.5.8 

Контрол на имунизационния обхват за 

туберкулоза и провеждане проба Манту 

на подлежащия контингент. Изясняване 

причините за необхващане от ОПЛ, 

съгласно изискванията на Методично 

указание за борба с туберкулозата. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо 

През 

годината 

 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

3.5.9 
Провеждане на скрининг за туберкулоза 

сред клиенти на КАБКИС. 

Скрининг При нужда При 

нужда 

При нужда При 

нужда 

През 

годината 

Консултант 

КАБКИС 

3.6. 
Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от „Националната програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ 

2017-2020 г.“ 

3.6.1 

Контрол по изпълнение на дейности за 

предоставяне на изследване за ХИВ, 

хепатит В, хепатит С и сифилис, грижи 

и подкрепа на лица в риск в местата за 

настаняване на лица, търсещи убежище 

и лица лишени от свобода. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.6.2 

Контрол на получена информация и 

Бързи известия за проведени 

изследвания за ХИВ, хепатит В и С, 

сифилис, хламидия, гонорея от 

лечебните заведения. 

Справки 

 
3 3 3 3 12 

проблемни 

специалисти 

3.6.3 

Изготвяне на цифрови и текстуални 

анализи и аналитичен доклад  на 

разпространението на ХИВ/СПИН, СПИ 

и ТБ. 

Анализи 

 
1  1  2 

Сектор ПЕК 

Консултант в 

КАБКИС 
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3.6.4 

Контрол на организацията и мерките за 

постекспозиционна профилактика на 

медицинския персонал при хепатит В, 

хепатит С и инфекция с вируса на 

човешкия имунодефицит в лечебните 

заведения. 

Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

главен инспектор, 

старши инспектор, 

инспектор 

3.6.5 
Предоставяне на услуги по доброволно 

консултиране и изследване за СПИН.  

Консултации 

и изследване Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

Консултант в 

КАБКИС 

3.6.6 

Оказване на методична помощ на ЛЗ по 

проблемите на профилактиката и 

контрола на ХИВ/СПИН и СПИ. 

ОМП Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.6.7 

Оказване на методична помощ на ЛЗ по 

прилагането на действащата нормативна 

уредба в областта на надзора, 

профилактиката и контрола на 

ХИВ/СПИН и СПИ. 

ОМП Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.7. Дейности по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2017 г. – 2020 г. 

3.7.1 

Проследяване на имунизационния 

обхват. 
Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.7.2 

Оказване на организационно-методична 

помощ на ОПЛ и АГ-специалисти. 
ОМП Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.8. Дейности по Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Р. България 2017 г. – 2020 г. 
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3.8.1 

Проследяване на имунизационния 

обхват. 
Контрол Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.8.2 

Оказване на организационно-

методична помощ на ОПЛ и АГ-

специалисти. 
ОМП Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.9. 
Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, изпълнение на изискванията, залегнали в 

Международните здравни правила (2005) 

3.9.1 

Граничен здравен контрол на летище 

София за пътници, пристигащи от 

страни с разпространени заболявания, 

представляващи риск за общественото 

здраве. 

ГЗК Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ИКИ 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.9.2 

Пробонабиране от външна среда и хора 

за проследяване на циркулацията на 

НАГ- вибриони. 
Проби 3 3 3 3 12 

Сектор ПЕК 

главен инспектор 

старши инспектор 

инспектор 

3.9.3 

Организационно-методична работа по 

профилактичните и 

противоепидемични дейности. 
ОМП 205 205 205 209 820 

Сектор ПЕК 

Районни, 

главни,старши и 

инспектори 

3.9.4 

ОМП по изпълнение на 

имунизационната програма по 

Националния имунизационен календар. 
ОМП 220 220 220 220 880 

Сектор ПЕК 

Районни, главни 

старши и 

инспектори 

3.9.5 

ОМП за правилна употреба на 

ваксините и спазване на медицинските 

противопоказания при приложението 

им. 

ОМП Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

Районни, главни 

старши и 

инспектори 



49 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.9.6 

ОМП на ръководителите на 

болничните заведения и зав. рискови  

отделения по проблемите на ИСМО. 

При необходимост - участие в 

регулярните съвещания на БКИСМО. 

ОМП, срещи Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

Районни, главни 

старши и 

инспектори 

3.10. Епидемиологичен контрол 

3.10.

1 

Наблюдение за спазване на здравно-

хигиенните изисквания при 

проектиране и извършване на ново 

строителство, реконструкции и 

ремонти в лечебни заведения и 

съгласуването им с органите на ЗК. 

Предварите 

лен здравен 

контрол 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

Районни, главни 

старши и 

инспектори 

3.10.

2 

Мерки за ограничаване на 

тютюнопушенето и злоупотребата с 

алкохола в лечебните заведения за 

извънболнична помощ. 

Здравен 

контрол 
Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Сектор ПЕК 

Районни, главни 

старши и 

инспектори 

3.11. Микробиологичен контрол Проби 1 220 1 220 1 220 1 220 4 880 Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 

3.11.

1 

Ръце на персонал. 

Проби 165 165 165 165 660 

3.11.

2 

Медицински инструментариум. 

Проби 175 175 175 175 700 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 

3.11.

3 

Рискови повърхности. 

Проби 575 575 575 575 2300 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 
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3.11.

4 

Специализирана медицинска апаратура. 

Проби 90 90 90 90 360 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.11.

5 

Бельо. 

Проби 100 100 100 100 400 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.12.

6 

Дезинфекционни разтвори (Келси). 

Проби 75 75 75 75 300 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.11.

7 

Предмети за обслужване на болни. 

Проби 22 22 22 22 88 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.11.

8 

Въздух. 

Проби 18 18 18 18 72 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.12. 
Химичен анализ на дезинфекционни 

препарати и разтвори 
Проби 892 868 889 895 4 544 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.12.

1 

Контрол на стерилизационната 

апаратура. Проби 568 568 568 569 2 273 
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3.12.

2 

Химичен контрол на автоматизирани 

стерилизационни уреди. 
Проверка и 

изследван с 

биологичен 

тест 

11 11 11 11 44 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.12.

3 

Автоклави в лечебни заведения за 

болнична помощ. 
Проверка и 

изследван с 

биологичен 

тест 

28 28 28 29 113 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

изпълнител-

пробовземач 

3.12.

4 

Автоклави в лечебни заведения за 

извънболнична помощ. 

Проби 462 462 462 462 1 848 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 

3.12.

5 

Сухи стерилизатори - химичен контрол. 

Проби 57 57 58 57 229 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 

3.12.

6 

Асептори; машини за отпадъци. 

Проверка с 

микробиологи

чен тест 

1 1 1 1 4 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 

3.12.

7 

Дезинфекционни камери, газови, 

плазми. 
Проверка и 

изследване 
9 9 8 9 35 

Сектор ПЕК 

Районен 

инспектор, 

Изпълнител-

пробовземач 
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3.13 

Осигуряване на микробиолог и лаборант 

в екипа за своевременно и качествено 

пробонабиране при епидемични 

ситуации. 

По искане на 

отдел ЕКЗБ 
Веднага 

Началник на отдел 

4. 
Провеждане на епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на паразитните болести; Контрол на масовите паразитози в 

организираните детски колективи и провеждане на мерки за тяхното ограничаване. 

4.1. Установяване на екстензинвазията на 

паразитозите сред населението на 

столицата и провеждане на мерки за  

тяхното ограничаване. За целта: 

 

 

 

 -организиране и извършване на изслед-

ване на децата в детски заведения за 

острици със скоч проба. 

 

360 ДЗ 

 

130 

 

130 

 

- 

 

100 

 

360 

инспектори 

 -проучване на разпространението на 

други чревни паразитози.  

- на деца от детските заведения с 

фекални проби. 

- изследване за чревни паразитози на 

рискови контингенти от социални 

домове за възрастни хора; 

 

 

проби 

 

 

1 000 

 

200 

 

 

1 000 

 

50 

-  

 

1 000 

 

150 

 

 

3 000 

 

350 

инспектори 

 -мониторинг ограничаване на 

контактни-те паразитози в детските 

заведения;  

Тематични 

проверки 

 10  10 20 от 339 

детски 

заведения 

инспектори 

 -саниране на откритите опаразитени 

лица и проследяване на ефекта от 

проведеното лечение чрез лаб. контрол. 

100% от 

откритите 

    Текущ нач. отдел 

инспектори 

младши експерти 

4.2. Извършване на паразитологичен надзор 

и контрол на околната среда: 

       

 -проби от битова среда в детските 

заведения; 

проби  500 1 000  1000 2 500 инспектори 

 -проби от детски площадки проби  10 10 20 40 инспектори 
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 -проби почви, взети от регистрирани 

през годината геохелминтозни огнища 

100% от 

новорегистр. 

огнища 

     инспектори 

 -проби вода от местни водоизточници, 

пречиствателни станции и отпадни 

води. 

проби   10 10 20 главен експерт 

младши експерт 

ДД 

инспектори 

4.3. Епидемиологично проучване на 

регистрираните паразитози, за които 

това е задължително: Трихинелоза, 

Ехинококоза, Малария, Лайшманиоза, 

Тенийдози. 

100% от 

регистр. 

    Текущ нач. отдел 

инспектори 

4.4. Ежемесечни проверки в хирургични и 

други отделения в ЛЗ за болнична 

помощ, в които се извършва лечение на 

ехинококозата – по регистрация и 

съобщаване. 

Проверка  10 5 5 20 нач. отдел 

старши експерт 

главен експерт 

инспектори 

5. Внасяни паразитози и проучване, 

картотекиране и периодично следене 

на регистрираните анофелийни 

биотопи: 

      

 

 

 

5.1. Извършване на паразитологични 

изследвания за малария и други 

тропически паразитози на: 

       

 -българи - пребивавали в страни с 

малария; 

100% от 

явилите се 

    Текущ нач. отдел  

младши експерти 

 -чуждестранни граждани, в това число 

бежанци от РПЦ към ДАБ при МС. 

100% от 

явилите се 

    Текущ нач. отдел  

главен експерт  

старши експерт 

младши експерти 
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5.2. Регистрация и епидемиологично 

проучване на случаите с малария и 

потенциално ендемични огнища; 

100% от 

регистриранит

е 

    Текущ нач. отдел 

главен експерт  

старши експерт 

инспектори 

5.3. Следене динамиката и числеността на 

анофелийните комари в 

картотекираните биотопи в гр.София; 

проверки 10 180 104 10 304 главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

5.4. Проследяване ефективността от 

извършените мероприятия по ДДД на 

територията на бази за настаняване на 

чужденци към ДАБ при МС ; 

Проверки 12 12 12 12 48 главен експерт 

старши експерт  

младши експерт 

5.5. Изготвяне и редовно водене на досиета 

на всички новооткрити 

анофелиини.биотопи. 

100% от 

откритите 

биотопи 

    Текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

6. Надзор на паразитните болести:        

6.1. Текущи проверки в ДКЦ, МЦ по         

 регистрацията, съобщаването и 

диспансеризацията на местните и 

внасяни паразитни болести: 

       

 -от инспектори  проверки - - 100 120 220 старши инспектор  

6.2. Текущи проверки в ДЗ по отношение на 

документацията по приема, 

изследването и лечението на 

опаразитените деца. 

проверки 50 50 120 174 339 инспектори 

6.3. Текущи проверки в ДЗ по спазване на 

санитарно-хигиенния режим за 

ограничаване на масовите паразитози. 

проверки 100 50 50 10 210 инспектори 

6.4. Контрол на дезинфекциите в ДЗ с 

експресен метод – ортотолуидинова 

проба за остатъчен хлор. 

посещения в 

контролирани 

те обекти 

    Текущ инспектори 

6.5. Организация на масово-профилактични 

паразитологични изследвания в Дом за 

възрастни хора. 

проби - 17 - - 17 инспектори 
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6.6. Проверки в паразитологичните медик-

диагностичните лаборатории по 

регистрацията и съобщаването на 

местните паразитози. 

Тематични 

проверки 

15    15 30 проверка 

във всички 

лаборатории 

двукратно 

старши инспектор 

6.7. Обработка и внасяне на информацията 

от ТДЗК в автоматизираната система. 

ежедневно х х х х  главен инспектор 

главни експерти 

старши екперт 

инспектори 

7. Дезинсекции и дератизации:        

7.1. Контрол по спазване на изискванията 

на Наредба №1/05.01.2018г. за 

условията и реда за извършване на 

ДДД, обн. ДВ бр.7/2018г. – фирми за 

ДДД  

Тематични 

проверки 

  4- 5 9  Началник отдел 

Паразитология 

главен експерт 

старши експерт 

7.2. Проверки на обекти с висока заселеност 

с инсекти и гризачи 

100% от 

подадените  

сигнали 

    Текущ инспектори ДДД, 

младши експерт 

7.3. Проверки върху състоянието на 

обработените обекти за степен на 

заселеност с насекоми и гризачи: 

 от гл. експерт 

 от ст. експерт 

 от инспектори 

проверки 20 40 20 40 120 главни експерти 

старши експерт 

инспектори ДДД 

 

7.4. Контрол върху качеството на 

провежданите ДД в детски заведения, 

болници, училища и обекти с 

обществено предназначение.  

проверки 350 500 200 450 1500 старши експерти 

младши експерт 

инспектори ДДД 

7.5. Картотекиране и картографиране на 

известните ПО от КПИ 

100% x x x   главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 
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7.6. Проверки в ПО на КПИ на територията  

на паркове,градини и др. биотопи в 

района на Столична община. 

проверки  10 5 5 20 главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

7.7. Издирване на нови ПО от КПИ и 

връчване на предписания за провеждане 

на профилактични и 

противоепидемични мерки срещу 

кърлежите 

проверки  5 5  10 главен експерт 

младши експерт 

инспектори ДДД 

7.8. Систематично определяне на уловените 

на терен и постъпили за изследване в 

СРЗИ кърлежи, свалени от пациенти 

100% от 

постъпилите в 

лаборатория 

та 

       главен експерт 

младши експерт 

7.9. Видово определяне на уловените 

синантропни гризачи и изследването им 

100% при 

уловени 

гризачи на 

терен 

         главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

7.10. Провеждане на обучение по ДДД 

дейности, съгласно Наредба № 1/от 

05.01.2018г.  

Курс по 

предварителна 

заявка, след 

заповед на 

министъра на 

здравеопазва 

нето 

 1  1 2 нач.отдел 

главен експерт 

старши експерт 

8. Дейности при взрив от трихинелоза:        

 -незабавно уведомяване на МЗ писмо     Текущ нач. отдел 

паразитолог 

главен и старши 

експерт 
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 -извършване на епидемиологично проучване 

на взрива и активно откриване на всички 

участници в него 

Карти за 

епид. 

проучване 

    Текущ  нач. Отдел 

главен и старши 

експерт 

инспектори 

 -осигуряване на серологично изследване по 

епидпоказания  

проби     Текущ нач. отдел 

младши 

експерти 

 -санитарно-паразитологично изследване на 

съмнително месо или месни продукти, 

съвместно с органите на БАБХ 

проби     Текущ нач. отдел 

инспектори  

младши 

експерти 

9. Методична и здравно-информационна 

дейност по отношение паразитологични 

заболявания: 

       

9.1. Оказване на организационно методична 

помощ /ОМП/ по въпросите 

паразитологията: 

ОМП     Текущ нач. отдел 

главни 

инспектори 

младши 

експерти 

 ▪ по план – при посещение на 

контролираните обекти 

 200 300 100 400 1 000 главни експерти 

главен 

инспектор 

инспектори 

 ▪ по искане на лечебните заведения и по 

преценка на паразитолога 

     Текущ инспектори 

10. Анализи и оценки:        

10.1 Годишен анализ на паразитната 

заболеваемост сред населението на София 

през предходната година. 

Анализ 1    1 нач.отдел 

главен експерт 

инспектори 

младши експерт 

10.2 Оценка на активността на картотекираните 

анофелийни биотопи. 

Оценка 1 1 1 1 4 главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 
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10.3 Анализ на състоянието на 

хелминтозоонозите в столицата. 

Анализ 1 1 1 1 4 паразитолог 

10.4 Анализ на екстензинвазията на контактни 

паразитози в ДЗ и домове за възрастни хора. 

Анализ  1  1 2 паразитолог 

инспектори 

10.5 Анализ на ДДД дейностите, съгласно 

Наредба № 1/от 05.01.2018г. 

анализ  1  1 2 главни експерти 

старши експерт  

10.6 Оценка на замърсеността на външната среда 

в ДЗ с яйца на острици 

оценка 1 1 1 1 4 паразитолог 

инспектори 

10.7 

 

Оценка на контаминацията на почви, хран. 

продукти, вода с инвазионни елементи 

оценка 1 1 1 1 4 паразитолог 

инспектори 

11. Извършване на платени услуги на 

юридически и физически лица по тяхно  

100% от 

потърсили

те 

    Текущ нач. отдел 

паразитолог 

 искане       мл. експерти 

12. Консултации на пациенти 100% от 

потърсили

те 

    Текущ нач. отдел 

паразитолог  

13. Участие в националната система за 

външен контрол 

сертифика

т 

 1  1 2 нач. отдел 

паразитолог 

младши 

експерти 

14. Бактериологична диагностика на 

инфекциозните болести 

       

14.1 Бактериологична диагностика на болни, 

преболедували и контактни на инфекциозни 

заболявания. 

100 % от 

постъпили

те 

материали 

текущ н-к на отдел 

старши 

експерт 

младши 

експерт 

    

14.2 Профилактични изследвания на здрави лица, 

персонал на рискови в епидемиологично 

отношение обекти, за носителство на 

патогенни микроорганизми. 

100 % от 

постъпили

те 

материали 

текущ н-к на отдел 

старши 

експерт 

младши 

експерт 
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14.3 Извършване на лабораторна диагностика на 

инфекции с висок медицински риск. 

100 % от 

постъпили

те 

материали 

текущ н-к на отдел 

старши експерт 

младши експерт 

14.4 Санитарно-микробиологични изслед-вания 

за вибриони във външна среда. 

 - - 12 - 12 н-к на отдел 

старши експерт 

младши експерт 

15. Серологична диагностика на вирусните заболявания. 

15.1 Изследване на постъпилите серумни проби 

за HIV. 

100 % от 

постъпили

те проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

15.2 Изпращане в НРЛ по HIV на пробите с 

двукратно положителен резултат по ELISA 

100 % от 

положите

л-ните 

серумни 

проби 

на следващия ден след приключване на реакцията главен експерт 

старши  експерт 

15.3 Изследване на серумни проби по ELISA, за 

хепатитни маркери на хепатит А, Б и С на 

бременни, носители, медицински спе-

циалисти, болни, контактни, имунизира-ни, 

хемодиализирани болни и персонал. 

100 % от 

постъпили

те проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

 

15.4

. 

Изследване на серумни проби за морбили 

(Measles IgM и Measles IgG), за ЦМВ, 

ЕБВ(IgM) и рубеола. 

100% от 

постъпили

те проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

15.5 Изследване на серумни проби за паротит ( 

Mumps IgM и Mumps IgG ). 

100% от 

постъпили

те 

проби  

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

15.6 Изследвания на серумни проби за сифилис. 100 % от 

постъпили

те проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 
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15.7 Изследвания на серумни проби за хламидия 

по ELISA – IgM, IgG и IgА 

100 % от 

постъпили

те проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

16. Участие в проучванията на епидемични взривове  

16.1 Осигуряване на микробиолог и лаборант 

в екипа за своевременно и качествено 

пробонабиране при епид.ситуации. 

по искане на 

отдел ЕКЗБ 

веднага н-к на отдел 

 

16.2 Етиологична разшифровка на 

причинителите на взривове. 

― ― н-к на отдел 

старши експерт 

17. Участие в системата за надзор на антибиотичната резистентност. 

 Проследяване на антибиотичната 

резистентност на щамове, изолирани от 

материали в доболничната помощ.  

― текущ н-к на отдел 

 

18. Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни заведения, физически и юридически лица. 

 1. Бактериологични изследвания на 

материали за: 

- капкови инфекции 

- уроинфекции 

- ентероколити 

- серология 

- патологични секрети от различни 

органи и с-ми 

2. Вирусологични изследвания за: 

-HIV 

- хелатит А, Б, С  

- рубеола 

- морбили 

- паротит 

- сифилис 

- хламидия 

- СМV 

100 % от 

постъпилите 

материали 

ежедневно н-к на отдел 

младши експерт 

 

 

 

 

 

главен експерт 

старши експерт 
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19. Организиране на дейността на лабораторията в съответствие с Националния стандарт по микробиология и вирусология. 

19.1 Изпълнение на задължителния  

/минимален/ обем изследвания  

/показатели/ и осигуряване на 

необходимата апаратура за клиничните 

микробиологични и вирусологични 

изследвания. Въвеждане на нови 

методики за всяка диагностика. 

100 % текущ н-к на отдел 

главен експерт 

старши експерт 

младши експерти 

19.2 Прилагане на аналитичните принципи за 

осъществяване на дейността на 

микробиологична и вирусологична 

лаборатория, възприети от Българското 

научно дружество по медицинска 

микробиология от 2010 г. и вирусология 

от 2014 г. 

― текущ н-к на отдел 

главен експерт 

старши експерт 

19.3 Провеждане на вътрелабораторен 

контрол. 

― ежедневно и ежеседмично н-к на отдел 

главни експерти 

старши експерти 

младши експерти 

19.4 Участие в националната система за 

външен контрол. 

по указания 

на МЗ 

при провеждане н-к на отдел 

главен експерти 

старши експерт 

младши експерт 

20. Проучвателна дейност 

20.1 Участие в Националната система за 

надзор на антибиотичната резистентност 

– BulSTAR(Bulgdrian Surveilance 

Tracking Antibicrobial Resistance), 

провеждан от Българската Асоциация по 

Микробиология (ВАМ) 

― текущ н-к на отдел 

старши експерт 
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21. Участие в разработването и изпълнението на национални и регионални програми по борбата с инфекциозните болести. 

21.1 Участие в националната програма по 

антибиотична политика. 

- текущ н-к на отдел 

21.2 Участие в изследванията за ХИВ на 

болни и контактни от 

пневмофтизиатричните отделения. 

100% от 

постъпилите 

проби 

 

текущ 

главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

21.3 Изследване на ХИВ и СПИ от 

неправителствени организации и 

фондации. 

100% от 

постъпилите 

проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

21.4 

 

Участие в национална програма за 

превенция на ХИВ и СПИ. 

100% от 

постъпилите 

проби 

 

текущ 

главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

21.5 Извършване на изследвания на 

физически лица за ХИВ в КАБКИС 1 

100% от 

постъпилите 

проби 

текущ главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

22. Протозоологични изследвания    

 Малария 100% от 

явилите се 

текущ паразитолог 

младши 

експерти  

23. Серологични изследвания    

 Токсоплазмоза, ехинококоза и 

трихинелоза 

100% от пост. 

проби 

текущ паразитолог 

младши 

експерти 

24. За чревни паразити – хелминти и 

протозои 

   

 Планирани масово-профилактични 

паразитологични изследвания/ 

перианални и фекални изследвания/ 

15 000 лица 

25 500 

изследвания 

4 000 4 500 2 000 4 500 15 000 паразитолог 

младши експерти 
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25. Извършване на паразитологичен надзор и контрол на околната среда: 

25.1 Външна среда в детски заведения 4 000  проби 1500 1 000  1 500 4 000 паразитолог 

младши експерти 

инспектори 

25.2 Проби от детски площадки 80 проби  

  

20  20 20  20 80 паразитолог 

младши експерти 

инспектори 

25.3 Почви – при регистиране през 

годината на геохелминтозни огнища 

100% от рег. 

огнища 

     паразитолог 

инспектори 

младши експерти 

25.4 Води 30 проби 

 

 15 10 5 30 паразитолог 

инспектори 

младши експерти 

25.5 Храни – плодове, зеленчуци и месо 30 проби – 

плодове и 

зеленчуци 

10 проби- месо 

10 месо 10 

плодове 

и 

зеленчу

ци 

10 

плодове 

и 

зеленчу

ци 

10 

плодове и 

зеленчуци 

40 паразитолог 

инспектори 

младши експерти 

         

26. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

       

26.1 Подобряване на системата за събиране 

на документацията от ежедневния 

контрол, обработването и изпращането 

й в общия масив данни - електронна 

таблица по надзор на остри заразни 

болести. 

Електронни 

таблици 

    текущ проблемен 

специалист 

26.2 Поддържане на уеб-базираната 

система за надзор регистрирани случаи 

на морбили, паротит и рубеола чрез 

ежедневно внасяне информация. 

Уеб-базирана 

система 

    текущ проблемен 

специалист 
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26.3 Поддържане на база данни за надзор на 

туберкулоза с белодробна форма и други 

локализации. 

База данни     текущ проблемен 

специалист 

26.4 Поддържане на уеб-базираната система 

за надзор регистрирани случаи на остри 

респираторни заболявания и грип чрез 

ежедневно/ежеседмично внасяне 

информация. 

Уеб-базирана 

система 

    текущ главни 

инспектори 

26.5 Ежемесечно събиране и обобщаване на 

проведени изследвания от лечебните 

заведения и изпращане на отчет в МЗ по 

Наредба № 3 за реда и условията за 

провеждане на диагностика, 

профилактика и контрол на сифилис, 

гонорея и урогенитална хламидийна 

инфекция. 

справки      главни 

инспектори 

26.6 Ежемесечно събиране и обобщаване на 

проведени изследвания от лечебните 

заведения и изпращане на отчет в МЗ по 

Наредба № 47 за условията и реда за 

изследване, съобщаване и отчет на 

заразеност с вируса на синдрома на 

придобитата имунна недостатъчност. 

справки      главен 

специалист, 

главни 

инспектори, 

инспектори, 

проблемни 

специалисти 

27. Материали за сайта на СРЗИ        
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27.

1 

Изготвяне на информативни писма, свързани с 

издаване на нови нормативни документи или 

промени на съществуващи. Писма 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При необходи-

мост 

Сектор ПЕК 

районен 

инспектор, 

проблемен 

специалист 

27.

2 

Изготвяне на информативни писма за  

актуални за сезона заразни болести, в т.ч. 

епидемиологични рискове и начини за 

предпазване от тях при възникване на 

епидемична ситуация, информация за 

пътуващите до страни с повсеместно 

разпространена малария и с висок медицински 

риск от заразяване за провеждане на 

химиопрофилактика 

Писма 
При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 

При 

ситуация 
При ситуация 

Сектор ПЕК и 

Сектор ИКИ 

районен 

инспектор, 

проблемен 

специалист 

27.

3 

Информация за административните услуги, 

касаещи услугите, които пред-лага кабинета за 

безплатни консултации и анонимно изследване 

за СПИН; задължителни и препоръчителни 

иму-низации в имунизационния кабинет;  

издаване на международен имунизаци-онен 

сертификат и сертификат за имунизационно 

състояне при пътуване. 

Писма 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При необходи-

мост 

Сектор ПЕК 

Консултант в 

КАБКИС 

Сектор ИКИ 

главен експерт 

 

28. Медийна политика        

28.

1 

Предоставяне на информация по искане на 

медиите (ТV, радио и преса), свързана с 

епидемичната обстановка в момента, чрез 

запис на интервю, пряко участие в живо 

предаване или по телефон. 

Интервю 

При 

поисква-

не 

При 

поисква-

не 

При 

поисква-

не 

При 

поисква-

не 

При поискване 

Началник отдел 

ЕКЗБ и ПДДД 

 

28.

2 

Активно подаване на информация, свързана с 

актуални заразни заболявания, регистрирани 

епидемични взривове, обявяване на епидемия, 

препоръчителни мерки при епидемични 

ситуации. 

Интервю 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При необходи-

мост 

Сектор ПЕК 
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28.3 

Участие в пресконференции по повод на 

световни дни на обществено-значими 

заболявания. 

Пресконф

е-ренция 
Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

 

29. Взаимодействие за изпълнение на основните задачи 

29.1 Вътрешно взаимодействие с 

29.2 

Дирекция ОЗ: по предварителния здравен 

контрол; участие в експертен съвет за 

съгласуване на проектна документация на 

обекти с обществено предназначение. 

 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При не-

обходи-

мост 

При необходи-

мост 

Директор на 

дирекция 

Началници на 

отдели 

Инспектори 

29.3 

С дирекция ПБПЗ: по промотивни дейности и 

участие в изготвяне на информация за 

медиите; съвместни участия с промотивни 

дейности по повод международни дни на 

здравето. 

Промотив

ни 

материали 

По план По план По план По план По план 

Директор на 

дирекция 

Началници на 

отдели 

Проблемен 

специалист 

29.4 

С дирекция АПФСО: извеждане на 

предписания; заявки за ремонт на апа-ратура, 

за консумативи; Заповеди за отпуски; 

Конкурси за държавни слу-жители. 

 Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Директор на 

дирекция 

Началници на 

отдели 

29.5 

С отдели в рамките на дирекцията: по 

микробиологичните изследвания на здрави, 

болни и контактни лица; по миробиологичния 

контрол на дезин-фекцията и стерилизацията 

в ЛЗ;по серологични изследвания на болни и 

контактни лица; по пробонабирането на 

материали за изследване циркулацията на 

НАГ вибриони;съвместно участие в 

дейностите по Националната програма за 

превенция и контрол на ХИВ и СПИ; 

по борбата със зооантропонозите; по 

контрола на ДД дейностите. 

 Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Началници на 

отдели  
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29.6 

С дирекция МД: извършване на съв-местни 

проверки при констатирани нарушения и по 

постъпили сигнали в ЛЗ; извършване 

съвместни проверки при регистрация на 

лечебни заведения. 

Съвместн

и 

проверки 

Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Директор на 

дирекция 

Началници на 

отдели 

Инспектори по 

район 

30. Взаимодействие с външни структури 

30.1 

Със СЗОК: сведение за изпълнение на 

профилактичните имунизации от ОПЛ; 

обмен на информация за избор на личен 

лекар на новородените. 
Набор от 

справки 
 1  1 2 

Директор на 

дирекция 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

Началник на 

Сектор ИКИ 

Сектор ПЕК  

30.2 

С ОДБХ: при епидемични ситуации по 

профилактичните и противоепидемични 

мерки при случаи на зоонтропонози; 

съвместни проверки по повод сигнали на 

граждани; участие в регионалната  

комисия за борба със зооантропонозите. 

 Текущо Текущо Текущо Текущо Текущо 

Директор на 

дирекция, 

Началници на 

отдели 

 

30.3 

С НЦЗПБ: с НРЛ по противоепидемич-ната 

и диагностична работа; с отдел 

„Епидемиология” по отчета на заразните 

заболявания и имунизационния обхват, 

съобщаване на взривове, рядко срещани 

инфекции, нежелани реакции след вак-

синация, починали от заразни заболя-вания 

и по програмите за грип, морбили и рубеола; 

участие в квалификационни курсове; 

провеждане на външен лабораторен 

контрол; по диагностичната работа; по 

проблемите на ДДД. 

Отчет 

Анализ 
 1  2 

2 отчета, 1 

анализ и 

текущо през 

годината 

Директор на 

дирекция, 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

Началник на 

сектор ИКИ 

Началник на 

отдел ПДДД 
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30.4 

С НЦОЗА: предаване на сигнална ежедневна 

справка и месечни и годишни отчети за 

заразните заболявания в гр.София и 

имунопрофилактиката; получаване на 

информация за заразните заболявания по 

области в България. 

Справка 

Отчет 
 1  1 

2 отчета по 

имунопрофила

ктика и текущи 

справки през 

годината 

Главен 

инспектор по 

надзора на ЗБ 

Сектор ИКИ 

Началник сектор  

30.5 

С МУ, Катедра "Епидемиология": обу-чение 

по СДО за придобиване на спе-циалност 

"Епидемиология" на лекари. 

Обучителе

н стаж 
    През годината 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

Инспектори 

30.6 

С МК "Й. Филаретова": практическо 

обучение на стажанти – здравни инспектори.      През годината 

Началник отдел 

ЕКЗБ, ПДДД 

инспектори 

30.7 

С РИОСВ: по разделното събиране на 

опасните отпадъци.      През годината 

Началник отдел 

ЕКЗБ 

инспектори 
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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.  

 

Оперативни цели: 

 Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения 

 Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност за спазване на утвърдените медицински стандарти, 

оперативни процедури, ръководства или указания.  

 Извършване качествено и в срок на отговори на сигнали, жалби и молби на граждани и институции. При регулярните проверки експертите 

следят за спазване на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения.  

 Проверки за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за 

болнична помощ и домовете за медико-социална дейност. 

 Организация и координация на проверки по Методика за субсидиране на лечебните заведения. 

 Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза. 

 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.  

 Осигуряване на качествена медико-статистическа документация за здравния статус на населението и за ресурсите и дейността на 

лечебните заведения, отговаряща на нуждите на управлението и международния обмен на данни;  

 Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението. 

 Развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване;  

 

ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 

Обекти, подлежащи на контрол: 

Контролирани обекти към 01.01.2021 г. - общ брой – 6 292 

№ Лечебни и здравни заведения Брой 

1 2 3 

1. Лечебни заведения за болнична помощ 72 
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1 2 3 

2. ДКЦ 45 

3. МЦ 271 

4. МДЦ 33 

5. ДЦ 29 

6. ИППМП - лекари 726 

7. ГППМП - лекари 43 

8. ИППМП – лекари по дентална медицина 2569 

9. ГППМП – лекари по дентална медицина 157 

10. ИПСМП - лекари 1489 

11. ГПСМП - лекари 62 

12. ИПСМП – лекари по дентална медицина 42 

13. ГПСМП – лекари по дентална медицина 1 

14. Медико-диагностични лаборатории 61 

15. Медико-технически лаборатории 259 

16. Лица, използващи неконвенционални методи за въздействие върху здравето 189 

17. ДМСГД 0 

18. Хосписи 17 

19. ЦСМП, НЦТХ и НЦН 3 

20. ЦПЗ 1 

21. ЦКВЗ 1 

22.  Тъканни банки 6 

23. Диализни центрове 3 

24. Детски ясли 27 

25. ДГ с яслени групи 173 

26. ТЕЛК 13 

 ОБЩО: 6292 

 

 

Показатели за изпълнение 

Съдържание 

на 

информацията 

План за 2021 г. 

Изпълнител I трим. II трим. III трим. IV трим. Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общо Проверки 181 181 181 181 724  
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1. Извършване на планови проверки по 

спазване на медицинските стандарти. 

Проверки       главни експерти 

младши експерти 

1.1. Лечебни заведения за извънболнична 

помощ. 

Проверки 100 100 100 100 400 главни експерти 

младши експерти 

1.2. Лечебни заведения за болнична помощ 

– в изпълнение на чл.19, ал. 5 от Наредба 

49/2010 г. 

Проверки В 

зависимост 

от изтичане 

на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В 

зависимост 

от изтичане 

на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В 

зависимос

т от 

изтичане 

на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В 

зависимост 

от изтичане 

на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В 

зависимост 

от 

изтичане 

на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

главни експерти 

младши експерти 

2. Извършване на планови проверки на 

хосписи 

Проверки 1 1 1 1 4 главни експерти 

младши експерти 

3. Извършване на планови проверки на 

лица, използващи неконвенционални 

методи за въздействие върху здравето 

Проверки 10 10 10 10 40 младши експерти 

гл. специалисти 

4. Извършване на проверки по документи 

във връзка с регистрация и пререгистрация 

на ЛЗ за извънболнична помощ и лицата, 

използващи неконвенционални методи за 

въздействие върху здравето 

Проверки По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

текущ главни експерти 

5. Извършване на проверки за изпълнение 

на изискванията на Наредба № 49 за 

основните изисквания на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и 

вътрешният ред на лечебните заведения за 

болнична помощ и домовете за медико-

социални грижи  

Проверки 10 10 10 10 40 главни експерти 
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7. Проверки по Наредба № 1 на ЛЗ за 

статистическата отчетност. 

Проверки 5 5 5 5 20 главни експерти 

младши експерти 

главни 

специалисти 

8. Издаване на удостоверения за изпълнение 

на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 

3 от ЗЛЗ, правилника по чл. 28а, ал. 3 от 

ЗЛЗ и на утвърдените медицински 

стандарти във връзка с издаването на 

разрешения за извършване на лечебна 

дейност от ЛЗ за болнична помощ, 

центровете за психично здраве, центровете 

за кожно-венерически заболявания, 

комплексните онкологични центрове, 

ДМСГД. След окомплектоване и проверка 

на цялата документация, съгласно 

изискванията на чл. 47 от ЗЛЗ се изпраща 

по служебен път в ИАМН. 

Удостоверения По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

текущ главни експерти 

главни 

специалсити 

9. Извършване на проверки по спазване на 

методиката за субсидиране на ЛЗ със 

средства от бюджета на МЗ 

Проверки  23 23 23 23 92 главни експерти 

младши експерти 

главни 

специалисти 

10. Извършване на проверки по Закона за 

кръвта, кръводаряването и 

кръвопреливането 

Проверки  1 1 1 1 4 главни експерти 

11. Извършване на проверки по чл. 93 от 

Закона за здравето по жалби и сигнали при 

нарушаване на правата на пациентите или 

при спорове, свързани с медицинското 

обслужване и участия в съвместни проверки 

с ИАМН, СЗОК и Столична община. 

Проверки  При 

необходим

ост 

При 

необходим

ост 

При 

необходи

мост 

При 

необходим

ост 

текущ главни експерти 
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12. Извършване на проверки във връзка с 

медицинската експертиза 

Проверки 6 6 6 6 24 главни експерти 

главни  

специалисти 

13. Проучване, съвместно със съсловните 

организации на потребностите в областта от 

лекари, лекари по дентална медицина, 

фармацевти и други медицински и 

немедицински специалисти с висше 

образование и предлага на министъра на 

здравеопазването броя на местата за 

следдипломно обучение. 

Изготвяне на 

писма, приети и 

обобщени 

предложения и 

потребности 

 Анализ до 

15.06.2021 

г. изпратен 

в НЦОЗА 

   главни експерти 

14. Съставяне на актове за административни 

нарушения и предлагане на директора на 

РЗИ налагането на принудителни 

административни мерки, предвидени в 

закон. 

Издадени 

актове 

    текущ главни експерти 

15. Участие в комисиите за закрила на 

детето на територията на град София. 

Участие в 

заседания 

    При 

необходи-

мост 

главни експерти 

младши експерти 

16. Участие в комисия по приемна грижа 

към РДСП. 

Участие в 

заседания 

    При 

необходи-

мост 

нач. отдел 

17. Участие в регионален съвет по 

осиновяване. 

Участие в 

заседания 

ежеседмич

но 

ежеседмич

но 

ежеседми

чно 

ежеседмич

но 

52 нач. отдел 

18. Участие в комисия по пробация  Участие в 

заседания 

ежемесечн

о 

ежемесечно ежемесеч

но 

ежемесечно 12 главен експерт 

19. Издаване на заповеди за състав на ЛКК Заповеди     текущ главен специалист 

20. Извършване от регионалния съвет на 

служебни проверки на не по-малко от 2% от 

издадените решения за временна 

неработоспособност и експертни решения 

по чл.103, ал. 3 от ЗЗ, избрани по случаен 

принцип 

Проверки  5 5 5 5 20 главни експерти 
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21. Провеждане на работни/методични 

срещи по експертизата на временната 

Срещи  3 3 3 3 12 н-к отдел 

главни експерти 

неработоспособност с лекуващи лекари и 

ЛКК. 

       

22. Заседания на Регионалния съвет по 

медицнска експертиза. 

Участие в  

заседания 

ежеседмич

но 

ежеседмич

но 

ежеседми

чно 

ежеседмич

но 

 н-к отдел 

главни експерти 

главен специалист 

23. Осъществяване на извънпланови 

тематични проверки зададени от МЗ.  

Проверки и 

участия 

При 

необходим

ост 

При 

необходим

ост 

При 

необходи

мост 

При 

необходим

ост 

 главни експерти 

младши експерти 

главни специалисти 

24. Изготвяне на отчети  Отчети  1 1 1 1 4 н-к отдел 

25. Изготвяне на анализи, становища, писма 

и друга кореспонденция. 

Изготвени 

анализи, 

становища и др. 

    текущ н-к отдел 

главни експерти 

младши експерти 

главни специалисти 

26. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ 

ЗАДАЧИ: 

       

26.1. Вътрешно взаимодействие с:        

26.1.1 Дирекция НЗБ: 

- Съвместни проверки във връзка с 

регистрация на лечебни заведения и 

проверки по жалби. 

     текущ н-к отдел  

експерти 

26.1.2. Дирекция АПФСО: 

- информационно осигуряване, обработка 

на документи, взеимодействие с лечебните 

и здравни заведения и други институции 

чрез електронната поща; 

     текущ н-к отдел  

експерти 

26.2. Външно взаимодействие с:        

26.2.1. Министерство на здравеопазването: 

- справки и методична помощ във връзка с 

извършваната дейност; 

     При 

необходим

ост 

н-к отдел  

експерти 



75 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.2.2. СЗОК: 

- справки и консултации относно клаузите 

на НРД и правата на пациентите, съвместни 

проверки по жалби. 

     При 

необходим

ост 

н-к отдел  

експерти 

26.2.3. Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“ 

-съвместни проверки по жалби 

-цялостни проверки на ЛЗ 

     При 

необходим

ост 

н-к отдел  

експерти 

26.2.4. С НОИ - СУ “СО” и СЗОК: 

- РСЕВН  

- консултации относно експертизата на 

временната неработоспособност 

     текущ н-к отдел  

експерти 

26.2.5. С НЦОЗА и НСИ за предоставяне на 

МСИ и информация зя извършваната 

медицинска дейност. 

     текущ н-к отдел  

експерти 

гл. специалисти 

26.2.6. С други лечебни заведения за 

издаване на заповеди за състави на ЛКК 

     текущ н-к отдел  

експерти 

 

Контролирани обекти към 01.01.2021 г. по ЗКНВП 

N ОБЕКТИ БРОЙ 

1. Аптеки  341 

2. Складове за търговия на едро с лекарства с НВ 23 

3. Субституиращи и поддържащи програми 8 

4. 
Обекти, извършващи дейности по чл.73, ал. 1 от 

ЗКНВП 
15 

 ОБЩО 387 
 

 Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 

План 2021 г. Срок за 

изпълнение I трим. II трим. III трим. IV трим. общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общо Проверки       

1. Проверки на аптеки и складове във  Съставяне на протокол  текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 връзка с подадени документи в СРЗИ 

за издаване на лицензия за дейности с 

наркотични вещества. 

до 5 работни дни       

2. Планирани проверки в аптеки, 

притежаващи лицензия за дейности с 

наркотични вещества 

Констативен протокол 85 85 85 86 341 главни инспектори 

3. Планирани проверки на складове, 

притежаващи лицензия за дейности с 

наркотични вещества. 

Констативен протокол 5 5 5 8 23 главни инспектори 

4. Планирани проверки на програми за 

лечение с агонисти и агонисти -

антагонисти. 

Протокол 2 2 2 2 8 главни инспектори 

5.  Планирани проверки на обектите, 

извършващи дейности по чл. 73, ал. 1 

от ЗКНВП 

Протокол 3 3 3 6 15 главни инспектори 

6. Предоставяне на специални 

формуляри за поръчка на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични 

вещества. 

Заявление текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

7. Предоставяне на специални 

рецептурни бланки по списък 2 и 3 от 

чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. 

Заявление текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

8. Участие в процедура при внос и износ 

на пратки, съдържащи наркотични в-

ва и техни препарати, предназначени 

за режим митническо складиране. 

Заверка с подпис и печат текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

9. Приемане на отчети на търговци на 

едро и дребно, притежаващи лицензия 

за дейности с наркотични вещества. 

Брой отчетени 

специални формуляри от 

01 до 10 число 

ежемесе

чно 

ежемесе

чно 

ежемесеч

но 

ежемесеч

но 

ежемес

ечно 

главни инспектори 

10. Прекратяване на лицензия за дейности 

с наркотични вещества на търговци на 

едро и дребно по постъпили заявления 

от тяхна страна. 

Инспекция на 

помещението, съставяне 

на протокол и приемане 

на документацията 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Участие в комисия по унищожаване на 

наркотични  

вещества и техни препарати, станали 

негодни за употреба. 

Протокол за 

унищожаване 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

12. Изпълнение на чл.42, ал.2 от Наредба 

№ 4/2009г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на 

лекарствени продукти. 

Приемно-предавателен 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

13. Приемане на годишни декларации по 

чл. 39 на ЗКНВП от всички търговци 

на дребно, притежаващи лицензия за 

дейности с наркотични вещества. 

Отчитане в регистъра 01-

31.01. 

2021 г. 

    главни инспектори 

14. Изготвяне на обобщен отчет за 

закупените, продадените и наличните 

лекарствени продукти в аптеките, 

съдържащи наркотични вещества по 

приложение 2 от ЗКНВП. 

Тримесечен отчет 1 1 1 1 4 главни инспектори 

15. Уведомяване органите на СДВР за 

липсващи рецептурни бланки. 

Писмо текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

16. Съставяне на протокол за загуби на 

наркотични вещества при 

непредвидени събития. 

Протокол текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

17. Изготвяне становища и отговори на 

сигнали, жалби и др. 

Писмо-отговор текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

18. Заверка на специални регистри, 

свързани с документацията и 

отчетността при извършване на 

дейности с наркотични в-ва. 

Специален регистър-

заверка 

текущ текущ текущ текущ текущ главни инспектори 

19. Приемане на годишни отчети от 

търговци на дребно, притежаващи 

лицензия за дейности с наркотични 

вещества. 

Приемно-предавателен 

протокол 

   IV-то 

тримесеч

ие 

 главни инспектори  

20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 
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20.1 Съвместни проверки с МЗ, 

Прокуратура, следствени органи и 

полиция. 

Доклад до Директора 

на СРЗИ 

    При 

необхо 

димост 

главни инспектори 

20.2. Участие в съвещание на областния 

съвет по наркотични вещества. 

Участия     текущ главни инспектори 

20.3. Среща с представители на Дирекция 

„Наркотични вещества” в МЗ. 

Срещи     текущ главни инспектори 

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 

 

Контролирани обекти през 2021 г. - общ брой  

№ ОБЕКТИ: Териториални експертни лекарски комисии Проверки Изпълнители 

1 2 3 4 

1. Първи състав на ТЕЛК – „II МБАЛ – София” ЕАД 

Втори състав на ТЕЛК на „II МБАЛ – София” ЕАД 

1+1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

2. ТЕЛК на „МБАЛ - Национална кардиологична болница” ЕАД 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

3. Първи състав на ТЕЛК на „IV МБАЛ – София” ЕАД 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

4. Първи състав на ТЕЛК при „I МБАЛ – София” ЕАД 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

5. Втори състав на ТЕЛК – „I МБАЛ – София” ЕАД 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

6. ТЕЛК на „V МБАЛ – София” ЕАД 

Втори състав на ТЕЛК на „IV МБАЛ – София” ЕАД 

1+1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

7. ТЕЛК на Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания ЕООД /27 ДКЦ/ 

1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

8. ТЕЛК на Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

9. ТЕЛК за общи и професионални заболявания на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски” ЕАД  

ТЕЛК на ВМА 

1+1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 
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10. ТЕЛК на МИ на МВР 1 Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 

 

№ Показатели за изпълнение Срок Изпълнител 

1 2 3 4 

1.  Разпределяне на новопостъпилите молби и протоколи съобразно 

заболяванията, отразени в медицинските документи и вписване като база 

данни в ЕИСМЕ. 

ежедневно Лекари - РКМЕ 

2.  Насочване към ТЕЛК на медицинските експертни досиета, подадени по 

табулограма от НОИ за служебно преосвидителстване и вписване като база 

данни в ЕИСМЕ. 

ежедневно Лекари - РКМЕ 

3.  Изпращане на заявления и писма към ТЕЛК, подадени от лица и 

работодатели по други поводи – изтичане срока на експертното решение / 

ЕР/, промяна дата на инвалидизиране, за професионално заболяване, за 

защита по Наредба № 5 /1987 г. 

ежедневно Лекари и главни специалисти - 

РКМЕ 

4.  Водене на служебна кореспонденция с МЗ, НОИ, АСП, застахователни 

дружества, МВР, НЕЛК, работодатели. 

Съобразно 

конкретния 

случай 

Лекари и главни специалисти - 

РКМЕ 

5.  Проверка и заверяване на експертните решения в 14-дневен срок от 

връщането им от ТЕЛК 

ежедневно Експерти - РКМЕ 

6.  Връщане на медицинското експертно досие в ТЕЛК при установени 

технически грешки, за корекция с частично експертно решение. 

ежедневно Експерти - РКМЕ 

7.  Осъществяване на методическа помощ и контрол по експертизата на 

временната и трайно намалена работоспособност на всички ТЕЛК в София 

столица 

По план-график и 

при необходимост 

Експерти - РКМЕ 

8.  Изпълнение на допълнително зададени задачи, според компетентността и в 

рамките на правомощията на главните експерти 

При 

необходимост 

Експерти - РКМЕ 

9.  Осъществяване на консултации по искане на пациенти, работодатели, 

лекари от мрежата и други лица и институции 

При 

необходимост 

Експерти и главни специалисти - 

РКМЕ 

10.  Изготвяне на отчети и анализи на дейностите в РКМЕ На тримесечие и 

годишен 

Началник отдел и експерти - 

РКМЕ 

11.  Извършване на планови годишни проверки на ТЕЛК и проверки по сигнали 

и жалби.  

По план-график и 

при необходимост 

Началник отдел, главни експерти 

и главни специалисти на РКМЕ 
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12.  Приемане на заявления-декларации, медицински протоколи за: 

освидетелстване, преосвидетелстване, промяна дата на инвалидизиране, 

срок на инвалидност, причинна връзка  

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

13.  Приемане и изпращане на служебната поща от и до ТЕЛК. Два пъти 

седмично 

Главни специалисти на РКМЕ 

14.  Приемане на жалби срещу протоколи на ЛКК и срещу ЕР на ТЕЛК. ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

15.  Извършване на справки на лицата по лична карта за движението на 

медицинската им документация 

При 

необходимост 

Главни специалисти на РКМЕ 

16.  Заверка на експертните решения след законно установения 14-дневен срок с 

контрол за нарушения 

ежедневно Експерти и главни специалисти - РКМЕ 

17.  Приемане и обработка на поща от НЕЛК, работодател, НОИ, АСП, 

застахователни компании, МВР, съдебни органи 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

18.  Обработка на всички приети през деня документи  ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

19.  Свързване на подадените заявления и жалби с медицинските експертни 

досиета, съхранявани в РКМЕ 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

20.  Изготвяне и изпращане на списъци за НОИ на освидетелстваните и 

преосвидетел-стваните лица и предоставяне на първия екземпляр на ЕР на 

ТЕЛК за ТП на НОИ 

Три пъти седмично Главни специалисти на РКМЕ 

21.  Проверка за наличие на МЕД при подадено заявление, протокол и друга 

медицинска документация за свързване 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

22.  Разпределените молби, протоколи и табулограма се редят в клетките на 

съответните ТЕЛК с изготвяне на списъци на хартиен носител. 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

23.  Архивиране на МЕД в хранилищата след изтичане на 14-дневния срок за 

обжалване от заинтересованите страни. 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

24.  Попълване на бланките за МЕД на лицата, подлежащи на служебно 

преосвидетелстване, подадени от НОИ по табулограми 

ежемесечно Главни специалисти на РКМЕ 

 

25.  Подготовка на МЕД с бланки и предоставяне на лекарите за разпределение 

към съответна ТЕЛК 

ежедневно Главни специалисти на РКМЕ 

26.  Сортиране и изпращане на МЕД и ЕР с придружителни писма до РКМЕ при 

РЗИ, ТП на НОИ в страната  

Съобразно 

конкретния 

случай 

Главни специалисти на РКМЕ 

27.  Подготвяне с опис в приемо-предавателен протокол на МЕД и ЕР с 50 и над 

50% ТНР за МК на ТП на НОИ 

Три пъти 

седмично 

Главни специалисти на РКМЕ 
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28.  Предоставяне на приемо-предавателния протокол на длъжностното лице на 

ТП на НОИ с изх. № и дата 

Три пъти седмично Главни специалисти на РКМЕ 

29.  Приемане на върнатия приемо-предавателен протокол от длъжностното 

лице на НОИ с вх.№ и дата за архивиране в РКМЕ 

Три пъти седмично Главни специалисти на РКМЕ 

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ И СВЕДЕНИЯ 

 

№ Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 
Брой 

1 2 3 4 

1. Приемане, обработка и изпращане в НЦОЗА на годишни отчети по ф. 365 Б на ЛЗ 

за болнична помощ и хосписи. 

Отчети с 

приложения 

88 бр. Отчети с 560 

приложения 

2. Планирани за прием, обобщаване и предаване в НЦОЗА на годишни отчети на 

специализирани пневмофтизиатрични кабинети по ф. 372, регистрирани 

заболявания от венерически болести, трихофития, микроспория и фавус по ф. 367- 

Р, регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания по ф. 370 -Р, от 

специализирани ЛЗ за онкологични заболявания по ф. 370, за психиатрични 

болници и ЦПЗ по ф. 366 

 

 

Отчети 

 

 

 

25 бр. 

3. Проверка, кодиране и представяне в НСИ годишни отчети за легловия фонд и 

медицинския персонал на 31.12.2020 г. на лечебни заведения за болнична помощ, 

хосписите и ЦКВД. 

 

Отчети 

88 бр. 

4. Прием, обработка и представяне в НЦОЗА годишна медико-статистическа 

информация по ф. 380 и 365 за ЦТХ. 

Отчети 3 бр. 

5. По ф. 365 за ЛЗ за извънболнична помощ: 

ДКЦ; МДЦ; МЦ; СМДЛ; ГППМП; ГПСМП; ИППМП; ИПСМП; ИППДП; ИПСДП; 

ГППДП; ГПСДП; ДЦ; СМТЛ. 

Отчети с 

приложения 

1755 бр. Отчети с 5025 

приложения 

6. Самостоятелни детски ясли и яслени групи в Детски градини. Отчети 198  

7. ДМСГД Отчети 1 бр. 

8. Обобщаване и предаване в НЦОЗА годишни отчети на специализирани 

пневмофтизиатрични кабинети в ДКЦ, МЦ, МДЦ, ИПСМП и ГПСМП по ф. 372 

Отчети 67 бр. 
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9. Проверка, кодиране и представяне в НСИ годишни отчети за легловия фонд и 

медицинския персонал на 31.12.2019 г. на лечебни заведения за извънболнична  

помощ.  

Отчети 430 бр. 

10. Приемане и обработка за представяне в НЦОЗА годишна медико-статистическа 

информация по ф. 369 и 365 за ЦСМП. 

Отчети 18 бр. 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ И СВЕДЕНИЯ 

 

№ Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 
Брой 

1 2 3 4 

1. Сведение за остри интоксикации свързани с психоактивни 

вещества/наркотици и алкохол/ по ф. 33. 

Сведения 

тримесечни 

12 бр. От 3 лечебни заведения 

2. Сведение за случаите на остра мозъчно-съдова болест по ф. 15А. Сведения 

тримeсечни 

4 бр. От 15 лечебни заведения 

3. Сведение. за заболявания, предавани по полов път по ф. 85-3. Сведения 

тримесечни 

4 бр. От 15 лечебни заведения 

4. Сведение за случаите на остър инфаркт на миокарда по ф. 15. Сведения 

тримесечни 

4 бр. От 12 лечебни заведения 

5. Сведение за живородените, мъртвородените и умрелите на 

територията на София столица по ф. ”3”. 

Сведения 

тримесечни 

4 бр. От 15 лечебни заведения 

6. Сведение за легловия фонд в стационарите на лечебните заведения 

в на София столица по ф. 12. 

Сведения 

шестмесечни 

74 бр. От 74лечебни заведения 

7. Сведение. за извършените аборти на територията на София столица 

по ф. ”3”. 

Сведения 

тримесечни 

4 бр. От 15 лечебни заведения 

8. Изготвяне на отчет на умрелите деца до една годишна възраст и от 

1-17 години и изпращане по електронен път в НЦОЗА 

Сведения 

тримесечни 

4 бр.  

9. Сведение за деца в риск  Сведения 

Месечни и 

шестмесечни 

16 бр. От 29 ЛЗ 

10. Сведение за изоставени деца на ниво роделно отделение, брой деца 

с увреждания и превенция на изоставянето 

Сведения 

тримесечни 

4 бр. 
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11. Кодиране на причината за смъртта от свидетелство за перинатална 

смърт. 

постоянен 55 бр. 

12. Кодиране на съобщенията за смърт. постоянен 22 000 бр. 

13. Събиране на информация от лечебните заведения за болнична 

помощ за наличието или отсъствието на суицидно действие. 

постоянен 155 бр. 

14. Събиране на данни, обобщаване и изпращането им в НЦОЗА за 

лекуваните чужденци през 2020 г. в лечебни заведения за болнична 

и извънболнична помощ.  

30.01.2021г. 

. 

74 бр. 

 

ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

 

Показатели за изпълнение 

Съдържание 

на 

информация-

та 

План 2021 г. 

Изпълнител  I  

трим. 

II  

трим. 

III 

трим. 

IV  

трим. 
Общо 

Проверки на лицата, упражняващи 

неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве 

 Проверка 47 47 47 47 188 Дирекция “НЗБ”, 

отдел “ЕКЗБ” 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “Администрация” 
 

Цел на програмата: 

Изпълнението на дейностите по програмата водят до осигуряване на нормалното функциониране на инспекцията, обезпечаване на 

осъществяваните работни процеси и оптималното използване на ресурсите. 

В програмата Столична РЗИ планира дейностите и разходите за тях по предоставяне на услуги, насочени вътре към инспекцията и имащи 

значение за изпълнението на основните програми и предоставянето на услугите по тях към външни за инспекцията физически и юридически лица. 

Дейностие по програмата са насочени към създаване на условия за изпълнението на всички бюджетни програми, включени в структурата на 

програмния бюджет на Столична РЗИ.  

 

Оперативни цели:  

 Изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите; 

 Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на 

служителите в Столична РЗИ; 

 Поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки; 

 Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по 

Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на 

служебните и трудовите правоотношения на служителите в Столична РЗИ; 

 Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и 

предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване.  

 Организира и извършва деловодната дейност в Столична РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на 

Закона за Националния архивен фонд и отговаря за организирането на куриерски услуги; 

 Изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и 

наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания; 

 Разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на Столична РЗИ; 

 Изготвя договорите, по които Столична РЗИ е страна; 

 Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за 

защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация; 

 Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на Столична РЗИ; 

 Осъществява финансово-счетоводното обслужване на Столична РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ 

и тяхното администриране; 

 Организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 Създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на Столична РЗИ в актуално състояние; 

 Организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни 
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документи между административните органи; 

 Съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в 

единната комуникационна инфраструктура на администрацията; 

 Организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на 

Столична РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.; 

 Организира стопанското и транспортното обслужване в Столична РЗИ; 

 Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията. 

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 

Годишни задачи и мероприятия по тяхното реализиране 

№ Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 
План 2021 Срок Изпълнител 

1 2 3 4 5 6 

I. Административно обслужване     

1. Своевременно завеждане, движение и изпращане 

на входящата и изходящата поща. 

Приети, 

регистрирани, 

обработени и 

насочени 

документи в ЕДСД 

40000 постоянен главни специалисти 

2. Своевременно завеждане, движение и изпращане 

на отговори по постъпили предложения и сигнали 

/жалби/. 

Брой жалби 2000 постоянен главни специалисти 

3. Срочно завеждане и връчване на заповеди и 

предписания и др. документи, свързани с 

дейността по ДЗК. 

Брой обработени 

документи 

1000 постоянен главни специалисти 

4. Заверка на лични здравни книжки. Брой 10000 постоянен главни специалисти 

5. Срочно завеждане и връчване на административно-

наказателните преписки. 

Брой преписки 450 постоянен главен специалист 

6. Изпращане на наказателните постановления за 

принудително събиране до НАП в сроковете 

утвърдени със заповед на директора на 

инспекцията. 

Брой преписки 200 постоянен главен специалист 

7. Срочно класиране на входяща и изходяща поща,  Брой класирани 30000 постоянен главни специалисти 
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 заповеди и предписания, както и други документи, 

свързани с дейността на СРЗИ. 

    

8. Срочно класиране на приключилите 

административно-наказателни преписки и писма 

до НАП. 

Брой преписки 500 постоянен главен специалист 

9. Изготвяне на справки за движението на АНП и 

постъпили плащания по издадени наказателни 

постановления по разпореждане на директора и 

МЗ. 

Тримесечни отчети 4 постоянен главен специалист 

10. Систематизиране и съхранение на документи и 

други материали на СРЗИ, съхранявани в 

деловодството на инспекцията в съответствие с 

изискванията на Закон за националния архивен 

фонд и Номенклатурата на делата със сроковете на 

съхранение в СРЗИ. 

Брой преписки 40000 постоянен главни специалисти 

11. Осъществяване на контрол на деловодната дейност 

и движението на административно-наказателните 

преписки. 

Парафиране на 

АНП 

400 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

II. Правно осигуряване.     

1. Процесуално представителство пред органите на 

съдебната власт. 

Брой подготвени 

преписки до 

съответния съд 

70 постоянен гл. юрисконсулт 

 

2. Изготвяне и съгласуване на договори  Брой договори 200 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

3. Изготвени документации за организиране и 

провежданена процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

Брой процедури  7 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

4. Даване становища по законосъобразността на 

индивидуални административни актове по АПК, 

издавани от СРЗИ. 

становища 500 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

5. Изготвяне на решения за достъп до обществена 

информаци по реда на ЗДОИ 

Брой преписки 50 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

6. Параф на заповеди по чл.42, ал.1 от ЗЗ и чл.30, 

ал.1, т.7 от ЗХ за унищожаване или преработване  

Брой заповеди При 

необходимост 

постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 
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 за други цели на хранителни продукти и други 

стоки със значение за здравето на населението. 

    

7. Оказване на правна помощ при провеждане на 

конкурси за назначаване на служители по реда на 

ЗДСл и КТ. 

Брой конкурси 30 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

гл. eксперт, гл.специалист 

8. Осигуряване правна помощ и консултация на 

действащите държавни здравни инспектори за 

правилното прилагане на ЗЗ, ЗХ, ЗЛПХМ, 

ЗЗВВХВП, ЗАНН, ЗЛЗ, ЗКНВП, ЗК, Закон за 

закрила на детето, АПК и подзаконовите 

нормативни по приложението им. 

Брой дадени 

консултации 

200 постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

9. Провеждане на разяснителна работа по отдели за 

запознаване с нови нормативни актове, касаещи 

тяхната специфична дейност. 

Брой срещи При 

необходимост 

постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

10. Докладване на Дирекционен съвет публикуваните 

в Държавен вестник нормативни актове, касаещи 

дейността на инспекцията 

Брой заседания на 

директорския съвет 

При 

необходимост 

постоянен н-к на отдел АП 

гл. юрисконсулт 

 

III. Човешки ресурси     

1. Срочно изготвяне на щатно разписание, в 

съответствие с КДА, структура, трудови договори 

и договори по служебно правоотношение, 

заповеди, документи за пенсиониране, справки за 

НАП, НОИ, МЗ, и Бюрото по труда, свързани с 

движението на кадрите. 

Брой документи 2000 постоянен главен експерт  

главен специалист 

2. Срочно изготвяне и изпращане на уведомления по 

чл. 62 ал. 4 от КТ  

Брой уведомления 20 постоянен главен специалист 

3. Оформяне на личните досиета и контрол върху 

съхранението и периодичната им актуализация. 

Брой досиета 320 постоянен главен експерт  

главен специалист 

4. Разработка и актуализиране на всички 

поднормативни актове, свързани с труда и 

работната заплата - ВПРЗ, Колективен трудов 

договор и други. 

Брой актуализации  

При 

необходимост 

 

постоянен главен експерт  
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5. Участие в процеса на изготвянето на длъжностни 

характеристики на служителите от СРЗИ и тяхната 

оценка на изпълнение на длъжността. 

брой консултации 350 постоянен главен експерт  

 

6. Попълване на информация за движението на 

кадрите и провежданите конкурси по ЗДСл в 

Административния регистър. 

Брой публикации 30 постоянен главен експерт  

главен специалист 

7. Планиране и организиране квалификацията на 

служителите на СРЗИ 

Брой подадени 

заявки и брой 

издадени заповеди 

65 постоянен главен експерт  

главен специалист 

8. Изготвяне на справки за числеността на персонал 

по категории и фактическата СБРЗ в инспекцията.  

Брой справки 12 ежемесечно главен експерт  

 

9. Обработка и съхраняване на документацията за 

изплащане на паричните обезщетения за временна 

нетрудоспособност и майчинство.  

Брой обработени 

преписки 

550 ежемесечно главен експерт  

 

IV. Информационно обслужване     

1. Изготвяне на планове и отчети на отдела: 

 изготвяне на план на отдела; 

 изготвяне на тримесечни отчети на отдела. 

Брой документи  

1 

4 

19.02.21 г. 

08.02.,05.04.,0

5.07.и 

04.10.21 г. 

началник на отдел 

2. Организиране работата с компютърната 

техника в СРЗИ: 

 водене на регистър и досиета на 

компютърната техника; 

 отстраняване на възникнали проблеми с 

техниката. 

 

При необходимост 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянен 

 

главен експерт  

младши експерт 

3. Администриране и контролира достъпа на 

потребителите до различните информационни 

ресурси в Столична РЗИ: 

 прибавяне на нови потребители към 

домейна; 

 поддръжка на защитата на мрежата срещу 

опити за неоторизиран достъп. 

 

 

 

При необходимост 

Всеки ден 

 

постоянно 

 

 

постоянен 

 

главен експерт  

младши експерт 
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4. Поддържане на деловодната програма: 

 актуализация и поддръжка на информацията 

в административния модул; 

 подпомагане работата на служителите от 

инспекцията при работата с програмата; 

 изготвяне на справки. 

 

При необходимост 

 

 

постоянно 

 

 

постоянен 

 

началник на отдел 

главен експерт 

5. Организиране и поддържане на архивите на 

базите данни и програмните продукти: 

 контрол на ежедневните архиви; 

 поддържане на седмични, месечни и 

годишни архиви. 

 

Брой архивни 

копия 

 

постоянно 

 

ежедневно 

седмично, 

месечно, 

годишно 

главен експерт  

 

6. Поддръжка на страницата на инспекцията в 

Интернет: 

 подготовка и публикуване на всички 

материали в сайта. 

 

При необходимост 

 

 

постоянно 

 

постоянен 

при 

необходимост 

началник на отдел 

главен експерт 

7. Aктуализиране на информацияра в регистъра 

на информационните ресурси (iTop) поддържан 

от ДАЕУ  

При необходимост 

 

постоянно 

 

постоянен 

 

началник на отдел 

главен експерт 

8. Поддръжка на електронните пощи на СРЗИ: 

 създаване на нови по потребителски акаунти; 

 конфигуриране на потребителски мейл 

приложения. 

При необходимост 

 

постоянно 

 

постоянен 

 

началник на отдел 

главен експерт 

младши експерт 

9. Изготвяне на седмичната справка за сайта на 

СРЗИ: 

 обработка и визуализация на данните от 

седмичната епидемична обстановката в столицата; 

 обработка на данните от дейността по ДЗК – 

брой проверки, предписания, заповеди и актове. 

Брой справки 52 постоянен 

всеки 

понеделник 

до 10 ч. 

всеки 

понеделник 

до 10 ч. 

главен експерт  

 

10. Поддържане на Интегрирана информационна 

система на държавната администрация: 

А. Поддържане на Административния регистър: 

 вписване на данни за структурата; 

 заявяване на административни услуги; 

При необходимост  

постоянно 

 

 

 

постоянен 

 

 

при промяна 

 

 

 

началник на отдел 
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  вписване на данни за предоставените 

административни услуги 

Б. Въвеждане в Годишния отчет 

  

 

 

 

 

20.02.2021 г. 

 

 

главен експерт 

11. Публикуване на публична информация в 

отворен формат на Портала за отворени данни 

Брой публикации 6 броя всяка 

седмица 

всеки 

понеделник  

младши експерт 

12. Снабдяване на всички отдели на СРЗИ с 

необходимите им компютърни консумативи. 

Контрол по икономичното им използване: 

 изготвяне на заявка за инспекцията; 

 получаване на консумативите; 

 раздаване на консумативите. 

При необходимост постоянно постоянен 

 

 

месечно 

месечно 

ежедневно 

главен експерт  

младши експерт 

13. Поддържане на антивирусния софтуер на 

всички компютри и защитната стена: 

 инсталиране и настройки на програмния 

продукт на нова техника; 

 отстраняване на възникнали проблеми. 

При необходимост постоянно постоянен главен експерт  

младши експерт 

14. Методиката за разделно отчитане на разходите 

на лечебните заведения за болнична помощ за 

2020 г.: 

 изпращане на форми и методични указания 

по Методиката; 

 събиране и преглеждане на попълнените 

форми по Методиката; 

 изпращане на попълнените форми по 

Методиката в НЦОЗА; 

 изготвяне на анализ по данните от 

Методиката. 

 

 

Брой форми 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

09.03.2021 г. 

 

29.03.2021 г. 

 

16.04.2021 г. 

 

01.06.2021 г. 

младши експерт 

V. Финансово-счетоводно обслужване     

1.  Ежедневно осчетоводяване и въвеждане на 

първичната документация в ПП „Конто 66”. 

Брой счетоводни 

операции 

30000 постоянен глaвен експерт 

младши експерт 

главни специалисти, 

2.  Вярно и точно отразяване на счетоводната 

информация и анализиране на счетоводните 

сметки. 

Качествен 

показател 

Преглед и 

приемане на 

аналитични  

ежемесечно гавен. експерт 

младши експерт 

главни специалисти 
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   счетоводни 

справки от 

главен 

счетводител 

без корекции 

  

3.  Изготвяне месечни, тримесечни и годишен отчети 

за касовото изпълнение на бюджета. 

Брой касови отчети 17 5-то число на 

месеца, 

следващ 

отчетния 

период 

нач. отдел 

главен експерт 

младши експерт 

 

4.  Изготвяне на месечните ведомости за заплати и 

въвеждане на всички нормативни промени, в ПП 

„ТЕРЕЗ” 

Изготвени 

рекапитулации за 

заплати 

12 25-то число 

на текущия  

месец 

старши експерти 

главни специалисти  

 

5.  Изготвяне на всички видове справки, 

удостоверения и декларации, по отношение дохода 

на персонала. 

Брой издадени 

документи 

100 постоянен главен експерт 

сарши експерт 

младши експерт 

главен специалист 

6.  Периодичен анализ на приходите от такси и 

наказателни постановления и предприемане на 

мерки за изпълнение на плановите показатели. 

Справка за 

просрочените 

вземания 

12 постоянен нач. отдел 

главен експерт 

сарши. експерт 

младши експерт 

главен специалист 

7.  Предприемане на действия за своевременното 

събиране на вземанията на СРЗИ и недопускане на 

просрочия. 

Писма за 

потвърждаване на 

разчети 

20 постоянен главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

главен специалист  

8.  Актуализиране на вътрешните актове, както и 

изготвяне на нови, във връзка с промените в 

нормативната база и изискванията на ЗПФ, 

дирекция „Вътрешен одит” при МЗ и други 

контроли институции /процедури, вътрешни 

правила, одитни пътеки и др./ 

Актуализирани 

процедури 

При 

необходимот 

постоянен нач. отдел 
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9.  Изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза на 

СРЗИ 

Изготвена и 

изпратена в МЗ 

бюджетна прогноза 

1 м. 02 - м. 06. 

2021 г. 

нач. отдел 

главен експерт 

сарши. експерт 

младши експерт 

10.  Планиране на бюджетните средства, чрез 

изготвяне на програмно ориентиран към резултат 

бюджет и планиране на бюджетните средства за 

реализиране на дефинираните от МЗ програми. 

Изготвен 

проектобюджет 

1 м. 07 - м. 08. 

2021 г. 

нач. отдел 

главен експерт 

старши експерт 

младши експерт 

VI. Стопанско обслужване     

1.  Снабдяване с консумативи, канцеларски 

материали, дезинфектанти и химикали по заявка. 

Брой изпълнени 

заявки 

180 постоянен главен специалист 

2.  Снабдяване с химикали, реактиви, стъклария, 

резервни части, ел. материали, инвентар по 

предложения за поемане на финансови задължения  

Брой изпълнени 

заявки 

220 постоянен началник СО,  

главен специалист 

3.  Снабдяване с горива, масла и гуми за 

автомобилите, при стриктно спазване на 

нормативните и вътрешните актове за тяхното 

изразходване. 

Брой отчети за 

ГСМ, заявки 

90 ежемесечно началник СО,  

главен специалист 

4.  Снабдяване с фреон, ацетилен, аргон, въглероден 

диоксид и др. за нуждите на дирекция ЛИ 

Брой изпълнени 

заявки 

24 постоянен главен специалист 

5.  Актуализиране на договорите за поддръжка на 

оптична техника,  асансьори и уреди под налягане. 

Брой договори 4 Съгл.срока на 

договора 

началник СО, 

6.  Поддръжка и своевременно подаване на заявки за 

отстраняване на повреди. 

Подаване на заявки 

към обслужващи 

фирми, отстранени 

повреди от отдела 

650 постоянен началник СО,  

главен специалист 

7.  Текущо поддържане на ел. инсталацията и ел. 

съоръженията в инспекцията 

Брой извършени 

прегледи  

12 постоянен началник СО 

8.  Текущ ремонт и поддръжка на почивните бази – 

Витоша, Огоя. 

Брой извършени 

ремонти 

при 

необходимост 

постоянен началник СО,  

главен специалист 

9.  Текущ ремонт и поддръжка на база:„Враня” №20, 

„Цар Симеон „№169-А, „Иларион Макариополски” 

№ 10, „Димитър. Греков” №2 

Брой извършени 

ремонти 

при 

необходимост 

постоянен началник СО,  

главен специалист 
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10.  Осигуряване на транспортно обслужване по 

предварително подадени и утвърдени заявки и 

изготвени графици. 

Брой обработени 

заявки и изготвен 

график 

240 ежеседмично началник СО 

11.  Поддържане на автомобилния парк в добро 

техническо състояние. 

Брой извършени 

ремонти 

при 

необходимост 

постоянен началник СО,  

главен специалист 

12.  Подготовка на автомобилите за годишен 

технически преглед по предварително изготвен 

график 

Брой извършени 

ГТП 

12 по график началник СО,  

главен специалист 

13.  Застраховане на автомобилите - гражданска 

отговорност и автокаско по график, както и на 

недвижимото имущество. 

Брой засраховки 21 по график началник СО,  

главен специалист 

14.  Смяна на масла и гуми, при стриктно спазване на 

норматива и вътрешните актове за изминат пробег. 

Брой извършени 

смени на масла и 

гуми 

21 постоянен началник СО,  

главен специалист 

15.  Ежедневен преглед на пътните листа и изготвяне 

на месения отчет за разход на горива и масла. 

Брой отчети 84 5-то число на 

месеца, 

следващ 

отчетния 

началник СО,  

главен специалист 

16.  Своевременно подаване на заявки при възникване 

на повреди и аварии в ел. системите, 

топлоподаването, водоснабдяването и други, чрез 

пряк контакт с „ЧЕЗ-България”, Топлофикация” 

„Софийска вода” и ВиК. 

Брой заявки При 

необходимост 

В деня на 

възникване на 

аварията 

началник СО 

главен специалист 

17.  Поддържане в изправност на противопожарните 

съоръжения /пожарогасители, кофпомпи, 

противопожарни шлангове/. 

Брой заверки на 

противопожарните 

съоражения 

2 шестмесечие началник СО,  

главен специалист 

18.  Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в 

базите на инспекцията през пролетно-летния и 

есенно-зимния сезон. 

Сезонен преглед на 

базите 

2 15.05.2021г. 

30.10.2021г. 

началник СО,  

19.  Получаване от МЗ ЛПС, бързи антигенни тестове, 

спирт, дезинфектанти и други консумативи и 

медицински изделия- Covid 19  

График за 

получаване от МЗ 

30 постоянен началник СО 

главен специалист 
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20 Раздавене на ЛПС, бързи антигенни тестове, спирт, 

дезинфектанти и др. на заявени такива он лечебни 

заведения и държавни организации -Covid 19 

Заявки към СРЗИ 650 постоянен началник СО,  

главен специалист 

21 Раздаване на ЛПС и др.консумативи - Covid 19 на 

служитебите в СРЗИ  

Регулярно, заявки 45 постоянен началник СО,  

главен специалист 

 

КОЛЕГИУМИ 

 

ОБЩОИНСПЕКЦИОННИ КОЛЕГИУМИ 

 

Дата Тема Дирекция/лектор 

ноември 2021 г. Резултати от проведен насочен контрол върху предоставянето и употребата на 

биоциди от продуктов тип 1 Хигиена на човека и продуктов тип 5 Питейна вода – 

проверки извършени при В и К оператори и в здравни и лечебни заведения 

Дирекция ОЗ 

септември 2021 г. Ваксинация срещу COVID-19. Дирекция НЗБ 

 

КОЛЕГИУМИ ПО ДИРЕКЦИИ 

 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ 

 

Колегиуми 

План 2021 г. 

Изпълнител I  

трим. 

II  

трим. 

III 

трим. 

IV  

трим. 
Общо 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Запознаване с метода на изследване и 

интерпретацията на резултатите от тестовете за Ig G 

антитела срещу шипчестия протеин на SARS- CoV-2. 

1    1 Отдел МИ 

2. „Контрол върху разработване на антибиотична 

политика в лечебните заведения, контрол на 

резистентните щамове и вътреболнична заболяемост“ 

 1   1 Отдел МИ 

3. Разглеждане промените в EUCAST – версия 2021.   1  1 Отдел МИ 
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4. SARS- CoV-2 – съществуващи тревожни варианти 

на вируса в резултат на мутации. Начин на предаване 

и разпространение. Задължителни мерки на 

профилактика. 

   1  Отдел МИ 

5. Имунопрофилактика на COVID-19. Основни 

принципи и цели. Организация на дейността по 

имунопрофилактика в гр. София. 

1    1 Отдел ЕКЗБ 

6. Нови изисквания за противоепидемичен контрол на 

Летище „София“. 

 1   1 Отдел ЕКЗБ 

7. Актуални КХП на ваксини срещу COVID-19, 

разрешени за употреба в България от ЕМА и ИАЛ.  

   1 1 Отдел ЕКЗБ 

8. Плавно преминаване от рутинна имунизация с 

шестваксина Infanrix Hexa към такава с ваксина 

Hexacima.1 

  1  1 Отдел ЕКЗБ 

9. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия при 

COVID - 19 

1    1 Отдел ПДДД 

10. Почистване и дезинфекция  1   1 Отдел ПДДД 

11.Епидемиологични проучвания на паразитози, 

статистическа обработка и анализ 

  1  1 Отдел ПДДД 

12. Клиника, диагностика, лечение надзор и контрол 

на паразитозите 

   1 1 Отдел ПДДД 

 
 

ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

№ КОЛЕГИУМИ ПЛАН 2021 г. 
ОБЩО УЧАСТНИК 

І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Хигиенни изисквания към козметичните 

продукти. Законодателство 

  1  1 главен експерт 
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2.  Микробиологични параметри, залегнали в 

новата директива за качеството на водата, 

предназначена за консумация от човека 

   1 1 началник отдел  

3.  Биохимични тестове за идентификация на 

микроорганизмите- API тестове 

  1  1 главен експерт 

 

4.  Въвеждане на нови методи за определяне на 

пестициди и естествен уран в питейни води 
  1  1 старши експерт  

5.  Гъвкав обхват на акредитация – 

възможности и изисквания. Оценка на риска 

  1  1 главен експерт 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“ 

 
 

№ КОЛЕГИУМИ 
ПЛАН 2020 г. 

ОБЩО УЧАСТНИК 
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Представяне резултатите от изследване на  

общественото мнение относно качеството 

на административното обслужване и за 

наличие на корупционни практики в 

Столична РЗИ 

1    1 Началник отдел 

ИП 

2. Представяне анализ на здравословното 

състояние на децата и учениците за 

учебната 2020-2021 г. 

 1   1 Главен инспектор 

 3. Представяне работата на кабинет 

„Доверие“. 

  1  1 Директор дирекция 

4. Представяне на резултатите от работата 

на медицинските специалисти от детските 

и учебни заведения по промоция на 

здравето. 

   1 1 Началник отдел ПЗ 
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ 

 

№ 
Колегиуми План 2021 г. Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. Общо  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контрол за спазване на ограниченията и 

забраните за употреба на фталати като 

вещества или смеси в концентрация по висока  

от 0,1 тегловни процента в детски играчки и 

продукти за грижа за детето  

 

 

 3   главен инспектор 

ТМЗТЕ 

2. Актуализирани административни услуги за 

вписване на обектите за производство на 

бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води и заличаване на регистрация на 

обект за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни 

води  

1     Нач. отдел ЗК 

Главни 

инспектори 

3. Провеждане на обучение по приложението на 

новоизлезли нормативни актове. 

    в текущ 

порядък 

Нач. отдели 

главни 

инспектори 

4. Обсъждане на резултатите от проведените 

тематични проверки 

  2 1 4 Нач. отдел ЗК 

главни 

инспектори 
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КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 
 

№ Организация Брой курсове 

1. Национален център по обществено здраве и анализи 14 

2. Национален център по заразни и паразитни болести 15 

3. Институт по публична администрация 22 
 

 


