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Трудов стаж:
2001 г. - Областен диспансер за кожно-венерически
заболявания без стационар гр. София на длъжността “Експерт
човешки ресурси”.
2002 г. - Охранителна фирма”Балкан Секюрити” като
„Специалист човешки ресурси”.
От 2003 г. работи в Столична РЗИ.
Дирекцията е основна структурна единица в състава на Столичната регионална здравна
инспекция (СРЗИ).
Стратегическа цел е осъществяване на интегрирана профилактика на болестите и
промоция на здравето.
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА
1. Проучвателни – определяне нивото на знания, умения и нагласи за здравословен
начин на живот сред населението; изучаване разпространението на рисковите фактори.
2. Аналитични – анализиране на здравно-демографския статус на населението в
региона; анализиране и оценка на състоянието на факторите на средата и начина на живот,
имащи негативно въздействие върху здравето.
3. Образователни – обучение на групи от населението и на специалисти по проблеми на
профилактиката и промоцията на здравето.
4. Консултативни – предоставяне на консултативна помощ по проблемите на здравето.
5. Координационни – при осъществяване на профилактични, здравно-образователни
програми и дейности.
6. Интервенционни – профилактични дейности за проследяване и ограничаване на
въздействието на рискови фактори върху здравето.
7. Организационно-методични – консултиране и практическо подпомагане по здравнопромотивни дейности.
8. Комуникативни - разработване, определяне приоритетите и координиране връзките с
обществеността
9. Контролни – по изпълнение на нормативни документи и на предписаните
мероприятия.

ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯ "ПБПЗ"
1. Анализира показателите за здравно-демографско състояние на населението от
региона.
2. Проучва въздействието на факторите на околната среда върху здравето на
населението.
3. Проучва и анализира храненето на различни групи от населението.
4. Проучва знанията, уменията и нагласите за здравословен живот сред населението и
потребностите от здравна информация.
5. Проучва разпространението на рисковите фактори
наднормено тегло и др./ и разработва мерки за ограничаването им.
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6. Разработва регионални здравно-образователни програми.
7. Участва и координира изпълнението на национални и международни програми.
8. Издава печатни материали.
9. Организира и провежда масови дейности и прояви.
10. Извършва контрол по спазване на забраната за тютюнопушене.
11. Извършва контрол по спазване на седмичните учебни разписания.
ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ДИРЕКЦИЯ "ПБПЗ"
1. В СРЗИ:
1.1. С дирекция “Надзор на заразните болести”.
1.2. С дирекция “Държавен здравен контрол”.
1.3. С дирекция “Лабораторни изследвания”.
1.4. С дирекция "АПФСО" - за изпълнение на планираните дейности.
2. С националните центрове към МЗ – за приложение на научните постижения в
практическата дейност, квалификация на кадрите и методично ръководство.
3. С лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ – по
профилактиката на болестите и промоцията на здравето.
4. С други институции:
4.1. Столична община
4.2. Инспекторат по образование
4.3. РИОСВ
4.4. БЧК
4.5. Екологични организации и движения
4.6. Женски организации
4.7. Сдружения на пациенти
4.8. Обществени коалиции за здраве
4.9. Групи за взаимопомощ
4.10. Медии
4.11. Национални здравни центрове.

ОТДЕЛ “ИНТЕГРИРАНА ПРОФИЛАКТИКА”
началник отдел – ул. “Враня” № 20, ет. 5, стая 518, тел. 832 11 19
e-mail: pb@srzi.bg
Основна цел в дейността на отдела е да проучва и анализира влиянието на факторите
на жизнената среда върху здравето на хората. В състава на отдела са лекари с хигиенни
специалности, социолог и ветеринарна медицина.
ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА:
1. Изучава и анализира
населението от региона.
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2. Определя регионалните приоритети на базата на данните от извършените
проучвания, анализи и оценки.
3. Координира и осъществява дейности на регионално ниво по международни и
национални програми.
4. Разработва и участва в изпълнението и внедряването на регионални профилактични
програми.
5. Извършва анализ на качеството на атмосферния въздух и влиянието му върху
здравето на населението.
6. Осъществява мониторинг на нивото на шума в столицата.
7. Провежда проучвания сред организирани колективи по проблемите на незаразните
болести /хипертония, диабет, остеопороза, затлъстяване и др./.
8. Извършва периодичен анализ на данните за състоянието на околната средата и
здравния статус на населението.
9. Прави предложения за ограничаване на негативното влияние на факторите на
жизнената среда върху здравето на населението.
10. Проучва и анализира храненето на различни групи от населението и дава
предложения за неговото оптимизиране.
11. Осъществява здравно-образователна работа сред различни възрастови и социални
групи.
12. Участва в подготовката на здравно-образователни материали.
13. Извършва контрол по спазване на забраната за тютюнопушене.
14. Извършва контрол по спазване на седмичните учебни разписания.

ОТДЕЛ “ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ”
началник отдел – ул. “Враня” № 20, ет. 4, стая 407, тел. 832 81 57
e-mail: pz@srzi.bg
Основна цел в дейността на отдела е чрез здравно образование и превенция на
зависимостите да се повишава здравната култура на столичани.
В отдел "Превенция на зависимостите" работят психолог, педагози, медицински
дейности и здравни инспектори.
Към отдела са разкрити и работят:

- здравно-информационен център - в него се предоставя методична консултативна
помощ, печатни и аудиовизуални материали;
- кабинет за отказване от тютюнопушене - в него желаещите да се откажат от
тютюнопушене получават подкрепа и специализирана помощ.
- кабинет за психологически консултации с деца и възрастни
ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА:
1. Извършва социологически проучвания на знанията, уменията и нагласите за
здравословен живот сред населението.
2. Предоставя данните от социологическите проучвания за вземане на решения за
насочена здравно-образователна работа.
3. Проучва разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори
(тютюнопушене, стрес, алкохол, зависимости и др.), свързани с начина на живот и разработва
мерки за ограничаването им.
4. Проучва потребностите на населението от здравна информация.
5. Координира и участва в реализирането на национални профилактични програми.
6. Разработва и изпълнява регионални здравно-образователни програми.
7. Подготвя, издава
информационни материали.
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8. Извършва здравно-образователна работа приоритетно сред подрастващите.
9. Оказва организационно-методична помощ по превенция на зависимостите на
медицинските и педагогическите специалисти от детските и учебните заведения,
общопрактикуващите лекари и специалистите от болничните заведения.
10. Провежда обучение на групи от населението и на специалисти (обучители) по
интегрираната профилактика и превенция на зависимостите.
11. Организира и осъществява масови дейности и прояви – кампании, празници,
фестивали, викторини и др.
12. Съдейства и участва при формирането на локални движения и коалиции,
подпомагащи здравословния начин на живот.
13. Извършва контрол по спазване на забраната за тютюнопушене.
14. Извършва контрол по спазване на седмичните учебни разписания.

