 Подобрява се здравето и се повишава качеството на живот на населението, чрез
намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта от хронични незаразни болести и
последствията от тях, свързани с рискови поведенчески фактори и нездравословен начин на
живот.
 Ограничава се заболяемостта и смъртността от заразни болести, чрез подобряване
на ефективността на надзора, профилактиката и контрола.
 Поддържа се висок имунизационен обхват и бърз отговор при възникване на
епидемични ситуации.
 Поддържа се готовност за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от
други заразни болести.
 Опазва се страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен
потенциал и се поддържа готовност за адекватна реакция при възникнали здравни заплахи от
биологично естество.
 Организира се защита на населението от инциденти с химични и радиоактивни
материали от естествен, случаен или умишлен характер.
 Повишава се информираността на населението за влиянието на рисковите фактори
и поведение върху здравето.
Целевите стойности за изпълнение на показателите по политиката са отчетени, на
база постигнати резултати по съответните бюджетни програми, включително работата по
проекти и програми, проведените методична, консултативна и експертна помощ.
Отговорност за изпълнението носят заместник-директора на инспекцията, главния
секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, „Надзор на заразните болести“,
„Профилактика на болести и промоция на здраве“, „Обществено здраве“, „Лабораторни
изследвания“, „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и
началниците на отдели по дирекции.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И
ЛЕЧЕНИЕТО“
Цел на политиката: осигуряване на равен достъп и добро качество на
медицинската помощ на гражданите от областта.
Оперативни цели:
Оперативните цели са формулирани съобразно приоритетите на националните
стратегически и програмни документи за стабилно развитие на България. В приоритет
„Здравеопазване“ по специфичните препоръки на Съвета на Европа се цели оптимизиране
на болничната и развитие на извънболничната мрежа, ефективно здравно обслужване,
обвързано с ценообразуването и финансирането.
 В съответствие с Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и
домовете за медико-социална дейност се събира, поддържа, анализира, агрегира и предоставя
информация за: брой легла, класифицирани по видове за задоволяване на потребностите от
болнична помощ, включително по спешност; детайлизирани структури с брой клиники и
отделения с цел подобряване достъпа до здравна помощ на всички нива.
 По методиката за субсидиране на лечебните заведения със средства от бюджета се
осъществява контрол и се събира и анализира информация, свързана с разходването на
публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта.
За постигане на стратегическите цели в политиката за равен достъп и добро
медицински обслужване системно се събира и обобщава здравна информация и се изготвя
демографски анализ.
 Проучват се и се установяват потребностите в областта от лекари, лекари по
дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше
образование и се предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за
2

следдипломно обучение.
 Организира се и се контролира дейността по медицинската експертиза и на
регионалната картотека на медицинската експертиза.
 Събира се, обработва се и се предоставя медико-статистическа информация за
дейността на лечебните и здравните заведения.
 Оказва се методична помощ и контрол при внедряването и поддържането на
единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения.
 Изработват се анализи и се прави оценки на здравно-демографските процеси на
територията на региона, необходими за формирането на регионална здравна политика.
 Събира се, обработва се и се предоставя финансово-икономическа, статистическа
информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на
територията на региона.
Отговорност за изпълнението на политиката носят заместник-директора на
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“,
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели
по дирекции.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ЛЕКАРСТВЕНИТЕ
ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“
Цел на политиката: Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия,
които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност.
Оперативни цели:
В съответствие с нормите за производство, разпространение и отпускане на
лекарствени продукти и медицински изделия се осъществява контрол и мониторинг на
качеството, безопасността и ефикасността.
 Издават се разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от
лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 5 от 2011г. за
условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени
продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.
 Контролира се заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти,
заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на
коагулопатии и парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“.
 Контролира се дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяване на
метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура.
 Контролират се обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по
реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 Осъществяват се дейности по контрол предвидени в Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ
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
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хранене.
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Оперативните 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 и складове за лекарства;
 Издаване на удостоверения за регистриране на дрогерии.
Продукти/услуги, предоставени по програмата – постигнати резултати при
изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне:
Брой обекти подлежащи на контрол – 1 130; за периода са закрити - 55 и разкрити
119;
 Извършени проверки в аптеки, складове за търговия на едро с лекарствени
продукти и дрогерии – 3 030 бр.;
 Извършени огледи на място и издадени хигиенни заключения на аптеки, складове
за търговия на едро – 112 бр.;
 Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии – 7 бр.;
 Издадени предписания за констатирани несъответствия – 4 бр.;
 Постъпили сигнали на граждани 18, проверени в срок - неоснователни;
 Издадени становища на негодни за употреба лекарствени продукти – 12 бр.;
 Участия в комисии за разглеждане на проектна документация на обекти по ЗЛПХМ
– 17 бр.;
 Участия в комисии за унищожаване на лекарствени продукти – 123 бр;
 Съставени актове за констатирани нарушения – 3 бр.;
Извънпланова дейност по разпоредителни писма:
 Извършени проверки в аптеки, складове и дрогерии за блокиране на продукт
Имунофан спрей - 242 бр;
 Ежеседмично отчитане в МЗ и НЗОК на изразходваните и предадени за
унищожение лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания от лечебни
заведения за болнична помощ, до месец септември.
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите
на програмата:
 Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от повишаване
взискателността на контрола на пазара;
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
Оперативни цели:
 повишаване и провеждане на ефективен здравен контрол в обектите с обществено
предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и
факторите на жизнената среда в съответствие с националните и европейските изисквания.
 извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при
спазване на утвърдените стандартни процедури, ръководства и указания на Министерство на
здравеопазването;
 провеждане на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с
оглед предотвратяване възможните рискове за здравето на населението;
 предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността;
 извършване на лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за
здравето.
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Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото
здраве чрез:
 Провеждане на дейности на регионално ниво по Национална програма за
намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 20132017 год.
 Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване квалификацията на
кадрите.
Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Контрол на обекти с обществено предназначение.
Системен здравен контрол
На здравен контрол подлежат 9852 обекта с обществено предназначение. В
публичния регистър на обектите с обществено предназначение са вписани 1546 обекта, от
тях 830 нови, 716 промяна в обстоятелствата, издадени са 113 заповеди за заличаване.
 проверките на обектите с обществено предназначение са 17 482 бр.;
 взети са 369 проби води от плувни басейни по държавен здравен контрол;
 осъществени 2 проверки съвместно с ДНСК;
 извършени са 2 съвместни проверки с инспектори на Инспекция по труда
 Извършени са 6 съвместни проверки във връзка с поискано съдействие от СДВР и
РУ на територията на София
 Потърсено е съдействието на РУП за 3 бр.съвместни проверки и дейности по
държавен здравен контрал
 Извършени са 7 съвместни проверки с представители на Министерство на туризма
по сертифициране на СПА и уелнес центрове
Извършени са тематични проверки обективизиращи:
 Спазване на изискванията към продажбите на дрехи втора употребата в
съответствие с Наредба № 27 за изискванията към дрехите втора употреба (ДВ бр.70/2005 год).
Проверката е извършена от сътрудници на отдел ТМ и отдел ДЗК
 Тематичната проверка на пуснатите на пазара козметични продукти за почистване
на кожа
 Тематична проверка на пуснатите на пазара биоцидни препарати – продуктов тип
14 (родентициди)
 Извършена е тематична проверка за спазване на изискването професионалните
потребители да употребяват биоциди, за които има издадени разрешения за предоставянето
им на пазара, издадени по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични
вещества и смеси, респ. по реда на Регламент 528/2012. Извършени са 242 проверки в
обекти с обществено предназначение, като се констатираха и нарушения по отношение на
етикетирането и осигуряването на информационен фиш за безопасност.
 Извършена е тематична проверка за наличие на толуен в слепващи вещества и в
бои чрез разпръскване. Във взетите проби не се установи наличие на толуен.
 спазване изискванията на действащото законодателство на пуснатите на пазара
слънцезащитни продукти;
 проверка на пуснатите на пазара козметични продукти с обявено съдържание на
розово масло, розова вода, конкрет и абсолют;
 проверка на акредитацията на лабораториите, в които водоснабдителните
организации извършват мониторинг на качеството на питейната вода;
 готовността на учебните заведения за новата 2017/2018 учебна година;
 състояние на открити водни площи на територията на гр. София;
 състояние на открити плувни басейни;
 проверка на басейни с обществено предназначение, ползващи минерална вода;
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 проверка на пуснатите на пазара козметични продукти за почистване на кожа.
Насочен здравен контрол
Постъпили 1 605 сигнали и жалби за наличие на опасни стоки на пазара, отклонения
от действащите норми на факторите на жизнената среда, въздействие на нейонизиращи
лъчения и дейности със значение здравето на човека. На всички е отговорено в срок.
Административно-наказателна дейност
На основание извършения текущ насочен контрол и констатирани нарушения са
предприети следните административно-наказателни мерки:
 издадени са 364 предписания;
 връчени са 453 акта
 влезли в сила 28 заповеди за спиране експлоатацията на обекти или части от тях,
дейности и реализацията на продукти и стоки.
Контрол и мониторинг на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
 извършени са 75 проверки, като 34 от тях са на водоизточници, в обектите за
производство на бутилирани води. Взети са 64 проби от бутилирани води и 64 проби – сурова
вода (сондажи);
 извършени са 288 проверки на бутилирани води в обекти за обществено хранене и
търговия с храни и са взети 32 проби бутилирани води от същите обекти;
 проверки по етикетиране на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни
води – 288 бр.
Козметични продукти и санитарно-хигиенни материали:
 извършени са 7551 проверки в обекти за производство, търговия и съхранение на
козметични продукти;
 отработени са 105 уведомления от митници за внос на козметични продукти;
 извършена е тематична проверка на пуснатите на пазара козметични продукти за
почистване на кожата;
 извършена е тематична проверка на пуснатите на пазара слънцезащитни продукти;
 извършена е тематична проверка на пуснатите на пазара продукти съдържащи
розово масло.
Контрол на химични вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори
на взривни вещества:
 проверени са 374 биоцидни препарата, 491 детергента и 848 химични вещества и
смеси.
 Участие в 6 проверки организирани от Министерство на вътрешните работи,
съвместно с „Агенция митници“, Икономическа полиция, НАП, относно съмнения за
нарушения в стоки, предназначени за пускане на пазара. При проверките са взети 11 проби
за анализ за наличие на азобагрила и ДМФ в обувки и дрехи, внос от Китай.
 За периода от 18.04.2017 год. до 31.05.2017 год е осъществен засилен контрол
при деклариране и поставяне под митнически контрол на детски играчки, съдържащи
пластифицирани материали. По 65 уведомления от столични митници са извършени 6
пробонабирания за съдържание на фталати в играчките. Не са констатирани нарушения.
 Извършена е проверка и по системата на Съюза за бърз обмен на информация
RAPEX за нотификация на пластмасова кукла в Джамбо ЕС.Б ЕООД. Не се констатираха
нарушения при извършената проверка.
 Извършена е проверка по системата RAPEX по издирване в търговската мрежа на
продукт с търговско наименование „Еurogrit A3“ със съдържание на алуминиев силикат. В
търговската мрежа на гр. София не е открит препарата.
 Участие в Петия европейски проект REF 5 за контрол на разширените
информационни листове за безопасност и сценариите за експозиция съгласно REACH.

6

Проверката, касаеща разширените информационни листове за безопасност, сценариите на
експозиция, мерките за управление на риска и работните условия е много трудоемка. С
контрол са обхванати 13 фирми и 46 химични вещества.
 Взети през годината са 22 проби за анализ за съдържание на фталати, азобагрила,
диметилфумарат, толуен, никел и за наличие на метанол в състава на течности за чистачки,
като не са констатирани нарушения; 3бр.проби за изпитване съдържанието на хром VІ и
ДМФ.
 Извършена е тематична проверка на пуснатитите на пазара биоциди продуктов
тип 14 – родентициди – с проверка са обхванати 14 фирми, като са проверени 38 бр.
родентициди, не са констатирани нарушения.
 Извършена е тематична проверка за спазване на изискването професионалните
потребители да употребяват биоциди, за които има издадени разрешения за предостатянето
им на пазара, издадени по реда на Закона за защита от вредна въздействие на химични
вещества и смеси, респ. по реда на Регламент 528/2012. Извършени са 242 проверки в
обекти с обществено предназначение, като се констатираха и нарушения по отношение на
етикетирането и осигуряването на информационен фиш за безопасност.
 Извършена е тематична проверка за наличие на толуен в слепващи вещества и в
бои чрез разпръскване. Във взетите проби не се установи наличие на толуен.
 издадени са 7 заповеди за спиране продажбата и употребата на химични смеси и
стоки със значение за здравето на човека и са връчени 29 предписания за отстраняване на
несъответствия;
 съставени са е 4 акта за констатирани нарушения при здравния контрол;
Дрехи втора употреба:
 извършени 170 проверки;
 от отдел ТМ и отдел ДЗК в едномесечен срок е извършена е тематична проверка по
писмо на Софийска градска прокуратура в 92 обекта за продажба на дрехи втора употреба с
цел спазване на изискванията на Наредба №27 за изискванията към дрехите втора употреба
(ДВ бр.70/2005 год). и установяване наличие на придружаващ документ, удостоверяващ
извършена дезинфекция за всяка партида.
Дейности със значение за здравето на хората.
Предварителен здравен контрол по спазване на здравните изисквания при
проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на
обекти с обществено предназначение:
 разгледани са 827 документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове за
съответствие със здравните норми и изисквания;
 проведени са 49 експертни съвета по здравно техническа експертиза в СРЗИ и МЗ
 участие в 467 експертни съвети по устройство на територията към други ведомства
и в 280 приемателни комисии за въвеждане в редовна експлоатация;
 становища за държавна приемателна комисия - 385
 разгледани са 3207 инвестиционни проекта;
 разгледани са 92 документации за промяна предназначението на земеделски земи.
 Издадени становища относно необходимостта от извършване на екологична
експертиза – 14
 Издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС – 45
 Издадени становища относно качеството за издадената ЕО и ОВОС - 2
Поддържане чистотата на населените места от общините:
 осъществени дейности по над 50 постъпили писма и жалби, касаещи чистотата на
урбанизираната територия и дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията
на гр. София;
Спазване изискванията за осигуряване на здравословно хранене на групи от
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населението:
 осъществени са 1424 проверки
 всички постъпили сигнали по проблемите на здравословното хранене на децата и
учениците са отработени в срок.
Спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за
тютюнопушене:
 извършени 20 634 проверки;
 организирани 38 нощни дежурства;
 4 целодневни от целия оперативен състав;
 6 дежурства на официални празници;
 8 – извън работно време;
 8 съвместни с представители на Районните управления;
 в резултат са съставени 182 акта на отговорните лица по нарушаване на чл. 56 от
Закона за здравето.
Служби по трудова медицина:
 обхваната е дейността на 151 регистрирани служби по трудова медицина на
територията на гр. София;
През годината са издадени 6 разрешения за дейности по разрушаване или
демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали.
Фактори на жизнената среда
Води, предназначени за питейно битови нужди:
 извършени са 331 проверки на водоснабдителни обекти и съоръжения;
 по актуализираната, спрямо водните количества мониторингова програма със
„Софийска вода“ АД са взети 964 проби (942 - постоянен и 22 периодичен мониторинг);
 извършени са 14 пробонабирания за провеждане на радиологичен анализ;
 проверени са 25 общински местни водоизточници, взети са 51 проби, от тях 19 бр.
несъответстващи;
 взети са 31 проби сурова вода (13 от речни водохващания; 6 от каптажи и 12 от
язовири);
 постъпили 9 бр. сигнали, покоито са взети 5 бр. проби;
 отработени 2 бр. прокурорски преписки за качеството на питейната вода и искане
от общински съветник;
 изготвени и актуализирани 5 мониторингови програми;
 въведени данни за 2016 г. в информационната система за събиране и анализ на
резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода „MATRA”;
 съгласувани 3 бр. санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейнобитово водоснабдяване;
 участие в 3 бр. комисии за приемане на санитарно-охранителни зони около
водоизточниците за питейна вода.
Минерални води, предназначени за пиене или ползване за профилактични,
лечебни и хигиенни нужди, курортни ресурси:
 извършени са 56 проверки на минерални водоизточници с обществено
предназначение и 34 в такива за бутилиране. Във взетите общо 153 проби не са констатирани
отклонения;
 участие в 2 комисии за издаване на оценка за качеството на минералната вода от
водовземни съоръжения на находища на минерална вода.
 Участие в 2 комисии за издаване на балнеологична оценка на минерална вода от
водовземни съоръжения на находища на минерална вода.
Шум и вибрации в жилищните, производствените и обществените сгради.
В дирекцията са постъпили 131 сигнала и жалби за въздействие на шум и вибрации.
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За допуснати нарушения и установени наднормени нива на шум в помещения на жилищни
сгради са издадени 15 предписания и са съставени 4 акта.
Участие в 6 съвместни проверки с районните общински администрации и районните
управления по контрол на еквивалентни нива на шум в урбанизирани територии.
Нейонизиращи лъчения:
 регистрираните източници на нейонизиращи лъчения (базови станции и приемно
предавателни станции на мобилни оператори) в електронния регистър на обектите в СРЗИ са
770.
 постъпили са 16 сигнали и жалби, свързани с нива на електромагнитни полета, като
по 2 сигнала са установени наднормени нива на нейонизиращи лъчения,
 извършено е мониторингово наблюдение в градинката на НДК и ул.„Яна Язова“
№8 и ул. „Яна Язова“ №12, по отношение на нивото на нейонизиращи лъчения в района от
разположените в близост базови станции на мобилните оператори.
Други дейности:
 издадени са 73 разрешителни за пренос на тленни останки;
 радон
Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради
върху здравето на българското население 2013-2017 г.
 провеждане колегиум на тема „Корекционните фактори на сезонните вариации на
концетрацията на радон“;
 проведен общоинспекционен колегиум за предоставяне на обобщени резултати по
общини за област София – град от проведеното представително „Национално проучване на
нивата на радон в сграда“;
 изпратени препоръчани писма на всеки от участниците с резултати от проучването
и допълнителна информация;
 публикувана на сайта на инспекцията анкета – радон във връзка с периодичната
оценка и анализ на работата за повишаване на нивото на информираност сред населението;
 попълнени 30 бр. анкетни карти за обследваните жилища и инструкции за
поставянето им;
 поставени 126 детектора (сензора);
 изготвена е информация по повод обявяването на месец Януари за месец на радона,
публикувана на сайта на инспекцията;
 отчетени – 94 бр. детектора;
 проведено едно заседание на координационния съвет.
ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Оперативни цели на програмата:
 опазване на общественото здраве, осигуряване на безопасна жизнена среда и
предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за
здравето на хората, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол;
 разширяване на обема и обхвата на лабораторните изследвания, чрез внедряване и
прилагане на методи за извършване на системен мониторинг върху факторите на жизнената
среда и оценка безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека;
 поддържане системите за управление на акредитираните Орган за контрол вид А
(ОКА) и Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), в съответствие с изискванията на БДС
EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
 участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
 поддържане на пазарно-ориентиран подход към дейностите на лабораторния
контрол и задоволяване на потребности на клиентите, чрез високо качество на предлаганите
услуги.
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Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и
изпълнени дейности за тяхното предоставяне:
За опазване здравето на гражданите и за обективизиране на държавния здравен
контрол са извършени следните планирани дейности:
 приети са общо 10 915 проби и обекти за контрол и изпитване. От тях 2 933 са
приети за контрол в ОКА; 7 440 – за изпитване в ЛИК и 542 – от отдел „Токсикологични и
физиологични изследвания на човека“.
Изследвания по показатели на фактори на жизнената среда:
Лабораторни анализи на води, предназначени за питейно-битови цели, изследвани
по химични показатели:
 по постоянен и периодичен мониторинг: 1 160 проби с 17 082 анализа, от които 17
проби са с отклонения (по показатели: желязо, алуминий, манган, органолептични показатели
и остатъчен хлор). Разработени проби от други инспекции: 140 проби с 982 анализа;
 води от ведомствени водоизточници: 11 проби с 411 анализа, от които една проба е
с отклонение по манган;
 води от местни водоизточници: 55 проби с 663 анализа. Две от пробите са
нестандартни: една по алуминий и манган и една – по мътност;
 по сигнали на граждани са изследвани 7 проби с 77 анализа (три проби са
нестандартни по: мътност, остатъчен хлор и манган);
 питейни води, изследвани по искане на физически и/или юридически лица: 392
проби с 9 424 анализа. Отчетени са несъответствия в 40 проби, основно по: органолептични
показатели, цинк, манган и остатъчен хлор.
Лабораторни анализи на води, предназначени за питейно-битови цели по
микробиологични показатели:
 по постоянен и периодичен мониторинг: 966 проби с 2 990 анализа, от които 2
проби са с отлонения (по показател: колиформи);
 води от ведомствени водоизточници: 11 проби с 41 анализа, без отклонения;
 води от местни водоизточници: 55 проби с 165 анализа, като 19 от пробите са
нестандартни (по показатели: колиформи, ентерококи и Ешерихия коли);
 повърхностни води, предназначени за питейно-битови цели: 28 проби с 112
анализа;
 по сигнали на граждани са изследвани 6 проби с 30 анализа, без отклонения;
 питейни води, изследвани по искане на физически и/или юридически лица: 1 018
проби с 3 094 анализа. Отчетени са несъответствия в 113 проби, основно по показатели
колиформи, Ешерихия коли и ентерококи.
Минерални води от водоизточник: 117 проби с 819 анализа, без отклонения. По
искане на клиенти: 106 проби с 742 анализа, без отклонения.
Води за къпане: 6 проби с 18 анализа.
Води от плувни басейни, изследвани по химични показатели:
 По държавен здравен контрол: 367 проби с 2 571 анализа, като 105 проби са с
отклонения в показателите: остатъчен хлор, амониев йон, активна реакция, нитрити и
перманганатна окисляемост.
 По сигнали на граждани са изследвани 16 проби/112 анализа, от които 8 проби са с
несъответствия по остатъчен хлор, амониев йон и нитрити.
 По тематична проверка на басейни, използващи минерална вода: от минералните
водоизточници - 6 проби/162 анализа и от плувните басейни – 10 проби/140 анализа, които
отговарят.
 По искане на клиенти: 272 проби с 1 486 анализа, като 50 проби не отговарят по:
остатъчен хлор, перманганатна окисляемост, амонив йон и нитрити.
Води от плувни басейни, изследвани по микробиологични показатели:
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 По държавен здравен контрол: 369 проби с 1 845 анализа, от тях с отклонения са 8
проби по показатели: колититър, ентерококов титър и стафилококов титър.
 По сигнали на граждани са изследвани 16 проби/80 анализа, без отклонения.
 По искане на клиенти: 1 255 проби с 4 489 анализа.
 По тематична проверка на басейни, използващи минерална вода: от минералните
водоизточници - 6 проби/42 анализа и от плувните басейни – 10 проби/50 анализа, които
отговарят.
Изследване на атмосферни замърсители:
 17 973 проби с 18 702 анализа, от които 2 проби са нестандартни;
 82 проби фини прахови частици РМ10 и РМ2,5, като 5 от тях са нестандартни.
Измерване на шум: обхванати 496 обекти с 2 371 броя измервания, от които 482 са с
отклонения от нормативните изисквания.
Извършване мониторинг на имисионния шум в гр. София: 48 пункта с 288
измервания, от които 209 превишават граничните стойности.
Измерване/изчисление на вибрации: 55 броя – с 1 отклонение от нормативните
изисквания.
Измерване на осветление: 323 обекта, в които са извършени 2 231 измервания, от
които 5 са с отклонения от нормативните изисквания.
Измервания на параметрите на микроклимата: 237 обекта – 2 124 измервания.
Измервания на стойностите на електромагнитните полета: 1 967 измервания,
като 4 показват отклонения от нормативните изисквания. Изготвен е доклад за извършения
мониторинг, който е предоставен на компетентните органи и е публикуван на сайта на
Столична РЗИ.
Измерване нивата на проникващи в жилищата шум, вибрации и електромагнитни
полета, по сигнали на граждани: обхванати са 95 обекта и извършени 696 контролни
определения, от които 176 са нестандартни. Най-много са постъпилите жалби за наднормени
нива на шум. Извършени са също и 112 броя последващи контролни измервания на шум,
след обезшумяване.
Изследване на химични агенти и прах (в работна и учебна среда): 260 проби със 1
246 анализа, от които 1 проба е с отклонение.
Изследване на почви: 2 проби с 20 анализа, без отклонения.
Протоколите от извършените измервания, изпитвания и анализ по държавен здравен
контрол се изпращат своевременно на:
 Дирекция „Обществено здраве“ - за питейни води и за електромагнитни полета;
 Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ – за атмосферен
въздух и шум от транспортни средства.
Контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека:
 Изследвани са 85 проби с 300 анализа на козметични продукти по химични
показатели (ДЗК – 53 проби/170 анализа; по искане на клиенти 31 проби/126 анализа, от които
1 несъответстваща проба за съдържание на тежки метали; 1 проба/4 анализа – по сигнал).
 Изследваните проби на козметични продукти по микробиологични показатели са 53
проби с 228 анализа (ДЗК – 15 проби/75 анализа; по искане на клиенти 37 проби/148 анализа; 1
проба/5 анализа – по сигнал).
 Проби от бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, изследвани
по химични показатели: 109 проби с 1 512 анализа, от които 5 проби - по сигнал. В три от
пробите са установени отклонения в съдържанието на арсен и в пет проби – на манган. По
искане на клиенти са анализирани: 107 проби с 682 анализа, като една проба е с отклонение в
съдържанието на остатъчен хлор и мътност.
 Изследвани бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по
микробиологични показатели: 118 проби с 1 062 анализа, от които 5 проби - по сигнал. По
искане на клиенти са анализирани: 293 проби с 709 анализа, без отклонения.
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 Химични вещества, смеси и изделия: 3 проби/3 анализа течности за чистачки за
съдържание на метанол (2 от тях по сигнал). Пробите са без отклонения. По тематична
проверка за наличие на толуен - 8 проби с 8 анализа, като една проба е с отклонение.
 Химични вещества и детергенти, изследвани по искане на клиенти: 1 проба/1
анализ от бижу за съдържание на никел, 8 проби/8 анализа течности за чистачки за съдържание
на метанол (5 от тях не отговарят) и 21 проби/52 анализа детергенти, от които 1 проба с
отклонение.
 Проби от храни и от предмети, предназначени за контакт с храни, изследвани по
химични показатели: Изследвани са 473 проби с 1 321 анализа за съдържание на: пестицидни
остатъци, тежки метали, добавки, микотоксини, по физикохимични показатели и за обща
миграция. В 14 от пробите са регистрирани несъответствия.
 Изследвания на проби от храни по микробиологични показатели: 1 840 проби с
2 340 анализа, без отклонения.
 Проби от биологични течности за съдържание на тежки метали: 35 проби с 35
анализа.
Протоколите от извършените изпитвания по държавен здравен контрол на
бутилирани води, химични вещества и препарати, и козметични продукти се изпращат
своевременно на Дирекция „Обществено здраве“.
Изследвания по показатели за контрол на дейности със значение за здравето на
човека:
 Извършен е физиологичен контрол на храненето в 163 обекта с 11 736 анализа. В
155 от обектите, храненето на децата отговаря на изискванията. Протоколите от извършеният
контрол се изпращат за обобщен анализ по райони на дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“.
 Изготвени са 2 целодневни менюта за хранене на деца от детски заведения и са
съгласувани 2 бр. менюта за обедно хранене на ученици.
 Извършена е диагностика на училищната зрялост на деца преди постъпването им в
I-ви клас. Обхванати са 142 деца с 1 420 анализа, от които 8 деца са с оценка училищна
незрялост, по някои от показателите за училищно обучение.
 Профилактичните, физиологичните и токсикохимичните анализи са общо 28 530.
Други изследвания:
 Извършени са 6 982 анализа на 6 883 проби от производствена среда и персонал
(отривки). С отклонения са 56 проби, по показател: колиформи.
За извършените лабораторни изследвания/измервания в дирекцията са изготвени 11
370 броя протоколи и 2 855 броя сертификати за контрол.
В акредитираните лаборатории на дирекцията са проведени следните дейности:
 Осигурено е изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на
използваните средства за измерване. Извършени са необходимите калибрирания и вътрешни
проверки, съгласно утвърдените програми.
 Проведен е мониторинг на персонала.
 Документацията на Системите за управление на ЛИК и ОКА е актуализирана, във
връзка с предстоящите преакредитации.
 Подадени са документи за разширяване обхвата на акредитация и преакредитация
на ЛИК и документи за преакредитация на ОКА в ИА „Българска служба за акредитация“.
 Проведен е надзор от ИА БСА за преакредитация и разширяване обхвата на
акредитация на ЛИК. Проверката премина успешно, без регистрирани несъответствия и с
висока оценка за дейността на лабораторията.
 Дирекцията участва в 5 междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност.
За реализиране на целите в областта на общественото здраве, експерти от
дирекцията участват във: вътрешни комисии по издаване на здравни заключения по проекти
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за базови станции; комисия по подготовка и провеждане на обществена поръчка за доставка
на реактиви и материали; работна група към СРЗИ за внедряване на Европейски модел за
качество (CAF) в инспекцията; работна група към МЗ за подготовка на технически
спецификации по проект за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване мониторинга на
качеството на питейните води” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”;
комисии за ученическо столово хранене към Столична община.
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
Контролна дейност:
Извършени са 617 проверки на обектите с обществено предназначение по чл. 56 от
Закона за здравето.
Извършени са 79 проверки по сигнали за нарушение на чл. 55 и 56 от ЗЗ.
Отговорено е своевременно и в срок.1 акт на физическо лице.
Следи се и периодичният печат за нерегламентирани реклами на алкохол (чл. 55 от
Закона за здравето).
Извършени са 100 проверки по сигнали за шум, с издадени 13 предписания и
проведени десет измервания на шум и вибрации. На 11 сигнала е отговорено и са
препратени по компетентност.
Извършени са 240 проверки за контрол по Наредба № 10 за здравните изисквания
при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания в училищата.
Сигналите за чистотата на атмосферния въздух са 15.
Дейностите на дирекциите по бюджетна програма „Държавен здравен контрол” е
дадена в Приложение № 1.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ
БОЛЕСТИ“
Цел на програмата:
Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез
намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето
от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
Оперативните цели:
 Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори,
които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), онкологичните заболявания,
диабета, хроничните белодробни болести (ХББ) и др.;
 Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и
изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните
хронични незаразни болести (ХНБ): ССЗ, онкологични, ХББ, диабет;
 Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори, чрез
намаляване на разпространението на тютюнопушенето;
 Намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за
здравето (инвалидизация) от основните ХНБ;
 Подобряване на оралното здраве на децата и намаляване на интензитета на зъбния
кариес;
 Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани с
промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на хроничните
незаразни болести.
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020
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г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от 12.09.2013 г. от МС:
 Отчет по програмата за 2016 г. във връзка с Националната стратегия за младежта
(2010 – 2020 г.), както и план за 2017 г. с включени мероприятия, дейности и брой участници;
По поведенческите фактори, имащи отношение към здравето са проведени следните
активности:
Тютюнопушене“
Кампания 31 май – Световен ден без тютюнопушене с тема „Тютюнопушенето –
заплаха за здравето и развитието“.
Целта на кампанията е всеки пушач да положи началото на своя отказ от
тютюнопушенето в името на собственото си здраве.
Дейностите са свързани с преодоляване на тютюневата зависимост сред ученици и
млади хора, колективи от медицински специалисти, педагози и служители. В три столични
училища, две ведомства и на организирани обучителни семинари, са консултирани и
изследвани на място активни и пасивни пушачи с апарат за остатъчни количества СО и
карбоксихемоглобин в издишан въздух.
Кампания по повод 16 ноември - „Международен ден без тютюнопушене” с
тема: „Пушенето и ти“.
 организиране на семинар по "Национална програма за превенция на хроничните
незаразни болести 2014-2020 г." в хотел Анел с медицински специалисти от учебните
заведения / СУ, ОУ, ПГ/ на шест столични района.
 изследване на активни и пасивни пушачи с апарат за остатъчни количества СО в
издишан въздух, консултиране на място, предоставяне на здравно-информационни материали,
на служители в Столична община.
 провеждане на изследване на активни и пасивни пушачи с апарат за остатъчни
количества СО в издишан въздух, консултиране на място, предоставяне на здравноинформационни материали, на служители в СРЗИ.
 работна среща по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести“ с представителите на Областния програмен съвет за гр. София. Представяне на
презентация на тема: „Пушенето на наргиле- факти и рискове за здравето“.
 популяризиране провеждането на конкурс „Посланици на здравето 2017-2018 год.“
сред училищата в град София.
По време на кампанийте през 2017 г. са изследвани 280 активни и пасивни
пушачи и консултирани на място 181 пушачи.
Обучение за вредата от навика: на семинари с общински служители и със
служители от РУ на МВР от столичен район,с медицински специалисти,със студенти –
стажанти от столичен район и от МУ „Й.Филаретова“,също така и с деца в риск от лятно
училище в рамките на „Лятна ваканция – 9“ и стажантска програма за студенти на тема
„Вредата от цигарите“ с презентация и демонстрация на „пушещата кукла Сю“;.
По темата тютюнопушене са изнесени 22 здравни беседи и лекции с 720 ученици,
студенти, медицински специалисти и служители.
Изготвени са ежемесечни справки по тютюнопушене за МЗ.
Разпространени са 1251 броя здравно-информационни материали на тема
тютюнопушене и здраве.
„Злоупотреба с алкохол“
По темата с представяне на презентация „Злоупотреба с алкохол” и с демонстрация
с алкоочила е проведено обучение на:
 педагогическия състав на столично училище;
 семинари със столична община с общински служители;
 служители от РУ на МВР от столичен район;
 медицински специалисти от три столични района;
 деца в риск от лятно училище в рамките на „Лятна ваканция – 9“;
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 стажантска програма за студенти.
Проведено е интерактивно обучение на ученици от четири столични училища и
деца в риск на тема „Алкохолът и тийнейджърите“ с демонстрация на алкоочила.
Изнесени са 12 лекции и здравни беседи на 347 студенти, ученици, педагози и
служители. Изследвани с алкоочила са 296 участника в обучителните дейности.
Разпространени са 1256 броя здравно-информационни материали на тема
„Алкохол“
„Сексуално и репродуктивно здраве“ - организирано е обучение на ученици от 8–
ми клас от столично училище и студенти от МУ „Й. Филаретова“ на теми: „Лична хигиена“,
„Сексуално предавани инфекции“ и „Съвременна контрацепция и контрацептиви“.
Проведено е обучение на ученици от 6–ти клас на тема „Пубертет и рисково
поведение при младите“ с интерактивни упражнения, а също така състезание и викторина в
едно столично училище между 5-ти и 7-ми клас, съвместно с ПИЦ към СО.
Участие в мероприятие на столичен район, под патронажа на кмета, в журито на
състезание и викторина на тема „Какво знаем за наркотиците“. Връчени са награди от СРЗИ
на изявилите се отбори в междуучилищното състезание.
През годината са изнесени 6 здравни беседи със 223 участници.
Разпространени са 1476 броя здравно-информационни материали на тема
сексуално и репрудоктивно здраве.
Скрининг „Спри и се прегледай“
В изпълнение на т. I от заповед на министъра на здравеопазването №РД 01398/20.11.2017 г. постъпила в Столична РЗИ с писмо на заместник-министър Светлана
Йорданова с изх. № 74-01-75/22.11.2017 г. на територията на гр. София стартира провеждане
на популационен скрининг за онкологични заболявания.
Съгласно т. II и т. III от горепосочената заповед са извършени следните дейности:
 Разпечатани и изпратени са всички поименни покани за лицата, включени в
представителната извадка за гр. София, съгласно получените инструкции и списъци.
Броят на изпратените покани по локализации е както следва:
 рак на дебелото и правото черво (КРР) – 159 бр.
 рак на маточната шийка (РМШ) – 118 бр.
 рак на гърдата (РМЖ) – 203 бр.
Общо изпратени покани 480 бр. Общо изразходвани средства за изпращане на
поканите 411.60 лв. с ДДС.
 Всички лечебни заведения за болнична/извънболнична помощ (ЛЗ), на територията
на гр. София са информирани за предстоящия скрининг чрез писмо № 20-00-1524/24.11.2017 г.,
изготвено и изпратено по електронната поща и на хартиен носител.
 С 13 бр. от ЛЗ са подписани договори за изпълнение на скринингови прегледи и
изследвания със срок на действие на договорите до 15.12.2017 г. – ДКЦ „Асцендент” ООД,
„Лора – МЦ” ЕООД, ДКЦ 12 – София ЕООД, „НОМЦ” ЕООД, МЦ „ПАН САНУС”, „Втора
САГБАЛ Шейново” ЕАД, „Първа МБАЛ – София” ЕАД, „Втора МБАЛ – София” ЕАД,
„Четвърта МБАЛ – София” ЕАД , МБАЛ „Сердика“ ЕООД, УМБАЛ Александровска ЕАД,
ВМА МБАЛ и МЦ ПСАГБАЛ „Св. София“.
 4бр. от ЛЗ, с които Столична РЗИ сключи договори, активираха профила си в
системата на Националния скринингов регистър.
 1 бр. от лечебните заведения („НОМЦ” ЕООД) не можа да осъществи влизане в
профила си в системата, а това възпрепятства по-нататъшното провеждане на скрининга –
невъзможност за активиране на досиета на пациенти и съответно невъзможност за извършване
на прегледи. Основна причина за проблема е несъвместимоста на новите електрони подписи
със софтуера на регистъра.
На посочените в поканите дежурни телефони са консултирани над 150 граждани.
Срока на скрининга по преценка на Директора на СРЗИ, бе удължен до 13.12.2017 г.
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Отчитането на извършената дейност по ЛЗ е осъществено в рамките на 2 дни – 14.12.2017 г.
до 15.12.2017 г.
Броят на извършените скринингови прегледи (пр.) и изследвания (изсл.) за периода
24.11.2017 г. (датата на сключване на договорите с ЛЗ) до 15.12.2016 г. (датата, посочена в
инструкциите от МЗ) по локализации и ЛЗ е както следва:
Извършените прегледи и изследвания по локализации за гр. София са:
 КРР – 32 бр.
 РМШ - 3 бр.
 РМЖ – 28 бр.
Един пациент, прегледан по KPP е със заключение „неуточнен”. Всички останали
прегледани лица са със заключение „Здрав в рамките на скрининговото изследване”.
Общо прегледаните и изследвани лица в гр. София са 63. Общо изплатените
средства на ЛЗ за изпълнение на популационен скрининг на онкологични заболявания са
1655.70 лв.
Хранене:
Изготвиха се годишни анализи на храненето на децата в детските кухни, детските
ясли и детските градини за спазване изискванията на Наредби №№ 2 и 6 за здравословно
хранене на децата от 0-7-годишна възраст и на учениците в ученическите столове и бюфети
по Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците.
Анализите на храненето показаха, че като цяло храненето на децата в детските
кухни, детските ясли, яслените групи и детските градини съответства на изискванията на по
Наредби №№ 2 и 6 на МЗ за здравословно хранене на децата от 0 до 7-годишна възраст в
детските заведения.
Като положителна практика се отчита фактът, че все повече детски кухни предлагат
меню за деца с алергии, което значително улесняват родителите и броят на ползващите
услугата се увеличава.
Изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците са спазени в
повечето училищни столове и бюфети, независимо от някои установени пропуски при
изготвянето на менюто и избора на предлагания асортимент. Най-много пропуски са
допуснати при предлагането на захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад.
Броят на учениците, които се хранят в училищните столове не е висок и обхваща
главно учениците от начален курс.
Храненето на децата и учениците основно се определя от модела на хранене в
семейството. В тази връзка в детските и учебни заведения чрез различни инициативи
(анкети, конкурси, интерактивни занимания, беседи) се цели да се формират знания и
нагласи за здравословно хранене, не само на децата, но и на родителите.
По писмо на МЗ в периода 01.11.2017 г. – 01.12.2017 г. специалистите от дирекция
„Обществено здраве“ извършиха проверки с чек листове, а специалистите от дирекция
„Лабораторни изследвания“ – физиологичен контрол за спазване на изискванията на
Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците.
На база резултатите от проверките и физиологичния контрол се установи, че в
повечето училищни столове изискванията на Наредба № 37 са спазени. Най-често пропуски
са допуснати в бюфетите по отношение предлагания асортимент от захарни и шоколадови
изделия.
Обобщен доклад за резултатите от тематичната проверка са предоставени на МЗ в
посочения срок.
Разпространени са 1241 броя здравно-информационни материали на тема
„Хранене“.
„Физическа активност“
Провеждане на интерактивно обучение на ученици под мотото: „Ние знаем,
спортуваме и се забавляваме” в професионална гимназия след проведено през 2016 г.
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анкетно проучване относно физическата активност и храненето.
Във връзка с 10 май – Световен ден „Движението е здраве“ и в подкрепа, и
популяризиране на кампанията „Now We MOVE България“ на сдружение „БГ Бъди активен“
през Европейската седмица на физическата активност 26.05. – 04.06.2017 г. се проведоха
редица инициативи:
 организиране спортни състезания с награди в две детски градини и една детска
ясла, на които присъстваха и родители;
 информиране на директорите на учебните заведения за целите и инициативите в
подкрепа на кампанията „Now We MOVE България“;
 организиране провеждането на спортни междучасия в две столични училища с
участието на 420 ученика от начален и гимназиален етап на образование със съдействието на
ръководствата на учебните заведения;
 организиране на спортен празник и състезания между отборите на две учебни
заведения и демонстрация на спортни умения по различни видове спорт със съдействието на
ръководството на училището в с. Бистрица;
 обучение на лица в третата възраст от дамски клуб „Здраве“ към читалището в р-н
Красно село;
 предоставяне на здравно-информационни материали по темата;
 за популяризиране на „Европейската седмица на спорта – 2017“ (23 – 30 септември
2017 година) се изготви писмо до директорите на столичните училища;
 за отбелязване на Европейската седмица на мобилността се разпространиха
флайери за ползата от движението сред гражданите.
Разпространени са 1001 броя здравно-информационни материали на тема:
„Физичeска активност“.
Проучвания:
Проучване на тема: „Рискови фактори и стрес сред ученици“. Обобщени са
резултатите от попълнените от учениците анкети и изготвен анализ.
Отклоненията от физиологичните норми в стойностите на артериалното кръвно
налягане са минимални и са регистрирани при малък брой от изследваните, като при
момчетата честотата им е по-голяма спрямо същата на момичетата.
Само при момчетата са установени случаи на затлъстяване, докато при момичетата
случаите със свръхтегло са единични.
При повече от половината от учениците с отклонения в артериалното кръвно
налягане и с наднормено тегло, наследственият фактор е налице. Голяма част от учениците
имат повече от един рисков фактор за развитие на заболявания в по-късна възраст.
От психологическото изследване се установи, че 84,09% от учениците имат
умерена степен на тревожност, а 15,91% – ниска степен на тревожност.
Получените резултати са доста тревожни. С учениците се работи в горен курс на
обучение за подобряване на тяхното състояние под формата на тренинги и обучения. Също
така и индивидуална работа с конкретен проблем на ученик.
Анкетно проучване сред родители за закаляването на децата в семейна среда
Участие са взели общо 211 родители от 8 детски градини. Повечето родители
оценяват важността на закаляването в профилактиката на болестите в детска възраст и
познават принципите на общия закалителен режим. Голяма част от родителите желаят да
получават информация по въпросите на закаляването от интернет. Изготви се анализ, който
се предостави на директорите на детските градини.
Оценка на състоянието на атмосферния въздух в град София
Регулярно се нанасят резултатите от мониторинга на атмосферния въздух в
пунктовете на инспекцията в база данни и се изготвят тримесечни анализи на качеството на
въздуха.
Изготви се доклад за качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на
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населението в София през 2016 г.
По писмо на сметната палата във връзка с извършван одит ефективността на
Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на град София се изготви
писмо с необходимите данни.
Мониторинг на нивото на шума в София
На база данните от протоколите от мониторинга се изготви доклад за шумовото
натоварване на град София през 2017 година.
През последните десет години нивото на шума в голяма част от пунктовете на
територията на град София се задържа трайно над гранични стойности през голяма част от
денонощието.
Промените в нивото на шума са много динамични поради ремонтите и строителните
работи, извършвани през цялата година в различните части на града и ползването на
алтернативни маршрути от водачите на МПС.
Докладът се предостави на Министерството на здравеопазването, Националния
център по обществено здраве и анализи и на кмета на Столична община за информация
Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република
България
По повод 24 март – Световен ден за борба с туберкулозата, в детски и учебни
заведения са разпространени предоставени от Министерство на здравеопазването плакати и
здравно-информационни материали. Разпространени 300 дипляни и 20 плакати.
Във връзка с регистрирани случаи на туберкулоза в 6 училища е оказана
организационно-методична помощ и предоставени информационни материали на
работещите в тях медицински специалисти. Изнесоха се 10 беседи с видеопокази по
проблемите на превенция на туберкулозата пред ученици и преподаватели. Обхванати са
общо 211 ученици от 5 и 9 клас.
В началото на месец април се проведе семинар с медицински специалисти от
училищата в 2 района и новопостъпили (общо присъстващи 30), на който са представени
разпространението, тенденциите и съвременните методи за диагноза и превенция на
туберкулозата.
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етническите малцинства
Проведени са и 5 беседи пред 120 ученика от училища с преобладаваща ромска
общност по проблемите за профилактика на заболяванията.
Проучване на тема: „Хигиена“ сред родители-роми на деца от подготвителните
групи и ученици от 1– 4 клас. Към момента приключи статистическата обработка на
попълнените анкети от родителите.
Във връзка с новата учебна година, на 4 родителски срещи с родители на деца от 3 6 г. от ромска общност в детска градина в кв. Христо Ботев и подготвителни групи в две
училища (28 СУ и 92 ОУ), родителите са информирани по въпросите за превенция на
хроничните незаразни болести и значението на имунизациите за намаляване рисковете за
здравето на децата.
През месец ноември се проведе семинар с медицински специалисти от детски и
учебни заведения, работещи с деца и ученици от ромска общност, на който присъства и
експертът по ромска проблематика. На семинара се представи презентация на УНИЦЕФ на
тема: „Социални норми в ромските общности, които възпрепятстват достъпа на момичетата
до образование и особено до средно образование“. Причина за отпадане на част от
момичетата от средно образование са ранните бременности при непълнолетните.
Решаването на проблема изисква координация между редица институции (МОН, ДАЗД,
социални служби, общини, други).
Национална програма „Профилактика на оралните заболявания при деца от 0
до 18 години в Република България“ 2015 – 2020 г.
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За популяризиране на Програмата, са разпространени информационни материали,
предоставени от Българския зъболекарски съюз сред медицинските специалисти от учебни и
детски заведения.
На семинар в началото на месец април медицински специалисти от училищата от 2
района на столицата и новопостъпилите са запознати със резултатите от заключителната за
2016 г. среща на БЗС за дейностите по Националната програма „Профилактика на оралните
заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България“ 2015 – 2020 г.
Анализ на здравословното състояние, физическото развитие, физическата
дееспособност и диспансерно наблюдение на децата, посещаващи детските заведения и
учениците в град София.
На база попълнените от медицинските специалисти от детските и учебни заведения
форми за отчет, са изготвени два анализа за здравословното състояние, физическото
развитие, физическата дееспособност и диспансерно наблюдение на децата, посещаващи
детските заведения и на учениците в град София за учебната 2016/2017 година.
Регионална програма „Профилактика на гръбначните деформации при
учениците”
В началото на годината се проведе среща с ръководителя на катедра
„Кинезитерапия“ от НСА, специалисти-кинезитерапевти, директорите и медицинските
специалисти от четири детски заведения, на която се обсъдиха дейностите по програмата за
2017 година.
По искане на директора на детска градина, която не участва в програмата, през
месец юни, се организира изследване на гръбначен стълб и ходило на 59 деца на възраст 5-6
години от специалисти-кинезитерапевти в катедра „Кинезитерапия“ на НСА.
С ръководителя на катедра „Кинезитерапия“ на НСА и специалистикинезитерапевти се проведе среща и се изготви график за провеждане на изследването на
гръбначен стълб и ходило на деца на възраст 5-6 години от детските градини, включени в
програмата през месец октомври.
Регионална програма „Профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7
години, посещаващи детски заведения в град София“
В началото на настоящата година се проведоха срещи с медицинските специалисти
и директорите от осем детски градини за реализиране на дейности по програмата.
През месец март сътрудник на отдела присъства на кулинарни състезания в осем
детски градини на тема: „Приготвяне на здравословен сандвич“ и „Моят любим плод и
зеленчук“, което способства за формиране на здравословен модел на хранене.
Извърши се оценка на храненето на децата по данни от седмичните менюта в осемте
детски градини. Изчисли се ИТМ на 686 деца от предоставените от медицинските
специалисти данни, отразени в личните профилактични карти. Резултатите на децата със
свръхтегло и затлъстяване се предоставиха на медицинските специалисти в детските
градини за наблюдение и включването им в групи с допълнителна двигателна активност.
През месец май се проведе контролно измерване на 92 деца, при които е регистрирано
свръхтегло и затлъстяване. От тях по-малко от половината (43%) попадат в норма и при това
измерване.
Извърши се обследване на спортната база и допълнителната двигателна активност
на децата. Като цяло спортната база в 8-те детски градини създава добри условия за спорт.
85% от децата са покрили тестовете за физическа дееспособност. В допълнителна спортна
дейност по данни на ръководствата на детските заведения са включени общо 1389 деца, като
по-голямата част от тях са ангажирани с повече от един вид спорт.
Във връзка с 10 май – Световен ден за движение за здраве, 19 май – Европейски ден
за борба със затлъстяването и Европейската седмица на физическата активност 26.05. –
04.06.2017 г., в периода 10.05. – 10.06.2017 г. се проведоха спортни състезания в градините
от програмата и в 3 участвахме като гости и жури. Тези инициативи се утвърждават като

19

положителна практика за развитие на двигателните навици у децата.
Социологически проучвания
Изследване
на
общественото
мнение
относно
качеството
на
административното обслужване в Столична РЗИ
Статистически са обработени резултатите от анкетните карти, попълнени от
потребителите на административни услуги в Столична РЗИ и се изготви доклад. Резултатите
от изследването през 2017 г. показват изключително високо ниво на одобрение на
потребителите на административни услуги в Столична РЗИ. Сравняването на резултатите по
години също показва възходяща тенденция на положителните оценки и по трите индикатора
– предоставяне на информация, срокове на изпълнение и отношение на служителите.
„Знания, поведение и отношение към СПИН и сексуално и репродуктивно
здраве на ученици от горен курс от град София“. Приключи статистическата обработка
на резултатите от попълнените 511 анкети и се изготви анализ.
Национална програма за профилактика на самоубийствата в България
Работа с онлайн платформа за регистрация на суицидни действия, по проект на
НЦОЗА „Подобрени услуги за психично здраве“. Изготвяне на справки за 2017г. за
суицидни действия.
Участие в тридневен курс на тема: “Тревожност. Депресия. Агресия и автоагресия.
Сексуално здраве“ по проект „Подобрени услуги за психично здраве“.
Представяне на презентация на тема: "Хранителни разстройства - същност, видове,
последствия" с цел превенция на суицидни действия и депресивни състояния. Разгледани са
основните типове хранителни разстройства като: „Анорексия“ и „Булимия“ сред:
 ученици от 9-тите класове;
 помощник възпитатели, учители и медицински специалисти в детско заведение;
 студенти-стажанти от Медицински колеж „Й. Филаретова“ в Столична РЗИ.
Проведено интерактивно обучение с ученици от първи клас от столично училище на
тема „Чисти и здрави“, свързано с подобряване на личната хигиена и добрия въшен вид на
децата и приемането им в училищната среда.
Присъствие на кампания с мото „Добрият човек, добрата постъпка“ в
Представителството на Европейската комисия за България.
През годината са проведени 6 здравни беседи със 168 участници. Изследвани с
апарат за процент мазнини в тялото и Индекс Телесна Маса /ИТМ/ са 90 от участниците в
обучението.
Регионална програма „СПИН и младите хора“
Основната дейност по програмата е превенция сред подрастващи, провеждане на
консултации, оказване на методична помощ на медицински специалисти и педагози по
програмата, отбелязване на международни и световни дни. Организирани и проведени са
три кампании.
14 ФЕВРУАРИ – Информационна кампания с послания „Ние сме ЗА превенцията
на ХИВ“, „Любов-Сладка“ с организирани и проведени два конкурса:
 За „Най-красива Валентинка“ с ученици от среден курс от столично училище;
 Кулинарен конкурс „Любов-Сладка“ с ученици от горен курс на гимназия по
хлебни и сладкарски технологии.
В галерия „Средец“ на 14 февруари е аранжирана изложба на валентинки и
кулинарни произведения на участниците в конкурсите. В присъствието на ученици и
преподаватели, наградите на отличените връчиха зам.-директора на СРЗИ и популярни
млади изпълнители.
Подготвен и публикуван в сайта на СРЗИ е материал на тема: „В деня на любовта да
поговорим за ХИВ/СПИН“, както и съобщение и снимков материал от кампанията.
Трети етап от АНТИСПИН кампанията във връзка с 21 май международен ден за
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съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
Денят е отбелязан с водосвет на 19.05.2017 г. в църквата „Св. Седмочисленици”, на
който присъстваха партньори, колеги и съпричастни към проблема ХИВ/СПИН.
Изготвен е материал с актуална информация за СПИН, посветен на 21 май за сайта
на Столична РЗИ.
Проведен е семинар „Рисковете пред младите хора – ХИВ/СПИН“ с медицински
специалисти от училищата на три столични района.
15-19 май – „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в информационно-консултативния
здравен център на СРЗИ. Предоставяне на възможност за посещение на всички желаещи за
консултация, демонстрация на правилното поставяне на презервативи и предоставяне на
здравно-информационни материали и презервативи.
Лятна АНТИСПИН КАМПАНИЯ с мото „Заедно да спрем СПИН“
В периода 15.07.-15.09.2017 г. се проведе обучение на деца в риск в рамките на
„Лятна ваканция – 9“ и стажантска програма за студенти. Проведе се агитационна кампания
за разпространение на информационни материали и презервативи на басейни: „Плажа“ и
„Парадайс“.
Кампания „1 декември – 2017 год.“ - Дейността по програмата е превенция сред
подрастващи и младежи, провеждане на консултации, оказване на методична помощ на
мед. специалисти и педагози по програмата, отбелязване на международни и световни дни.
Основните задачи – дейности и събития по повод 1-ви декември Световен Анти
СПИН ден 2017г, са изпълнени. Мото на кампанията: „Mоето здраве е мое право“. На 1
декември се проведе информацонна кампания с разпространение на презервативи и
предоставяне на информацинни материали на студенти, преподаватели, граждани и
служители в Медицински колеж „Й. Филаретова“ и МОЛ „София“. Беше обявен „ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“в информационно-консултативния здравен център на СРЗИ.
Обучителна дейност: Проведено е обучение със студенти от специалност „Здравен
инспектор“, МУ филиал „Й. Филаретова” и на ученици от столично училище на теми:
„Програма ХИВ/СПИН” и „Риск и рисково поведение”. Предоставена беше възможност за
посещения на медицински специалисти, ученици и граждани в Кабинет за анонимно и
безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и Информационно-консултативен
здравен център на Столична РЗИ, за консултации и информационни материали.
Изнесени са общо 7 лекции и здравни беседи с 91 участници.
Разпространени са 2191 информационни материала и 3000 презерватива.
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната
шийка
Подготвени са и разпространени анкетни карти за проучване информираността на
родителите, относно заболяването. Разпространението е в учебни заведения, ОПЛ и
населението от малцинствен произход. Анкетирани са 71 майки.
Национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и
грижа“
По повод 5-та Международна седмица за пътна безопасност е изготвен материал за
сайта на СРЗИ: „Искам да порасна“.
В столично училище е проведено обучение за пътна безопасност на 90 деца от
първи клас, с интерактивна игра „Бибитко“.
Проведена е кампания по повод 5-та Международна седмица за пътна безопасност в
едно училище, с педагогическия персонал. Направена е демонстрация с алкоочила за
влиянието на алкохола.
Изнесени са 4 лекции и здравни беседи със 116 участници.
В Кабинета за Психологическо консултиране „Доверие” са извършени:
 235бр. консултации, от които с 46 от децата се работи по Индивидуална програма
за справяне с техния проблем. С 21 от тях има положителна промяна и срещите са
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приключили, с другите 25 все още се работи, 189 от децата са насочени към детски невролог и
към логопед.
 На Горещия телефон съдействие са потърсили 121 лица.
Консултативен кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост
 През годината към кабинета са се обърнали 181 активни пушачи. Консултирани и
изследвани с апарата за остатъчни количества СО са 68 пушача, по телефона са консултирани
108 човека, с индивидуална програма за отказване от пушенето се работи с 30 пушача.
Двадесет и пет от пушачите са намалили броя на изпушените цигари дневно.
 През последните шест месеца на предходната година и през 2017, след въвеждане
на новите опаковки на цигарите се наблюдава повишен интерес към кабинета за отказване от
цигарите. За този период са потърсили помощ и консултации 370 човека, от които 185 жени и
185 мъже. Най-младият пушач, посетил Консултативния кабинет за преодоляване на
тютюневата зависимост за отказване от цигарите е момиче на 16 години, а най-възрастният –
жена на 80 години.
Оказване на организационно-методична помощ на:
 Медицински специалисти по промоция на здраве в 360 столични училища и детски
заведения;
 По промоция на здраве на 10 новопостъпили медицински специалисти.
Подготвена и предоставена е схема за отчет на дейността по промоция на здраве на
медицинските специалисти от училищата и детските заведения за учебната 2016/2017 г.
Срокът за предоставяне на отчетите беше м. юни 2017 г.
Изготвени са два анализа за дейността на медицинските специалисти от училищата
и детските заведения за учебната 2016/2017 г.
Дейности, които не са включени в плана
Участие в две акции за въшливост в 31 училища и 6 детски заведения.
ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Продукти/услуги:
Извършена е здравна оценка на седмичната учебна натовареност на учениците от
столичните училища. Обхванати са 532 учебни заведения с 11 401 анализа. Протоколите от
извършената физиологична оценка се изпращат за информация на дирекция „Профилактика
на болестите и промоция на здравето“.
Дейностите на дирекциите по бюджетна програма „Промоция и превенция на
незаразните болести” е дадена в Приложение № 2.
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.
На територията на гр. София не са установени сериозни и непосредствени
опасности, свързани с риска за здравето на населението, което е постигнато благодарение на
своевременното прилагане на профилактични и незабавни и адекватни противоепидемични
мерки.
ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
Оперативните цели:
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Оперативни цели, върху които е фокусирана дейността на дирекцията:
 Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести и
инфекции, свързани с медицинското обслужване;
 Контрол на имунизационния обхват със задължителни и целеви имунизации и
предприемане на мерки за неговото повишаване;
 Дейности свързани с организиране и провеждане на незабавни профилактични и
противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
 Дейности свързани с недопускане внос и разпространение на инфекции с висок
епидемичен риск, както и от възникване и разпространение на взривове и епидемии от други
заразни болести;
 Контрол по спазване на здравно-хигиенните норми в лечебните заведения;
 Контрол на фирмите за ДДД, както и върху качеството и ефективността на
дейностите им в обектите с обществено предназначение;
 Дейности по осигуряване и извършване на своевременна и прецизна диагностика на
заразните болести;
 Изпълнение на профилактични програми и проекти в областта на надзора на
заразните болести;
 Научно-практическа дейност, квалификация и взаимодействие с държавни
институции за изпълнение на основните задачи;
 Организационно-методична дейност.
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и
изпълнени дейности за тяхното предоставяне:
Дейности по надзор на заразните болести:
 Обекти, подлежащи на текущ контрол – 10 043; за периода са открити 822 и
закрити 374;
 Извършени проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ,
комунални обекти, детски и учебни заведения, детски млечни кухни, ДМСГД – 26 068 бр.;
 Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 5 522 бр.;
 Извършени проверки по контрол на дейността на ДДД фирми /143 регистрирани в
МЗ за гр. София/, включително проверки при провеждане на мероприятията на масови ДДД
обработки – 2 415 бр.;
 Регистрирани взривове от остри заразни болести – общо 6 бр.: Четири взрива от
вирусен хепатит тип А. Два от варицела в регистрационно-приемателни центрове на
Държавната агенция за бежанците. Предприети са необходимите противоепидемични мерки.
Всички са обявени за приключили, с изключение на този в РПЦ „Враждебна“;
 Издадени предписания – 1 242 бр.;
 Съставени актове за административни нарушения – 151 бр.;
 Извършен микробиологичен контрол на режима на дезинфекция и стерилизация –
взети 8 837 проби, 0.46% от тях не отговарят на здравните изисквания;
 Набрани проби за контрол на стерилизационната техника за съответствие с
изискванията на медицинския стандарт – 123 бр. биологични проби;
 Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация – 2 347 бр.;
 Извършени проверки за недопускане на тютюнопушене в лечебните заведения – 17
024 бр.;
 Издадени становища за класификация на отпадъците – 358 бр.;
 Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци – 3 бр.;
 Извършени проверки за съответствие със здравните изисквания при регистрация на
лечебни заведения, здравни кабинети и кабинети за неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве – 387 бр.;
 Участия в държавно-приемателни комисии – 5 участия;

23

 Изготвени своевременно отговори на постъпили жалби, сигнали и запитвания от
граждани – 416 бр.;
 Изготвени своевременно отговори на постъпили писма от други ведомства и
институции, отчети, анализи и др. – 310 бр.;
 Извършен граничен здравен контрол на Летище „София“ – активно наблюдение на
1 508 109 пътника;
 Активно издирване, проучване, картотекиране и периодично следене на
анофелийни биотопи - 422 бр. проверки на 48 биотопа;
 Контрол на масови паразитози в ДЗ, ДМСГ за деца и домове за възрастни;
специализирани институции за предоставяне на социални услуги – 2 268 проверки;
 Контрол на огнища на хелминтозоонозите – няма проведени изследвания за
периода;
 По надзор и контрол на внасяните паразитози - извършени 170 проверки в РПЦ към
ДАБ на МС;
 Извършен паразитологичен надзор и контрол на околната среда – 8 048 бр.
изследвания;
 Ежеседмично събиране и обобщаване на информация за извършените дейности, с
цел опазване на общественото здраве в регистрационно-приемателните центрове на ДАБ към
МС – 52 бр.;
 Изготвени седмични справки за епидемичната обстановка в столицата – 52 бр.;
Дейности по осигуряване на висок имунизационен обхват:
 Получаване и съхранение на необходимите количества биопродукти и технически
средства за приложението им за изпълнение на задължителните планови имунизации, съгласно
Националния имунизационен календар. Получени от Министерство на здравеопазването 267
009 дози ваксини;
 Раздадени на лечебни заведения 288 875 дози ваксини;
 Участия в заседания /40 бр./ на Областната комисия за освобождаване от
имунизации и реимунизации по временни и трайни медицински показания: насочени 345 деца,
от които трайно освободени – 23 деца; временно – 239 деца;
 Активен надзор на нежеланите реакции след ваксинация - регистриране,
своевременно проучване и съобщаване на всяка нежелана реакция: 3 регистрирани случая;
 Методична помощ на ОПЛ относно обхващане на неимунизираните или
непълноимунизираните деца до 18 годишна възраст, подлежащи на задължителна имунизация
и реимунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, тетраксим и
пентаксим.
 Методична помощ на ОПЛ относно изменения и допълнения в Наредба №15 за
имунизациите в страната и въвеждане на ваксинални препарати InfanrixHexa и MMRVAXPRO;
 Контрол на медицинските специалисти по обхвата на подлежащите контингенти,
планиране, отчитане на извършените имунизации и на биопродуктите, отлагане от
имунизации, спазване на хладилната верига, на схемите, дозите и техниката на приложение на
биопродуктите.
 Издирване на деца от пациентските листи на ОПЛ, при които родителите са
отказали провеждането на задължителни имунизации и предприемане на административни
мерки, както и оказване на методична помощ, с цел промяна на взетите решения и провеждане
на необходимите имунизации;
 Изготвени и изпратени в Министерство на здравеопазването ежеседмични и
месечни справки за получени, налични и раздадени биопродукти.
Мониторинг на имунизациите:
 БЦЖ ваксина – имунизирани в родилен дом 95.71% от подлежащите; в останалите
възрастови групи, са обхванати с проба Манту както следва: 7 г. – 86.82%; 11 г. – 89.72%; 17 г.
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– 15.54%. От далите отрицателна проба Манту са реимунизирани съответно: 94.37%; 93.40%;
92.36%; 79.73% от децата на 7-10 месечна възраст са проверени за белег и са реимунизирани
94.26% от далите отрицателен резултат след проба Манту;
 Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу ДТКаХепБПиХИБ: I-ви прием
100%; II-ри прием – 94.94%; III-ти прием – 90.56% обхват от подлежащите;
 Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу ДТКаПи: 6 годишни – 95.04%
обхват от подлежащите;
 Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу ДТКаПиХИБ: I-ви прием 100%; II-ри
прием – 100%; III-ти прием – 100%; IV-ти прием – 98.52% обхват от подлежащите;
 Конюгирана пневмококова ваксина: I-ви прием – 95.73%; II-ри прием – 93.82%; IIIти прием – 87.67%; IV-ти прием – 97.67% обхват от подлежащите;
 Тетанус-дифтерия ваксина: 12 г. – 87.70%; 17 г. – 82.94%; 25 г. – 37.47%; 35 г. –
44.58%; 45 г. – 46.35%; 55 г. – 49.33%; 65 г. – 51.87%; 75 г. – 52.29%; над 85 г. – 35.69%;
 Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола: 13 месечна възраст –
98.41%; 12 г. – 92.58% обхват от подлежащите; Реимунизирани други възрасти – 3 101 лица.
 Моноваксина срещу вирусен хепатит тип Б: I-ви прием – 95.93%; II-ри прием –
100%; III-ти прием – 100% обхват от подлежащите;
 Ваксина срещу човешки папиломен вирус: 12г. -: I-ви прием - 595 лица; II-ри прием
– 433 лица; 13 г. - I-ви прием – 447 лица; II-ри прием – 65 лица; други възрасти 7 лица;
 Ваксина срещу бяс: 289 лица.
Имунизационен кабинет:
 Извършени имунизации на лица по повод международни пътувания – 1 548 бр.;
 Извършени задължителни имунизации на лица без ОПЛ – 64 бр.;
 Извършени задължителни имунизации на бежанци в кабинета 89 бр.;
 Извършени препоръчителни имунизации срещу грип – 573 бр.;
 Издадени „Международни сертификати за ваксинация или профилактика“ – 744
бр.;
 Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние – 262 бр.;
 Консултации на граждани и медицински специалисти относно ваксини и
имунизации за страната и чужбина – 445 бр.;
 Амбулаторни прегледи, медицински консултации и манипулации на служители на
СРЗИ – 379 бр.
Имунизационни кампании:
 Проведени кампании в РПЦ гр. София към ДАБ при МС, съгласно писмо на МЗ
№91-00-135/02.10.2013г. - 11 кампании, при които са извършени 361 имунизации.
Специфични дейности по надзор на заразните болести:
Дейности по ерадикацията на полиомиелит:
 Своевременно въвеждане на данните в информационна система за надзор на
острите вяли парализи в България – 27 сл.;
 Активен епидемиологичен надзор на острите вяли парализи в заведенията за
болнична помощ, обслужващи деца до 15-годишна възраст и провеждане на регулярни
проверки – 54 бр.;
 Регистрация, епидемиологично проучване и последващо проследяване след 60-тия
ден за остатъчни парализи на случаите;
 Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране на фекални проби от
лечебните заведения и отговорности по изпращането им за изследване в Националната
референтна лаборатория по ентеровируси към НЦЗПБ. Проследяване на резултатите;
Дейности по елиминацията на морбили и вродена рубеола, ограничаване
заболяемостта от епидемичен паротит и рубеола
 Своевременно въвеждане на данните в информационна система за събиране и
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анализиране на данни за заболяемостта от морбили, епидемичен паротит и рубеола;
 Епидемиологично проучване на всеки съобщен съмнителен случай на морбили и
вродена рубеола;
 Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране;
 Организация на провеждането на изследвания на лица, суспектни по клинични
данни за морбили, паротит и рубеола;
 Своевременно предприемане на всички профилактични и противоепидемични
мерки за недопускане и ограничаване разпространението на морбили на територията на
областта.
Оказване на организационно-методична помощ по проблемите на:
 Имунопрофилактиката на лекарите, прилагащи задължителни, целеви и
препоръчителни имунизации и реимунизации;
 Профилактиката и контрола на заразните болести в зависимост от регионалните
особености;
 Профилактиката, контрола и регистрацията на инфекции, свързани с медицинското
обслужване в лечебните заведения за болнична помощ;
 Прилагането на действащата нормативна уредба в областта на надзора,
профилактиката и контрола на заразните болести;
 Епидемичния надзор на местните и внасяни паразитози;
 Осъществяване на здравно-промотивна дейност сред населението, с особена
насоченост към рисковите контингенти по отношение на местните и внасяни паразитози.
 Общ брой оказана методична помощ и здравна просвета – 3 557 бр.;
 Изготвени указателни и информативни писма до лечебни заведения, граждани и
детски и учебни заведения –19 бр.;
Дейности, които не са включени в плана:
 Проведени консултации на граждани пътуващи в чужбина по проблемите на
паразитните болести – 223 бр.;
 Проведени консултации на граждани и фирми по ДДД дейности 37 бр.;
 Проведени акции за въшливост, съвместно с останалите специализирани дирекции
на СРЗИ: през месец януари – обхванати 80 училища и 45 детски заведения; през месец
септември-октомври – обхванати – 173 училища;
 Проведена работна среща с експерти от Регионално управление на образованието –
София-град и дирекция „Здравеопазване“ на Столична община по проблемите на въшливостта
сред децата от организирани училищни и детски колективи;
 Проведена работна среща с експерти от Регионално управление на образованието –
София-град относно медицински бележки, удостоверяващи отсъствие на ученици от училище,
поради медицински причини;
 Участие на експерти от отдел „ЕКЗБ“ в изпълнение на дейности по Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система н
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – посетени 46 адреса;
 Провеждане на съвместни проверки с НЗОК и СЗОК относно имунизационен
обхват на деца, родени първото полугодие на 2016 г., в избрани практики – 14 бр.;
 Във връзка с одобрена молба за съдействие на специалисти от Националния център
по заразни и паразитни болести, които участват в разработването на международен
изследователски проект "План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и
пандемии", служители на дирекцията участваха в дискусия и анкета, с цел да се проучи
позицията на здравните работници при поява на сериозна заплаха за общественото здраве;
 Участие в експертна среща на тема „Уеб-базирана информационна система за
докладване на хоспитализирани случаи на тежко-протичащи респираторни инфекции (SARI).
 Участие в работни срещи за обсъждане на необходимите допълнения в
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Националния пандемичен план и областите, в които да бъдат направени, с участието на
експерти от МЗ, НЦЗПБ, СЗО и ЕЦКЗ.
 Участие в работна среща, с цел изпробване на електронен модел за подреждане по
значимост на заразните болести в зависимот от епидемиологичния потенциал за страните от
Европйския съюз, ЕЦКЗ, Стокхолм;
 Участие в годишна среща по мониторинг и оценка на системите за надзор, с фокус
върху сентинелния надзор на грип и ОРЗ, СЗО и ЦКЗ, Сараево;
 Участие в кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства в профилактиката
на ваксинопредотвратимите заболявания“;
 Участие в кръгла маса на тема „Превенция на вирусните хепатити В и С в България
– предизвикателства и действия“, организирана от Министерство на здравеопазването;
 Участие в IX-та Национална конференция по превантивна медицина.
Работа по възникнали спешни ситуации, изискващи предприемане на
адекватни мерки:
 За изпълнение на конкретни мерки, разпоредени от Министерство на
здравеопазването за недопускане местно разпространение на морбили в страната са изготвени
указателни писма до лечебните заведения, справка за необхванатите по видове причини деца
от 13 месеца до 18 годишна възраст с ваксина морбили паротит и рубеола, писмо до директора
на РЗОК за извършване на съвместни проверки, както и информация за граждани, публикувана
на електронната страница на инспекцията. Набрани и изследвани са кръвни проби от деца след
навършена 13 месечна възраст, с цел установяване на постваксинален имунитет срещу
морбили.
 Методично ръководство на общопрактикуващите лекари за провеждане на
реимунизации с Тетраксим и Пентаксим на деца, подлежали през предходни години – 2014г. 2016г.;
 Проверки на общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти в
училищата по спазване на здравното законодателство по отношение провеждане и отчет на
задължителни планови имунизации.
 За недопускане внос и разпространение на остри заразни болести и внасяни
паразитози, провеждане на ежеседмичен активен надзор на ДДД дейностите в РПЦ към ДАБ
на МС и на микробиологични и паразитологични изследвания на лица, настанени в
центровете;
 Извършване на епизиотологични проучвания на огнище на хеморагична треска с
бъбречен синдром през месец юни и лептоспироза през месец юли /5 бр. уловени гризачи с 10
биологични проби, изпатени в НЦЗПБ/.
Фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите:
 Недостатъчни финансови ресурси, необходими както за поддържане на
лабораторното оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата;
Дейности по Национални програми:
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната
шийка (РМШ):
 Приети отчети по имунопрофилактиката от ОПЛ – 3 356 бр.;
Национален план на Р. България за готовност за грипна пандемия:
 Създадена организация за сентинелно съобщаване на регистрираните случаи на
ОРЗ и грип и ежедневното им съобщаване в СРЗИ, през активния период на наблюдение;
 Своевременно въвеждане на данните в информационна система за събиране и
анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в страната;
 Публикувана седмична оперативна справка за епидемичната обстановка в
столицата, с включени данни за ОРЗ и грип на електронната страница на СРЗИ;
 През периода на активно наблюдение на грип и ОРЗ не са достигнати стойности,
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които да наложат въвеждането на грипна епидемия на територията на столицата;
 Извършена беше тематична проверка по ОРЗ и грип с 33 бр. проверки.
Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани
трансмисивни инфекции при хората в Република България:
 Участие в работни срещи на епизоотични комисии – 8 бр.;
 Активна колаборация с ОДБХ, Столична община и НЦЗПБ;
 Провеждане на лабораторни изследвания – 1 313 за малария, 605 за микрофиларии.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ:
 Изготвени ежемесечни обобщени справки за лица с диагноза сифилис, гонорея и
урогенитална хламидийна инфекция до МЗ;
 Изготвени ежемесечни обобщени справки за броя на изследваните лица за ХИВ до
МЗ;
 Изследвани бременни жени – 329 бр.;
 Изследвани пациенти и персонал от хемодиализни отделения – 391 бр.;
 Изследван персонал, претърпял рискова експозиция – 38 бр.;
 Изследване на кръвни проби, предоставени от неправителствени организации – 124
бр.;
 Изследвани клиенти, уязвими на ХИВ/СПИН в КАБКИС – 1 073 бр.;
 Клиенти, получили консултация в КАБКИС – 193 бр.;
 Изследвани клиенти, уязвими на вирусни хепатити тип В и С и сифилис в КАБКИС
– 288 броя изследвания;
 Издирване на лица, дали положителна първа кръвна проба за ХИВ при
кръводаряване – 8 лица;
 Изготвени анализи за разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ – 4 бр.;
 Предоставени презервативи – 10 482 бр.;
 Предоставени здравно-информационни материали – 2 871 бр.
 Изпълнение на дейности по възлагателна заповед №РД-01-237/26.7.2017г. на
министъра на здравеопазването: организация и провеждане на превантивни дейности сред
рисковите групи; индивидуални клиенти, достигнати по време на работа на терен – 2 454 лица;
лица, получили доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ – 484 лица; лица,
получили доброволно и безплатно консултиране и изследване за сифилис – 12 лица;
„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република
България и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза”:
 Извършен контрол върху изразходваното количество „Римицид“ от СБАЛПФЗ;
 Извършен скрининг за туберкулоза в КАБКИС и насочени клиенти към СБАЛПФЗ
– 2 бр.;
 Епидемиологични проучвания на лицата с ТБ инфекция – 273 бр., включително
проучените случаи от провинцията;
 Проследяване на контактни лица – 809 лица /350 контактни в дома и 459 в
колективи/;
 Разпространени здравно-информационни материали на лечебни заведения –
плакати;
 Проведен активен епидемиологичен надзор в училищни и детски колективи, с
регистрирани случаи на ТБ – инфекция – 26 заведения;
 Изготвени анализи за разпространението на заболяването – 4 бр.;
 Поддържане на електронна база данни за новорегистрираните случаи на ТБ за гр.
София.
Участие в национални и местни кампании:
 14.02.2017г. – „Св. Валентин“ – национална АНТИСПИН кампания, лятна
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АНТИСПИН кампания; по повод 1-ви декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН.
Лабораторна дейност:
 Микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика на
инфекциозните болести;
 Участия в проучване на епидемични взривове;
 Участие в провеждане на изследвания за контрол на режима на дезинфекция и
стерилизация в лечебните заведения;
 Участие в Националната система за надзор на антибиотичната резистентност –
BulSTAR;
 Участие в изпълнението на национални програми за борба с инфекциозните
болести;
 Участие във външен лабораторен контрол – успешно преминат I-ви и II-ри цикъл.
 Проведени лабораторни изследвания: микробиологични, вирусологични,
паразитологични – общо 79 555 бр.;
 Микробиологични – 22 820 бр.; от тях – 1 272 на бежанци, настанени в РПЦ към
ДАБ при МС;
 Вирусологични – 6 988 бр.; от тях 78 бр. на бежанци настанени в РПЦ към ДАБ при
МС;
 Проведени изследвания за неаглутиниращи вибриони в отпадни води – 12 бр.
проби;
 Проведени изследвания на материали с висок медицински и епидемичен риск – 2
бр.
 Паразитологични изследвания – 49 747 бр.:
- протозоологични, включително ДАБ при МС – малария – 1 313 бр.;
микрофиларии – 605 бр.;
- за чревни паразити – хелминти и протозои, включително ДАБ при МС –
18 433 изследвания;
- изследвания със скоч лепенка за чревни паразити – 28 787 изследвания.
 Паразитологичен надзор и контрол на околна среда – външна среда, пясъчници от
детски площадки, отпадни води и месо – 5 647 проби с 8 048 изследвания.
 други изследвания за видово определяне на насекоми и ектопаразити – 207 проби.
Дейността по бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести” е
дадена в Приложение № 3.
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.
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Оперативни цели:
 Систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения.
 Контрол на инспекционната дейност за спазване на утвърдените медицински
стандарти, оперативни процедури, ръководства или указания.
 Контрол по качествето и в срок изготвяне на отговори на сигнали, жалби и молби
на граждани и институции.
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 Контрол на основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медикосоциална дейност.
 Контрол на изпълнението на Методика за субсидиране на лечебните заведения.
 Контрол на дейността на медицинската експертиза.
 Дейност по събиране, обобщаване и анализиране на медико-статистическа
информация от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ с оглед осигуряване
информационната основа за управление на здравеопазването в столицата, както и формирането
на национална и регионална здравна политика.
 Контрол върху качеството на медико-статистическата документация за здравния
статус на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения, отговаряща на
нуждите на управлението и международния обмен на данни;
 Дейност по анализиране на регионално ниво на демографските показатели и
здравното състояние на населението.
 Дейности на регионално ниво по развитие на единна здравно-информационна
система и електронно здравеопазване.
Продукт/услуга
„Регистрационен режим и разрешителен режим“:
 Брой подадени заявления за регистрация, пререгистрация и заличаване по чл. 40 от
Закона за лечебните заведения – 746 бр.;
 Подадени заявления за нова регистрация. – 190 бр.;
 Издадени удостоверения – 190 бр.;
 Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата /пререгистрация/ - 343 бр.;
 Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ –
213 бр.;
 Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършена
регистрация – 62 бр.;
 Брой издадени удостоверения на лечебни заведения за болнична помощ – 34 бр.;
 Издадени удостоверения за регистрация на лица, упражняващи неконвенционални
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – 18 бр. и за
пререгистрация – 3 бр.;
 Издадени удостоверения за недостатъчност в съответствие с Националната здравна
каса – 385 бр.
Продукт/услуга
„Контрол на гарантиране правата на пациента“:
 Извършени проверки по жалби и сигнали на пациенти– 701 бр.;
 Проверки на лечебните заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД и
диализни центрове – 96 бр.;
 Проверки на лечебни заведения за извънболнична помощ и здравни заведения – 649
бр.;
 Проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве – 157 бр.;
Продукт/услуга
„Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 от
ЗЗ“:
 Проверки за разходване на средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 от
Закона за здравето – 104 бр.
Продукт/услуга
„Проверки на изпълнението на медицинските стандарти“:
 Проверки за изпълнение на медицинските стандарти извън разрешителния режим
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на лечебните заведения за болнична помощ – 8 бр.;
 Проверки за изпълнение на медицинските стандарти във връзка с разрешителния
режим – 49 бр.;
Продукт/услуга
„Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на
регионалната картотека на медицинската експертиза“:
 Издадените заповеди за определяне/закриване на състава на ЛКК – 209 бр.;
 Издадени заповеди за промяна в състава на ЛКК – 143 бр.;
 Извършени проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения – 46 бр.;
 Участия в заседания на Регионалния съвет – 45 бр.;
 Извършени проверки от регионалния съвет на издадени решения за временна
неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 от ЗЗ – 698 бр.;
 Приети и обработени документи за освидетелстване, преосвидетелстване, по писма
на институции за ТЕЛК – 80 764 бр.;
 Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно преосвидетелстване
12 339 бр.;
 Проверени, заверени експертни досиета – 38 168 бр.;
 Изпратени експертни решения на заинтересованите страни – 37 013 бр.;
 Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане и
други институции по медицинската експертиза – 160 862 бр.;
 Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения – 8 022 бр.;
 Изготвени азбучни картони в база данни на компютърната информационна система
– 23 506 бр.;
 Върнати медицински експертни досиета в ТЕЛК за отстраняване на технически
грешки – 523 бр;
 Извършени проверки на ТЕЛК – 12 бр.
Продукт/услуга
„Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране,
обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ“:
 Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни заведения – 3 034
бр.;
 Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни заведения –
296 бр.;
 Обработени оперативни сведения и друга статистическа информация /съобщения,
известия, информационни карти и др./ от лечебните заведения – 24 299 бр.;
 Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Методиката за
субсидиране на лечебните заведения – 390 бр.;
 Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения – 113 бр.;
 Събиране от ЛЗ и изпращане ежемесечно в НЦОЗА на карти за суицидно действие
– 365 бр.;
 Анализ на използваемостта на болничните легла по видове и медицински дейности
в ЛЗ за болнична помощ през 2016 г. – 1 бр.;
 Анализ на извършените дейности по Национална програма за подобряване на
майчиното и детско здравеопазване през 2016 г. – 1 бр;
 Здравно-демографски анализ за 2016 г. – 1 бр;
 Анализ заболеваемост и болестност за 2016 г – 1 бр;
 Отчет натури полугодие 2017 г. – 1 бр.
Участия в комисии:
 Участия в комисии към районните дирекции „Социално подпомагане“ – 92 бр.;
 Участия в заседания на пробационен съвет – 30 бр.;
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 Участия в съвета по осиновяване – 51 бр.
Други дейности, които не са включени в плана:
 Събиране на данни, обобщаване и изпращането им в НЦОЗА за лекуване на
чужденци в ЛЗ на гр. София – получени данни от ЛЗ – 119 бр.;
 Изготвяне и отговори на писма изпратени до лечебни заведения и други
институции – 3 752 бр.;
 Проверки по писмо на МЗ, относно спазване на чл. 98, ал. 1 от Закона за
здравето, на лица починали в лечебно заведение – 66 бр;
 Съвместни проверки с дирекция НЗБ за въшливост в столичните училащата – 10 бр;
 Съвместни проверки със СЗОК на ЛЗ по Наредбата за критериите за избор на ЛЗ за
болнична помощ, с които НЗОК сключва договори – 16 бр;
 Проверка на лечебните заведения за извършените и отчетени дейности по
Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве /НППМДЗ/ - 17 бр.;
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите
на програмата:
 Намаляване на числеността на персонала, работещ като държавни здравни
инспектори.
Дейността на дирекциите по бюджетна програма „Контрол на медицинските
дейности, здравна информация и електронно здравеопазване” е дадена в Приложение № 4.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА
СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО“
Цел на програмата:
Осигуряване лечението на специфични групи от населението, чрез финансиране
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или поради приоритетен здравен
проблем.
Оперативни цели:
Контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза. Събиране на
информация.
Продукт/услуга
„Експертиза на трайно намалената работоспособност“:
 Брой постъпили заявления в РКМЕ – 23 596 бр.;
 Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК –
23 116 бр.;
 Брой домашни посещения на ТЕЛК – 331 бр.;
 Извършен транспорт за домашни посещения – 1 505 км.
Продукт/услуга
„Контрол на експертизата на работоспособността“:
 Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и
качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на ЛКК и личните
лекари – 62 бр.;
Дейността по бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на
специфични групи от населението” е дадена в Приложение № 5.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ“
Цел на програмата:
Осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора
с психични разстройства.
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Оперативни цели:
Събиране на медицинска информация от лечебните заведения, осигуряващи
психиатрична помощ и предоставяне на обобщени данни в МЗ.
Дейността по бюджетна програма „Психиатрична помощ” е дадена в Приложение
№ 6.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Цел на програмата:
Осигуряване на продължително медицинско наблюдение, профилактика,
диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания
и медико-социални проблеми, отглеждани в домовете за медико-социални грижи за деца
или такива от семейна среда.
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и
изпълнени дейности за тяхното предоставяне:
 Предоставяне на биопродукти на ДМСГД, с цел провеждане на имунизации,
съгласно Националния имунизационен календар;
 Оказване на методична помощ относно провеждане на имунизации;
 Контрол на дейността на ДМСГД по спазване на санитарно-хигиенните изисквания
и противоепидемичен режим на работа – 26 проверки.
Дейността по бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в
неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване” е дадена в Приложение № 7.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА“
Цел на програмата:
Провеждане на политика по намаляване търсенето на наркотици, включваща
приоритетни области като превенция на употребата, контрол, лечение, психосоциална
рехабилитация, намаляване на здравните и социални рискове от употребата на наркотици,
поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците.
Оперативните цели:
 Контрол на търговците на едро и дребно с наркотични вещества.
 Контрол и методична дейност на фармацевтите в обектите за търговия на едро и
дребно с наркотични вещества;
 Контрол и методична помощ на дейностите по програмите за осъществяване на
субсидираща и поддържаща терапия за намаляване на здравните щети на лица, зависими от
наркотични вещества.
 Участие в процедура при внос и износ на пратки, съдържащи наркотични вещества
и техни препарати.
Продукти/услуги, предоставени по програмата
„Намаляване на търсенето на наркотични вещества“
Брой обекти подлежащи на контрол – 348; за периода са закрити - 37 и разкрити 31;.
 Извършени проверки за издаване на протоколи на търговци на едро и аптеки,
кандидатстващи за лицензия за търговия с наркотични вещества или промяна в
обстоятелствата – 31 бр.;
 Извършени проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия за
търговия с наркотични вещества – 632 бр.;
 Предоставени рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи
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наркотични вещества (кочани) – 5 276 бр.;
 Предоставени специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи
наркотични вещества (кочани) – 523 бр.;
 Вписвания в регистъра на специални формуляри за изискванията към
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните
препарати – 177 бр.;
 Приети протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на
медикаменти, съдържащи наркотични вещества – 546 бр.;
 Приети отчети за движението на наркотичните вещества – 672 бр.;
 Изготвени отчети за движението на наркотичните вещества – 4 бр.;
 Извършени проверки на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опоиди – 12 бр.
 Освобождаване на наркотични вещества от митницата – 202 бр.;
 Постъпили сигнали – 8 бр., проверени в срок;
 Съставени актове за констатирани нарушения – 3 бр.
 Участия в комисии за унищожаване на наркотични вещества – 7 бр.
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите
на програмата:
 Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от повишаване
взискателността на контрола на пазара;
 Намаляване на числеността на персонала, работещ като държавни здравни
инспектори.
Дейността по бюджетна програма „Намаляване на търсенето на наркотични
вещества” е дадена в Приложение № 8.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“
Цел на програмата:
Предоставяне на качествени продукти/услуги, осигуряващи нормалното
функциониране на администрацията и създаване на условия за изпълнението на програмите
във всички области на политиките.
Изпълнението на дейностите по програмата водят до осигуряване на нормалното
функциониране на инспекцията и създаване на условия за изпълнението на всички
бюджетни програми, включени в програмния бюджет на Столична РЗИ.
През отчетния период от дирекция АПФСО са предприети необходимте действия и
е изпратена исканата информация до съответните институции, относно дейности, свързани
с:
 Решение на Министерския съвет № 338 от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса;
 Проверка на Инспектората на Министерство на здравеопазването за спазване на
Кодекса за поведение на служителите в държавна администрация в СРЗИ;
 Попълване на въпросник относно спазване на Наредбата за административното
обслужване;
 Изготвяне на проектобюджета за 2018 г. и прогноза за 2019 г. и 2020 г.
 Подготовката за инвентаризация и годишното счетоводно приключване.
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Столична РЗИ е съставен в
съответствие с указанията на Министерство на финансите и Министерство на
здравеопазването.
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Към 31.12.2017 г. Столична РЗИ е реализирала приходи в размер на 686 803 лв.
Разходите към 31.12.2017 г. са в размер на 4 860 269 лв., отчетени по следните
икономически показатели:
 Персонал – 3 426 857 лв.
 Издръжка – 1 119 673 лв.
 Данъци – 35 876 лв.
 Капиталови разходи – 277 863 лв., от които:
- 31 817 лв. за извършен спешен ремонт на покрива на сградата на ул. „Цар Симеон“
№ 169А;
- 104 580 лв. ремонт на отоплителната инсталация на сградата на ул.“Враня“;
- 11 657 лв. закупен сървър за нуждите на дигитализация на документите в СРЗИ;
- 18 472 лв. закупен дизелов генератор за аварийно захранване с енергия за
поддръжка на две хладилни камери в необходимия температурен диапазон.
- 81 578 лв. за изграждане на асансьори в сградите на ул.“Враня“ и ул. „Цар Симеон“;
- 29 760 лв. за АИС за документооборот Eventis R7.
Разходването на бюджетни средства през 2017 г. се осъществяваше при спазване на
финансовата и бюджетна дисциплина. С извършените разходи се предприеха необходимите
мерки и действия за постигане на нормалното функциониране на администрацията,
обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално
използване на ресурсите. Осигурено е добро финансово управление на публичните средства
посредством засилване на управленската отговорност, изградена е адекватна и ефективна
система за финансово управление и контрол. Извършва се поддържане и администриране на
информационните и комуникационни системи в инспекцията. Всички отчети към МЗ и
други институции са изпратени в необходимите срокове.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Резултати от приключилите дела по обжалвани наказателни постановления и
административни актове на СРЗИ
За 2017 г. са издадени 537 наказателни постановления на обща стойност 163080 лв.,
като срещу наказателните постановления са подадени съответно 33 жалби.
Връчени са 586 наказателни постановления. От тях, като непотърсени са върнати
279 броя. Непотърсените наказателни постановления са връчени при условията на чл. 58, ал.
2 от ЗАНН.
За периода по реда на ДОПК в НАП са изпратени 555 влезли в сила НП.
Приключени са 40 дела по обжалвани наказателни постановления на инспекцията.
Резултатите от приключилите дела с влезли в сила решения са следните:
 потвърдени наказателни постановления - 16 бр.
 изменени наказателни постановления - 3 бр.
 отменени наказателни постановления - 21 бр.
Причините за отмяна на наказателните постановления най-често са:
 неправилно насочена административнонаказателна отговорност;
 налагане на санкции за явно маловажни случаи на административни нарушения по
смисъла на чл. 28 от ЗАНН;
 непълно описание на констатираните нарушения и неизяснени обстоятелства при
които е извършено нарушението
За допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и изисквания са
прекратени 226 административнонаказателни преписки.
Прекратени на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, след щателно издирване на
нарушителя са 22 административнонаказателни преписки.
Столична РЗИ е подала 1 касационна жалба срещу решение на СРС, с което е
отменено наказателно постановление на инспекцията.
Граждани и юридически лица са подали 9 касационни жалби срещу решения на
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СРС, с които са потвърдени наказателни постановления, издадени от инспекцията.
Резултатите по приключените касационни жалби са следните:
 потвърдени решения на Софийски районен съд, с което са отменени наказателни
постановления на инспекцията - 2 бр;
 потвърдени решения на СРС и наказателни постановления на инспекцията - 7 бр.
 отменени решения на СРС и потвърдени наказателни постановления – 2 бр.;
 неприключени - 13 бр.
Събираемост на глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
 В инспекцията доброволно са платени 63 140 лв.
 Събрани от НАП за периода – 36 234.86 лв.
Постъпили сигнали в СРЗИ
Постъпили са 1 934 жалби от граждани и организации.
Движението на жалбите се осъществява по установения ред, съгласно Инструкцията
за движението на документооборота в Столична регионална здравна инспекция.
През отчетния период са заверени и регистрирани 10 977 броя лични здравни
книжки.
По реда на Глава осма от АПК за отчетния период няма подадени сигнали срещу
служители на инспекцията.
Предоставяне на достъп до обществена информация
През периода са постъпили 43 бр. заявления, от тях:
 7 бр. – по електронен път;
 36 бр. – в деловодството.
Заявленията са подадени от:
 фирми и учреждения – 12 бр.;
 граждани – 26 бр.;
 неправителствени организации – 4 бр.;
 медии – 1 бр.
Поисканата информация касае дейността на инспекцията и по своя вид е служебна.
Темите, по които е поискана информацията касаят:
 протоколи от изпитване на питейна вода;
 протоколи от контрол на комунален шум;
 протоколи от контрол на електромагнитни полета;
 справка относно вписани обстоятелства в регистрите;
 справка за държавния здравен контрол върху дейността на службите по трудова
медицина;
 справка относно брой проверки и брой констатирани нарушения на кабинетите по
дентална медицина;
 справка за болестност и заболеваемост на населението на София - столица;
 резултати от дейността на дирекция „Лабораторни изследвания“, касаещи контрола
на храни;
 справка за осъществени проверки по противоепидемичен контрол и издадени
наказателни постановления на организирани детски заведения;
 справка за епидемични данни, свързани със заболеваемост;
 справка за регистрирани инфекциозни заболявания;
 медико-статистическа информация.
Всички Решения по подадените заявления са издадени в законовия 14-дневен срок.
Дейност по ЗОП
Съгласно утвърдения план-график на обществените поръчки в СРЗИ за 2017 г. са
проведени следните обществени поръчки:
1. През м. февруари е проведена процедура по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет
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„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на СРЗИ“
2. През м. февруари е проведена процедура по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП
(покана до определено лице), с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител
гореща вода за имотите стопанисвани от Столична РЗИ“
3. През м. март е проведена процедура на договаряне без обявление с предмет:
,,Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни материали, лабораторни
реактиви за генетично модифицирани организми (ГМО), индикаторни тръбички, химически
реактиви и консумативи‘‘
4. През м. юни е проведена процедура по реда на чл. 187 от ЗОП, с предмет
„Подмяна на вертикални щрангове на отоплителна инсталация в сградата на СРЗИ, на ул.
„Цар Симеон“ № 169 А“.
5. През м. юли е проведена процедура по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП (покана до
определени лице), с предмет „Осигуряване на превозни документи за обществения градски
транспорт“;
6. През м. юли е проведена процедура по реда на чл.187 от ЗОП, с предмет
„Преустройство и ремонт на пътнически асансьори за нуждите на СРЗИ“;
7. През м. август е проведена процедура по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, с
предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на СРЗИ“, процедурата е прекратена
поради не подадена нито една оферта;
8. През м. август е проведена процедура по реда на чл.187 от ЗОП, с предмет
„Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СРЗИ, ул. „Враня“ № 20“;
9. През м. септември е обявена повторна процедура по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от
ЗОП, с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на СРЗИ“.
Човешки ресурси
 Разработено е длъжностно и поименно разписание на длъжностите на СРЗИ,
съгласно Наредбата за прилагане на КДА и непрекъснатото му допълване и актуализиране – 20
бр.;
 Съгласувани и утвърдени са 25 бр. длъжностни характеристики;
 Изготвени и връчени са заповеди за промяна в ИОМЗ – 306 бр., заповеди за отпуски
– 1 839 бр., заповеди за възникване – 32 бр., изменение – 37 бр. и прекратяване на трудови и
служебни правоотношения – 34 бр.;
 Изготвени са отчети за числеността на персонала и средствата за работна заплата за
НСИ и МЗ - 21 бр.;
 Издадени са служебни бележки на служители – 96 бр.;
 Регистрирани са в НАП документи за възникване, изменение и прекратяване на
трудови и служебни правоотношения – 113 бр.;
 Изготвени са производствени характеристики на служителите за ТЕЛК – 22 бр.;
 Изготвени са справки за вакантни длъжности, работещи пенсионери, служители в
майчинство, неплатен отпуск, трудов стаж и др. – 45 бр.;
 Подготвени са необходимите документи за пенсиониране на служителите – 13 бр.;
 Подготвени са формуляри за оценка на изпълнението на длъжността и заповеди за
повишаване в ранг на служителите в инспекцията – 397 бр.;
 Подават се данни до отдел ОИ за актуализация на данните в Регистъра на
административните структури – 14 бр.;
 Издадени са и са регистрирани служебни карти на служителите от СРЗИ – 69 бр.;
 Води се регистър на болничните листове, въвеждат се в програмен продукт на НОИ
и се представят на съответната дата в НОИ – 630 бр.;
 Раздадени и регистрирани са декларации по чл. 29 от ЗДСл и по чл. 107а от КТ –
302 бр.;
 Актуализирани са данните в служебните и трудовите книжки на служителите - 254
бр.;
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 Проведени са конкурсни процедури – 36 бр.;
 Изготвени са досиета на новоназначените служители – 32 бр.;
 Актуализирани са вътрешните правила за дейността и организацията на
управлението на човешките ресурси в администрацията на СРЗИ и вътрешните правила за
провеждането на конкурси и конкурентен подбор за повишаване в длъжност в СРЗИ – 1 бр;
 Изпратени заявки и издадени заповеди за обучение на служителите в Столична
РЗИ, както и преминали служители други форми на обучение, различни от годишния план 221 заявки; 150 заповеди; 44 преминали други форми на обучение.
Отделът ежедневно извършва дейности по обслужване на граждани и юридически
лица, които не подлежат на отчет.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Постоянна дейност в отдел „Организационно-информационен“ е ежедневното
поддържане на всички бази данни и компютърни регистри. Всеки понеделник се изготвя
справка за въведените проверки, предписания, заповеди и актове, които се включват в
седмичната справка на инспекцията. Всеки петък се изготвя справка за наказателните
постановления (част от ежеседмична справка), издадени за констатирани нарушения на чл.
56 от Закона за здравето. Двете справки се публикуват на сайта на СРЗИ. Ежеседмично се
публикуват актуалните регистри в Портала за отворени данни.
През месеци февруари и август Столична РЗИ отново извърши събиране и
обобщаване на Прогноза за приходите и разходите на общински и държавни лечебни
заведения за болнична помощ за периода 2018-2020 г. и Активи и пасиви към 31 декември
на съответната година, както за столицата, така и за страната. Въпреки обемната работа,
информацията бе проверена, обобщена и изпратена в МЗ в срок.
Регистърът на компютърната техника и компютърната мрежа в СРЗИ се поддържа в
актуално състояние. През месеците юли и август са получени 2 компютърни конфигурации,
дарени от „Теленор България“ ЕАД. В края на годината беше доставен сървър във връзка с
въвеждането на програмен продукт за архивиране на документооборота на инспекцията.
Така към момента инспекцията разполага със 190 компютърни конфигурации.
От началото на годината компютърната техника е подсигурена със защитна стена.
Сигурността на информацията е на най-високо ниво.
Във връзка с въвеждането на нова деловодна система беше доставен нов сървър,
който поема изцяло документооборота, създава възможност за осъществяване на електронен
работен поток на документи и обмен с всички държавни институции, работещи със същата
програма. Документите се съхраняват в електронен вид и се намалява движението на
преписки на хартиен носител. За създаване на добра организация на работа във фронт офиса
беше закупен скенер.
През последното тримесечие на 2017 г. беше инсталирана нова програма за
наказателни постановления –„Акстър – наказателни постановления“. Проведоха се обучения
на служителите, работещи с въвеждането на информация в старите бази и въвеждането на
плащания по НП.
Всички отдели на Столичната РЗИ са редовно снабдявани с необходимите им
компютърни консумативи и се осъществява контрол по икономичното им използване.
Доставките се извършват от различни фирми, така че разходите да са най-оптимални.
В края на месец март започна получаването на попълнените форми по методиката за
разделно отчитане на разходите от 34 лечебни заведения за болнична помощ. Всички са
изпратили попълнените отчетни форми, като само 1 ЛЗ трябваше да коригира грешките си.
Отчетите бяха изпратени на хартия и електронен носител в НЦОЗА.
Всяко тримесечие се получават електронните дневници за избор на екип от
лечебните заведения за болнична помощ. Информацията се обобщава от експерт в отдела.
Ежедневна е подръжката на сайта на инспекцията. Редовно се актуализира
информацията, публикуват се текущи, извънредни и др. съобщения или материали. За
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годината общо публикуваните материали са 953 бр. (за сравнение през миналата година са
били 554), постъпили са 981 сигнала (870 за миналата година) и 236 въпроса (213 за
миналата година). Посещенията на страницата ни са 281 741, което е в повече от тези за
миналата година, когато посещенията са били 249 283.
Регулярно се поддържа информацията в Административния регистър.
За улеснение и облекчаване на гражданите и бизнеса се изготви кратка информация
за всяка административна услуга, предлагана от СРЗИ. Разработен е допълнителен модул
към сайта с възможност за електронно заявяване на административни услуги, както и
заплащане чрез виртуален ПОС терминал.
Началникът на отдела участва в работна група към МЗ за унифициране на
административните услуги, предлагани от РЗИ, и обсъждане на възможности за намаляване
на административната тежест чрез отпадане на някои документи.
СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Отдел „Стопански” като структурно звено в дирекция АПФСО е с основни задължения
по материално-техническо снабдяване, текуща поддръжка на сградния фонд, транспортно
обслужване и поддръжка на автомобилния парк, обезпечаващо нормалния ритъм на работа и
осигуряващ безопасни условия на труд в администрацията изпълни поставените задачи за
отчетния период, залегнали в плана на отдела за постигане целите на инспекцията.
Конкретните дейности извършени през 2017 г. са следните:
1. Поддържане на автопарка в изрядно техническо състояние.
2. Застраховане на автомобилите по график и ГТП.
3. Закупуване винетни стикери на служебните автомобили.
4. Снабдяване по предварителни заявки с материали и консумативи за нормалното
протичане на дейността на инспекцията.
5. Осигуряване на ежедневен транспорт по график на дирекциите, упражняващи
държавен здравен контрол.
6. Текуща поддръжка и почистване:
7. от сняг и лед на дворното и околосградното пространство на базите на СРЗИ.
8. околосградното пространство на ул „Враня”20 - подрязване на дървета и храсти,
косене на трева, поливане на зелените площи.
9. основно почистване, косене и отстраняване на повреди на базите в с. Огоя, гр.Китен
и Витоша, във връзка с тяхното използване през почивния сезон, и съответно
тяхното зазимяване.
10. прозорци на сградата на ул.“Враня“ 20.
11. Поетапно изпълнение на задачите по предписание на противопожарната служба, а
именно – изграждане на пожаро-известителна система на ул.“Враня“.
12. Доставка и монтаж на диспенсъри за тоалетна хартия, кърпи за ръце и течен сапун в
сградите на ул.“Враня“ 20, ул.“Цар Симеон“ 169 А, ул.“Ил.Макариополски“ 10 и
„Д. Греков“
13. Ежеседмично пренасяне на архивни документи от базите на Столична РЗИ до
обособените архивни складове.
14. Организиране и подготовка на ползването на двете зали на СРЗИ.
15. Доставка на ваксини от складова база на улица „Столетов“ до база „Враня“.
16. Поддържане на непрекъсната връзка с охранителните фирми и упражняване на
контрол за предотвратяване на нежелателни инциденти.
17. Предаване на химикали и опаковки, излезли от употреба на мобилен пункт за
обезвреждане на химикали, съгласно график.
18. Извозване на остаряла техника и опасни отпадъци.
19. Обособяване и маркиране на парко място за инвалиди.
20. Изпълнение на система за контрол на достъп и работно време.
21. Приключила обществена поръчка за подмяна на отоплителна инсталация в сградата
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на СРЗИ на ул. „Враня“ 20.
22. Приключила обществена поръчка за подмяна на вертикални щрангове на
отоплителната инсталация в сградата на СРЗИ на ул. „Цар Симеон“ 169 А
23. Приключила обществена поръчка за извършване на преустройство и ремонт на 2 бр.
пътнически асансьори - на ул. „Враня“ 20 и на ул. „Цар Симеон“ 169 А .
24. Участие в процедура за обществена поръчка за закупуване на карти за градски
транспорт за нуждите на СРЗИ.
25. Участие в процедура за продажба на МПС.
26. Обезопасяване с решетки на страничен вход на сградата на ул. „Цар Симеон“ 169 А.
27. Доставка и монтаж на стелажи в хладилните камери.
28. Монтаж на стелажи в архивно помещение на ул.“Цар Симеон“169 А.
29. Изнасяне на отпадъци при подмяна на 24 бр.стари дървени врати.
30. Разтоварване на метални архивни шкафове.
31. Оказване на съдействие при доставка, монтаж и присъединяване към
ел.инсталацията на СРЗИ на дизелов агрегат.
32. Почистване на двор и складови помещения от ненужни отпадъци при извършване на
ремонтни дейности през годината.
33. Участие в годишната инвентаризация.
Дейността по бюджетна програма „Администрация” е дадена в Приложение № 9.
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
По искане на журналисти са осъществени 67 медийни участия, като са засегнати
темите за въшливост, грип и ОРЗ, ДДД – дейности, морбили. На медии е предоставена и
информация, касаеща качеството на питейните води, качеството на минерални води,
чистотата на басейни, пробонабиране, контрол на изискванията към старчески домове,
тютюнопушене, качество на съответствие на течностите за чистачки. Медийните изяви по
дирекции са, както следва:
 Дирекция ЛИ - участия в репортажи 6 бр. (1 по bTV; 4 по Нова ТВ; 1 по БНТ 2);
 Дирекция ПБПЗ- 6 бр. (5 по БНТ и 1 по bTV);
 Дирекция НЗБ – 26 бр. участия в радио, телевизия и печатни издания /БНР –
програми „Хр. Ботев“ и „София“, вестник “Телеграф“, вестник „България днес“, bTV, Нова ТВ,
БНТ1, БНТ2, TVЕвропа, Телевизия България он ер/;
 Дирекция ОЗ – 26 участия и предоставяне на информация в телевизии – БНТ 1,
bTV, Нова ТВ и BiT, продуцентска къща „Медия Партнер“; агенция „Фокус“; информационен
портал „Кмета.bg“, списание „Еврорегион“, вестнници – Монитор, Лечител и Телеграф и радио
„София“.
 Дирекция МД – 3 бр.( BiT – 1 бр. и 2 бр. в bTV).
КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ
Курсове към центрове за обучение:
През 2017 година са се провели всички от планираните 42 тематични курса от
утвърдения от директора план за квалификация на служителите от Столична РЗИ , като в
тях участие са взели 98 служители. Извън утвърдения план са посетени 21 курса, семинари и
работни срещи, в които са взели участие 30 служители.
През юли месец 2017 г. Столична РЗИ се включи в План-разписанието на
Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висши медицински
и немедицински специалисти, както и към проекта на Института по публична
администрация „Работим за хората“ 2017-2018 г., където участие са взели 33 служители в 10
курса, като обучението продължава и през 2018 г.
Четиринадесет служители са преминали задължителното обучение по чл. 35б от
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ЗДСл на Института за публична администрация. През отчетния период Столична РЗИ
започна обучение съвместно с ИПА за “Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в
администрациите“ с участието на 9 служители.
За отчетния период са проведени общо 75 курса с участието на 150 служители.
Вътрешни колегиуми:
Общоинспекционни колегиуми-2 бр.: Проведен е един на тема „Специални
рецептурни бланки. Нормативна уредба и практически насоки“ от дирекция „Медицински
дейности“ и един на тема „Актуална епидемична обстановка в страната и света“ от дирекция
„Надзор на заразните болести“.
Колегиуми по отдели в дирекциите – 56 броя:
 9 в дирекция ЛИ – „Почви и замърсяване на почвите“; „Физически фактори на
околната и работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи“; „Токсичното
въздействие на пестицидите”; „Хранителни вещества, необходими за правилното изграждане и
развитие на човешкия организъм”; „Замърсяване на водите с нитрати, нитрити и фосфати, и
влиянието им върху екосистемите и човека”; „Методи за пробовземане на химични
замърсители от въздуха на работната среда“; „Осигуряване на качеството при приготвяне на
хранителни среди за микробиологично изпитване – ISO 11133:2014“; „Замърсителят Живак в
храни. Норми и изисквания за безопасност”; „Атомно-абсорбционна спектрометрия“.
Проведени са и 7 вътрешни обучения за работа със средствата за измерване.
 13 в дирекция МД - Изпълнение на изискванията на Наредба № 49/2010 г. за
основните изисквания на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Обсъждане
на процедура за извършване на проверки по сигнали и жалби и изготвяне на отговори; Наредба
№1/2015 г. за придобиване на специалост в системата на здравеопазването; Разглеждане на
указанията на ИАМО, свързани с проверките на място в ЛЗ на първичната документация по
„Методика 2017 г.“; Изисквания за издаване на хигиенно заключение за аптеки. Необходими
документи и срок за изпълнение; Временна неработоспособност – Общи правила за издаване
на болнични листове, процедура при обжалване на болнични листове пред висшестоящите
органи на медицинската експертиза /ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК/; Работа с нормативни документи във
връзка с регистрация и пререгистрация на ЛЗ за извънболнична помощ; Обсъждане на
критериите при извършване на проверка на лица, упражняващи неконвенционални методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; Разглеждане на Наредбата за
регистрация на втори и следващ адрес на ЛЗ за извънболнична помощ; Запознаване и
разясняване на служителите от отдел КМД на чл.111 и чл.112, ал.1 от Закона за здравето,
уреждащ въпросите на временната неработоспособност; Запознаване с изискванията към
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните
препарати за вписване в регистъра за издаване на специални формуляри; Запознаване с
процедурата при освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК на деца, лица придобили
право на пенсия по осигурителен стаж и възраст;на указанията на НЦОЗА, свързани с отчетна
кампания 2017 г.
 14 в дирекция НЗБ - „Хепатит В - вирусна инфекция. Епидемиология. Физико –
химични свойства на HBV“. Клинична картина на заболяването. Лабораторна диагностика.
Лечение и специфична профилактика“; Тежък остър респираторен синдром – ТОРС (Severe
Acute Respiratory Syndrome, SARS), причинен от SARS CoV. Етиология и епидемиология на
SARS. Клинична картина на заболяването. Лабораторна диагностика и лечение; Методи за
контрол и мониторинг на стерилизационния процес, контрол и мониториниг на хигиената
повърхости и въздух; Международни здравни правила и граничен здравен контрол; Видове
дезифектанти и дезинфакция; Атуална епидемиологична обстановка; Работа с нормативни
документи при регистрация на нови обекти – Закон за лечебните заведения, попълване на
заявление и констативен протокол, съгласно стандартна оперативна процедура на СРЗИ;
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Съвременни предизвикателства в имунопрофилактиката; Диагностика, съобщаване и отчет на
ТБК; Висцерална лайшманиоза, Дифилобутриоза, Фасциолозам; Поражения от членестоноги и
тяхната профилактика; Бета хемолитични стрептококи –видове, клиника и лечение;
Съвременна етиологична диагностика на основнине вирусни инфекции; Методи за контрол на
стерилизационния прцес.
 15 в дирекция ОЗ – Новости по законодателството -„Закон за изменение и
допълнение на ЗЗВВХВС; Мерки за прилагане на Регламент 528 за предоставяне на пазара на
биоциди; Контрол на пуснатите на пазара биоциди; Регламент 98/2013 год. –пускане на пазара
и контрол на вещества прекурсори на взривни вещества; Европейски координиран проект за
контрол на разширени информационни листове за безопасност и сценарийте за експозиция
съгласно Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химични вещества; Повишаване ефективността на контрола по спазване
забраната за тютюнопушене; Корекционни фактори на сезонните вариации на концентрацията
на радон; Запознаване с проведен тематичен курс на тема „Здравно-хигиенни изисквания към
козметичните продукти. Законодателство“; Запознаване с Наредба № 14 във връзка с началото
на тематична проверка за слънцезащитните продукти и провеждане на тест; “Спазване
изискванията на действащото законодателство на пуснатите на пазара козметични продукти за
почистване на кожа“; “Запознаване с резултатите от проведена тематична проверка на
пуснатите на пазара козметични продукти с обявено съдържание на розово масло, розова вода,
конкрет и абсолют“; “Запознаване с резултатите от проведена тематична проверка за
готовността на учебните заведения за новата 2017/2018 учебна година; “Акредитацията на
лабораториите, в които водоснабдителните организации извършват мониторинг на качеството
на питейната вода“; “Състояние на открити водни площи на територията на гр. София“;
“Басейни с обществено предназначение, ползващи минерална вода“; “Запознаване с
измененията и допълненията на Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи
в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснобдителни
обекти, предприятия, които произвеждата или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и
козметични салони – публ. в ДВ. бр. 87/2017 г.“.
 5 в дирекция ПБПЗ – „Туберкулозата – как да се предпазим“.“Двигателна активност
сред учениците“, „Видове насилие“-„Хранителни разстройства“,“Закаляването при децата –
представяне на анкетно проучване.“;
 1 в дирекция АПФСО – „Амортизация на дълготрайни активи“
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
Проведено е практическо обучение на студенти, от които:
 В дирекция ОЗ е проведено обучение на 55 студента по проблемите на държавния
здравен контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и
дейностите със значение за здравето на човека и върху факторите на жизнената среда.
 В дирекция ЛИ е проведено практическо обучение на 110 студенти по медицина от
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и здравни инспектори от Медицински колеж
„Й. Филаретова“, свързано с изследванията на продукти, стоки и дейности със значение за
здравето на човека и на фактори на жизнената среда.
 В дирекция НЗБ е проведено обучение на 152 студенти по проблемите на надзора
на заразните заболявания, имунопрофилактиката, здравен контрол в лечебните заведения и
микробиологична, вирусологична и паразитолотична диагностика; 25 лица са обучени в 2
курса за изпълнители на ДДД дейности.
 В дирекция ПБПЗ е проведено обучение на 55 студента по проблемите на хронични
незаразни болести: тютюнопушене, хранене, физическа активност, както и запознаване с
национални и регионални програми и проблемите на държавен здравен контрол в обектите с
обществено предназначение.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 Инспектори на дирекция НЗБ участваха в дискусия и анкета, с цел проучване
позицията на здравните работници при поява на сериозна заплаха за общественото здраве, във
връзка с одобрена молба за съдействие на специалисти от Националния център по заразни и
паразитни болести, които участват в разработването на международен изследователски проект
"План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии".
 Директорът на инспекцията участва в среща по прилагането на Международните
Здравни Правила - IHR (2005) в Санкт Петербург, Русия. Фокусът е върху елементи и ключови
капацитети за Европейския регион за ускоряване на оперативното използване на IHR
ежедневно, като се вземат предвид поуките от дейностите по отношение на подготвеността и
реагирането във връзка с кризата Ебола.
 Директорът на дирекция НЗБ участва в работна среща по проблемите на заразните
заболявания в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в Стокхолм,
Швеция. Основната цел е рамкиране и приоритизиране на заразните заболявания и оценка на
готовността на действия при необходимост.
 Инспектор от отдел ЕКЗБ на ДНЗБ участва в годишна среща, организирана от
Световната здравна организация и CDC Atlanta, по мониторинг и оценка на системите за
надзор с фокус върху сентинелния надзор на грип и ОРЗ в Сараево, Босна и Херцеговина.
Основната цел е насочена към подобряване надзора на заразните заболявания.
 Директорът на дирекция НЗБ и главен експерт от дирекцията, участиваха в работна
среща за обсъждане на необходимите допълнения в Националния пандемичен план и
областите, в които да бъдат направени, с участието на експерти от МЗ, НЦЗПБ, СЗО и ЕЦКЗ.
 Директорът на инспекцията участва в работна среща на Европейската Академия на
тема „Стрес мениджмънт и превенция на Бърнаут ефекта в държавната администрация“ на 1819 май в Берлин във връзка с CAF програмата.
 Директорът на инспекцията взе участие в семинар организиран от Европейското
бюро на СЗО в сътрудничество с Югоизточния европейски център по надзор и контрол на
заразните заболявания в Тирана, проведен в Белград, Република Сърбия. На семинара бяха
разгледани следните теми: Междинна оценка на надзора на сезонния грип в страните от
Югоизточна Европа, Анализ на данните от ранното откриване и отговора при взривове от
надзорните системи в страната чрез дигитализиране на информацията от различните
източници на надзор и Имунизация срещу сезонен грип в страните от Югоизточна Европа.

Изготвил:
Десислава Славчева
за главен секретар на СРЗИ
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Приложение № 1
Съдържание на
информацията

Мерна единица

2

3

бр.

49

бр.

467

бр.

280

бр.

827

бр.

3 207

бр.

92

бр.

177

бр.

546

бр.

14

бр.

45

бр.

2

бр.

385

Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти, поради
изтекъл срок на годност/нарушена опаковка
Издадени предписания

Брой
проведени
експертни съвети
Брой
проведени
експертни съвети
Брой участия в
приемателни
комисии
брой разгледани
документации от
експертните
съвети в и извън
МЗ и РЗИ
брой разгледани
инвестиционни
проекти от
експертните
съвети в и извън
МЗ и РЗИ
брой разгледани
документации от
експертните
съвети
брой издадени
здравни
заключения
брой издадени
здравни
заключения
брой издадени
становища
брой издадени
становища
брой издадени
становища
брой издадени
становища
брой
подадени
заявления
брой
подадени
заявления
брой участия в
комисии
брой участия в
комисии
брой предписания

Издадени актове

Бюджетна програма № 1 “Държавен здравен контрол ”
Показатели за изпълнение
1
Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол
Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
Ø Проведени експертни съвети по здравно-техническа експертиза към МЗ и
РЗИ
Ø Участия в експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към
други ведомства
Ø Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация

Ø Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове

Ø Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ

Ø Разгледани документации по ЗОЗЗ

Ø Издадени здравни заключения за устройствени схеми и плнове

Ø Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти

Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на
Екологична оценка (EО) по ЗООС
Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС по
ЗООС
Ø Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и ОВОС по
ЗООС
Ø Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация
по реда на ЗУТ
Ø Издадени хигиенни заключения за регистрация/протоколи за съответствие
на аптеки и складове
Ø Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии
Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти /цитостатици/

бр.
бр.

Целева стойност
МД
4

ОЗ
5

ЛИ
6

ПБПЗ
7

112
7

бр.

99

бр.

24

бр.

4

13

брой актове

бр.

3

1

брой извършени
проверки
брой извършени
проверки
брой извършени
проверки

бр.

41

бр.

288

бр.

11

брой извършени
проверки
Ø Проверки на аптеки, складове и дрогерии
брой извършени
проверки
Ø Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни стоки на брой извършени
пазара
проверки
Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова
медицина
Ø Проверки
брой извършени
проверки
Показатели за контрол върху химични вещества и смеси
Ø Проверки на биоциди
брой извършени
проверки
Ø Проверки на детергенти
брой извършени
проверки

бр.

17 482

Показатели за проверка на води
Ø Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води
Ø Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води
Ø Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни
бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на пазара
Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение(ООП) и
на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Ø Проверки на ООП

бр.

3 030

бр.

18

1 605

бр.

151

бр.

374

бр.

491

стр. 1

1
Ø Проверки на химични вещества и смеси

2
брой извършени
проверки на
химични смеси
различни от
биоциди и
детергенти

Регистрационен и разрешителен режим
Показатели за регистрация
Ø Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на натурални брой
издадени
минерални, изворни и трапезни води
удостоверения за
регистрация
Ø Регистрирани обекти с обществено предначначение по Закон за здравето брой
подадени
заявления
за
вписване в р
Показатели за разрешения
Ø Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или брой
издадени
азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или разрешения
кораби
Ø Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън страната
брой
издадени
разрешения
Административно-наказателна дейност
Предписания
брой
издадени
предписания
Заповеди за спиране
брой
издадени
заповеди
за
спиране
Актове
брой
съставени
актове
Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол
Показатели за фактори на жизнената среда
Ø Лабораторни анализи на питейни води
брой извършени
анализи
Ø Лабораторни анализи на води за къпане
брой извършени
анализи
Ø Лабораторни анализи на минерални води
брой извършени
анализи
Ø Лабораторни анализи на води в плувни басейни
брой извършени
анализи
Ø Измервания на атмосферен въздух
брой извършени
анализи
Ø Измервания и изчисления на шум и вибрации
брой извършени
анализи
Ø Измервания на електромагнитни полета
брой извършени
анализи
Ø Измервания на осветеност, микроклимат, прах и др.
брой извършени
анализи
Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на
човека
Ø Брой анализи на козметични продукти
брой извършени
анализи
Ø Брой анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни брой извършени
води
анализи
Ø Брой анализи на химични вещества и смеси
брой извършени
анализи
Ø Брой анализи на други продукти и стоки (храни, контактни предмети и др.) брой извършени
анализи
Показатели за контрол на дейности със значение за здравето на човека
Оценка на храненето в организирани колективи

брой извършени
анализи
Оценка готовността на децата за училище преди постъпването им в първи брой извършени
клас
анализи
Токсикологични и физиологични изследвания
брой извършени
анализи
Показатели за радионуклеиди
Ø Лабораторни анализи
брой извършени
анализи
Ø Измервания
брой извършени
измервания
Мониторингови програми
Ø Изготвени мониторингови програми (нови и актуализирани)
брой нови и
актуализирани
мониторингови
програми
Ø Разработване и прилагане на системи за мониторинг за шум, въздух и
брой
нейонизиращи лъчения
мониторингови
програми
ДРУГИ
Ø Въвеждане на данни в информационната система за мониторинга на
брой работни дни
питейните води
в които са
въвеждани данни в
информационната
система

3
бр.

4

5

6

7

848

бр.

бр.

1 546

бр.

6

бр.

73

бр.

364

бр.

28

бр.

453

бр.

35 071

бр.

18

бр.

1 765

бр.

10 773

бр.

18 784

бр.

2 426

бр.

1 967

бр.

5 621

бр.

528

бр.

3 965

бр.

72

бр.

3 661

бр.

11 740

бр.

1 420

бр.

28 530

бр.
бр.

бр.

5

бр.

бр. работни дни

3

30
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1
Ø Изготвени планове, отчети, доклади, справки, анализи и др., свързани с
дейността по ДЗК

2
планове,
текстуални отчети,
отчет Б-41
брой протоколи
брой сертификати

3
бр.

Ø Участия в заседания на комисии за бедствия на централно и регионално
ниво
Ø Изготвени доклади/справки във връзка за ситуации във връзка с въведени
бедствени положения на централно и регионално ниво
Ø Дежурства в аварийна готовност
Ø Участия в аварийни ситуации

проведени
заседания
изготвени доклади

бр.

работни дни
аварийни ситуации

бр.
бр.

Ø Проверки за спазване на седмични разписания

брой проверени
седмични
разписания
брой проверки

бр.

бр.

20 634

617

брой проверки

бр.

1 424

16

Ø Изготвени протоколи от лабораторни изследвания
Ø Изготвени сертификати за контрол

Ø Проверки за спазване на забраната за тютюнопушене, за предлагане на
алкохол и за пряка реклама на спиртни напитки по ЗЗ
Ø Проверки по храненето на организирани колективи за спазване на
здравните изисквания
Ø Брой анализи на производствена среда и персонал

брой извършени
анализи
Ø Проучвания за въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на брой проучвания
рискови групи и население като цяло
Ø Участия в работни групи, комисии, експертни съвети и други
брой участници
Ø Участия във външно-организирани обучения
брой курсове
Ø Проведени вътрешни обучения
брой обучения
Ø Медийни изяви
брой участия
Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 025
по степени
(отлично, много
добро, добро и
задоволително)
Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 020
по степени
(отлично, много
добро, добро и
задоволително)
Ø Участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
брой участия
Предоставяне на обучение
Ø Проведени обучения, курсове и семинари по проблмите на държавния
брой проведени
здравен контрол
обучения, курсове
и семинари, като
информацията се
посочва само от
организатора

4

5

6
82

бр.
бр.

11 370
2 855

бр.

240

бр.

6 982

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
качествен показател

1

14
16
27

качествен показател

бр.

бр.

98

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

бр.

1

Ø Изготвени доклади, съобщения на национални и международни форуми

брой изготвени
доклади и
съобщения
брой
учебници/моногра
фии
брой публикации
брой разработени
научно-приложни
задачи

бр.

брой внедрени
разработки

бр.

Ø Участие в написването на учебници/монографии

Ø Публикации в научни списания
Ø Разработване на научно-приложни задачи

Ø Внедряване на разработки в практиката
Дейности по национални програми
Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни
сгради върху здравето на българското население
Ø Проведени заседания на координационните съвети (областни и
национален)
Ø Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата
Ø Проведени анкетни проучвания
ØПоставени детектори за пасивно измерване на радон
Ø Отчетени детектори за пасивно измерване на радон

Програмата
приключва 2016 г.
за РЗИ
брой заседания
брой анализи и
отчети
брой проведени
анкети
брой поставени
детектори
брой отчетени
детектори

4

5
4

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

16
22
16
6
отлично

отлично

бр.

Ø Лица преминали специализирано обучение, курсове, семинари и др. по
проблемите на държавния здравен контрол

7
32

110

1

бр.

бр.
бр.

бр.

1

бр.

2

бр.

30

бр.

126

бр.

94
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2
Ø Проведени здравно-образователни дейности за повишаване нивото на
брой дейности
информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране общо
Ø Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
брой лица като
информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - информацията се
общо
посочва само от
организатора
- от тях професионално ангажирани лица
брой лица като
информацията се
посочва само от
организатора
- от тях заинтересовани лица от населението
брой лица като
информацията се
посочва само от
организатора
Ø Проведени кампании и информационни дни
брой кампании
като
информацията се
посочва само от
организатора
Ø Изготвени информационни и методични материали
брой лица като
информацията се
посочва само от
организатора
Ø Разпространени информационни материали
брой
Ø Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване
брой
(радио, телевизия и др.)
Ø Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти
брой лица като
информацията се
посочва само от
организатора
Отчет на разходите по бюджетната програма
2407175
Персонал
1801395
Издръжка
605780
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал
128

3
бр.

4

5

6

7

2

бр.

120

бр.

90

бр.

30

бр.

бр.

2

бр.
бр.
бр.
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Приложение № 2
Бюджетна програма № 2 “Промоция и превенция на
незаразните болести ”
Показатели за изпълнение
1
Дейност по профилактични програми и проекти
Международни програми по профилактика на незаразните
заболявания
1. Управление и участие в международни проекти
2. Извършени проучвания

Съдържание на
информацията

Мерна
единица

Целева
стойност

2

3

ПБПЗ
ЛИ
4

брой
проекти
брой
проучвания

бр.

3. Изготвени анализи, доклади и информации
брой
Национални програми по профилактика на незаразните заболявания

бр.

бр.
бр.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
1. Проведени заседания на програмните съвети (областни и национален) брой
заседания
2. Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата брой отчети
и анализи

бр.

3

бр.

2

3. Проведени проучвания сред населението

бр.

5

бр.

38

бр.
бр.
бр.

582
200
348

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

120
100
4
124
181

бр.

437

бр.
бр.
бр.
бр.

131
140
166
130

бр.
бр.
бр.
бр.

45
20
65
990

бр.
бр.
бр.
бр.

900
50
40
63

бр.
бр.
бр.

28
3
32

4. Проведени здравно-образователни
семинари, обучения и др.) - общо

дейности

брой
проучвания
(беседи,

курсове, брой
проведени
дейности
4.1. от тях проведени за целева група деца и ученици
брой лица
4.2. от тях проведени за целева група младежи (18-29 години)
брой лица
5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на брой лица
информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене общо
5.1. от тях деца и ученици
брой лица
5.2. от тях младежи (18-29 години)
брой лица
5.3. бременни и кърмещи жени
брой лица
5.4. други уязвими целеви групи
брой лица
5.5. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от брой лица
тютюнопушене
6. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на брой лица
информираност за злоупотребата с алкохол - общо
6.1. от тях деца и ученици
брой лица
6.2. от тях младежи (18-29 години)
брой лица
6.3. други уязвими целеви групи
брой лица
7. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на брой лица
информираност за храните и храненето, здравословното хранене,
рискове за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично
хранене във всички възрастови групи - общо
7.1. от тях деца и ученици
брой лица
7.2. от тях младежи (18-29 години)
брой лица
7.3. други уязвими целеви групи
брой лица
8. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на брой лица
информираност за вредите за здравето от ниската физическа активност
във всички възрастови групи - общо
8.1. от тях деца и ученици
брой лица
8.2. от тях младежи (18-29 години)
брой лица
8.3. други уязвими целеви групи
брой лица
9. Проведени скринингови прегледи и изследвания на онкологични брой лица
заболявания, от тях
9.1. за злокачествени новообразувания на млечната жлеза
брой лица
9.2. за злокачествени новообразувания на шийката на матката
брой лица
9.3. за злокачествени новообразувания на ректосигмондалната област
брой лица
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2
10. Проведени конкурси на тема - "Здравословен сандвич"; "Плодова брой
салата"; "Моят любим плод"; "Аз спортувам с мама и татко"; "Алкохол, конкурси и
наркотици и тютюнопушене"
брой
участници
11. Проведени кампании и информационни дни
брой
кампании и
информаци
онни дни

3
бр.

4
8-160

бр.

5

12. Изготвени информационни и методични материали

бр.

3

бр.
бр.

12 468
3

бр.
бр.

22
6- 295

брой

бр.

2

брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.

брой

бр.

брой

бр.

60

бр.

10

брой
заглавия и
тираж
брой
брой

13. Разпространени информационни материали
14. Участия и публикации в средства за масово осведомяване (радио,
телевизия, преса, собствени и публични сайтове и др.)
15. Излъчване на видео и аудио клипове на здравна тематика
брой
16. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой
обучения и
брой лица
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при
деца 0 - 18 години
1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,
семинари, обучения и др.) – за придобиване на здравни знания и навици
и формиране на здравословно поведение с оглед профилактика на
оралните заболявания сред деца и ученици
2. Изготвени информационни и методични материали
3. Разпространени информационни материали
4. Проведени кампании и информационни дни
5. Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио,
телевизия и др.)
6. Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване
(радио, телевизия и др.)
7. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти

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

100

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за нежелана бременност - общо
2.1. от тях деца и ученици
2.2. други уязвими целеви групи
1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,
семинари, обучения и др.) – за повишаване нивото на информираност на
младите майки относно значението на имунизациите и мотивирането им
за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен
календар
Изготвени информационни и методични материали
Разпространени информационни материали
Проведени кампании и информационни дни
Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио,
телевизия и др.)
Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване
(радио, телевизия и др.)
Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти

брой

бр.

50

брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.

60
32
8

брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.

2
1476
2
1

брой

бр.

1

брой

бр.

2

2. Реализирани дейности по национални програми по профилактика на
незаразните заболявания

брой

бр.

8
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3. Реализирани дейности по регионални програми по профилактика на
незаразните заболявания
Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и
начина на живот
1. Проучвания за влиянието на факторите на жизнената среда, вкл.
работната среда сред различни групи от населението
2. Проучвания за влиянието на начина на живот, знания и нагласи сред
различни групи от населението
3. Проучвания на факторите на стреса и влиянието им върху здравето

брой

2

3
бр.

4
8

брой

бр.

1

брой

бр.

1

брой

бр.

1

4. Проучвания за психосоциалните фактори на труда, организационния
климат, тревожност, депресия и социално значими заболявания

брой

бр.

5. Анализ на здравно демографското състояние на населението
6. Изготвени доклади, анализи, оценки за влиянието на факторите на
жизнената среда, вкл. работната среда и за знанията, нагласите и
практиките сред различни групи от населението:
Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио,
телевизия и др.)
Колегиуми
Участие в междуведомствени комисии
Оценка на учебната натовареност
1. Оценени паралелки за установяване седмичната учебна натовареност
на учениците
2. Училища, обхванати с оценки
Научна дейност
1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари с доклади или
постери
2. Изготвени доклади, съобщения на национални и международни
форуми
3. Участие в написването на учебници/монографии
4. Публикации в научни списания
5. Разработване на научно-приложни задачи
6. Изготвени рецензии на научни трудове - дисертации, проекти, теми

брой
брой

бр.
бр.

9
3

брой

бр.

1

брой
брой

теми
бр.

6
7

брой

бр.

11 401

%

100

брой

бр.

брой

бр.

брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.

7. Научно ръководство на докторанти, дисертанти
брой
8. Внедряване на разработки в РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ брой

бр.
бр.

Здравно образование на населението
(извън обхвата на националните програми)
1. Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други)
сред различни рискови и възрастови групи от населението
2. Изготвени информационни и методични материали
3. Разпространени информационни материали
4. Проведени здравно - информационни и образователни кампании сред
населението
5. Участия в електронните средства за масово осведомяване (радио, ТV)
6. Публикувани материали в пресата и в интернет
Предоставяне на обучение на медицински и немедицински
специалисти, докторанти, специализанти, медиатори
(извън обхвата на националните програми)
1. Проведени основни курсове
2. Проведени тематични курсове
3. Проведени семинари
4. Обучение на докторанти и специализанти
5. Обучителни дейности с медицински специалисти от детски градини и
училища (курсове, семинари и други)
6. Обучителни дейности с медиатори ( курсове, семинари и други)
Отчет на разходите по бюджетната програма
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал

брой

бр.

38

брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.

5
5 295
4915

брой

бр.

брой

бр.

26

брой
брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

4

бр.

7

брой

4

282779
220322
62457
15
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Приложение № 3
Бюджетна програма № 3 “Профилактика и надзор на
заразните болести”
Показатели за изпълнение
1
Разработване на политика по профилактика и надзор на заразните
болести
2. Участие в разработване на нормативни актове
Имунопрофилактика – Изпълнение на Имунизационния календар
на Република България
1 Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ
2. Одобрени и изготвени годишни планове и отчети за подлежащите на
задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по
видове и количества за тяхното обхващане

Съдържание на
информацията

Мерна
единица

Целева
стойност

2

3

НЗБ
4

бр.

2

брой проверки
брой одобрени планове
и отчети на ОПЛ и
МБАЛ и брой изготвени
планове и отчети от РЗИ
и МЗ
3. Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни планови, брой отчетени сведения
целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените
от ОПЛ и МБАЛ и брой
серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика
изготвени сведения от
РЗИ

бр.
бр.

2 276
838

бр.

3 356

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и
РЗИ
5. Имунизирани лица в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ

брой консултирани лица

бр.

445

брой имунизирани лица

бр.

1 876

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ брой приложени
ваксини
7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние
брой справки и
сертификати
8. Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани
брой проучени случаи
реакции след ваксинация (НРВ)
на НРВ
10. Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика
брой анализи
11. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти
брой отчети

бр.

2 274

бр.

1 006

бр.

3

бр.
бр.

4
64

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации

брой протоколи от
заседания
брой отчети
брой имунизирани

бр.

40

бр.
бр.

11
361

брой отчети и анализи
брой справки и доклади

бр.
бр.

16
12

брой справки и
бюлетини
брой проверки

бр.

156

бр.

26 068

брой предписания

бр.

1 242

брой актове

бр.

151

брой постановления

бр.

148

брой заповеди
сума в лв.
брой проверки

бр
лв.
бр.

0
29 530
416

13. Извършени акции по имунизации в РПЦ към ДАБ
14. Извършени имунизации на бежанци по време на акциите
Контрол на заразните болести
1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ
2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени
взривове от ОЗБ
3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на заразните
болести
4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други по
профилактиката и надзора на заразните и паразитни болести, вкл. и по
контрола на ВБИ
5. Издадени предписания по констатирани пропуски по профилактиката
и надзора на заразните и паразитните болести
6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката и
надзора на заразните и паразитните болести
7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения по
профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести
8. Издадени заповеди за спиране на дейност
9. Обща сума от издадените наказателни постановления
10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани с
надзора и контрола на заразните и паразитните болести
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11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния
режим в детски и лечебни заведения
12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация
13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна среда

брой проби

3
бр

брой апарати
брой изследвания

бр.
бр.

2 347
8 048

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи
15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други
по контрол на ДДД дейности.
16. Оказана организационно-методична помощ
Предоставяне на обучение и проведени информационни кампании
2. Проведени курсове по ДДД

бр. проверки
бр. проверки

бр.
бр.

422
2 415

брой ОМП

бр.

3 557

брой проведени курсове

бр.

2

7. Издадени информационни и обучителни материали
8. Проведени национални и местни кампании
Диагностика и профилактика
1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни
болести (ОЗБ)

общ брой материали
брой кампании

бр.
бр.

6
5

брой попълнени карти
за епидемиологично
прооучване
брой проучени взривове

бр.

5 522

бр.

6

общ брой прегледи и
манипулации (без
имунизации и
проведени консултации
по повод
имунопрофилактика)
4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични
общ брой
изследвания
бактериологични
изследвания
4.1 от тях на бежанци
брой изследвания
5. Извършени профилактични и диагностични вирусологични
общ брой
изследвания
вирусологични
изследвания
5.1 от тях на бежанци
брой изследвания
6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични
общ брой
изследвания
паразитологични
изследвания
6.1 от тях на бежанци
брой изследвания
7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и др. общ брой изследвани
за чревни паразити
заведения
8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове за
общ брой изследвани
медико-социални грижи и др.
лица
9. Извършени профилактични и диагностични серологични изследвания общ брой серологични
изследвания

бр.

1 822

бр.

22 820

бр.
бр.

1 272
6 988

бр.
бр.

78
49 747

бр.
бр.

3 535
329

бр.

36 437

бр.

6 992

10. Изследвани материали за рутинна диагностика.

общ брой изследвани
материали
брой консултации

бр.

62 165

бр.

223

брой консултации

бр.

37

брой

143

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ

2

3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни
граждани по проблемите на парзитните болести .
12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности.
Уведомителен режим
1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и
дератизация
Разрешителни режими
1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци

брой

брой хигиенни
заключения

бр.

4
8 837

3
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2. Издадени становища за класификация на опасни болнични отпадъци

2
брой становища

3
бр.

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания от
лечебните заведения за извънболнична помощ, здравни кабинети и
кабинети за неконвенцианална медицина при регистрацията им.
Управление на проекти
1. Управление и участие в международни проекти
2. Управление и участие в проекти на национално ниво
3. Изготвени анализи, доклади и информации

Брой проверки

бр.

387

брой проекти
брой проекти
брой анализи, доклади и
информация

бр.
бр.
бр.

2
2
12

брой участия
брой доклади и
съобщения
Брой участия
Брой участия

бр.
бр.

9
4

бр.
бр.

26
14

Научна дейност
1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари
2. Изготвени доклади и съобщения на национални и международни
форуми
Медийни участия
Колегиуми
Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция
и контрол на ХИВ и СПИ
3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за
доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя
резултат, през КАБКИС-СРЗИ
4.Брой лица от групите в най-висок риск, на които е направен скрининг
за риск от ТВ и са насочени към СБАЛПФЗ-София град от КАБКИССРЗИ
Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция
и контрол на теберкулозата в Република България
1. Регистрирани случаи с туберкулоза
2. Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (всички
форми)

6. Брой контактни лица обхванати с преглед за туберкулоза
Отчет на разходите по бюджетната програма
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал

4
358

Брой

1 266

Брой

2

Брой
Честота
на
100 000
население
Брой

178
13.49

809

1039509
796333
243176
84
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Приложение № 4
1600.02.01 - Бюджетна програма – „Контрол на медицинските дейности,
здравна информация и електронно здравеопазване”
Показатели за изпълнение
1
Продукт/услуга:
Регистрационен режими и разрешителен режим
Подадени заявления за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ
Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ
Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на
лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи

Мерна
единица

МД

2

3

бр.
бр.
бр.

190
190
343

Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извън болнична
помощ и хосписи

бр.

213

Издадени удостоверения за извършване, промяна в обстоятелствата и
заличаване на лечебната дейност по чл. 2а
Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената
регистрация
Издадени удостоверения за регистрация на лица, упражняващи
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве
Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ
Продукт/услуга
Контрол за гарантиране правата на пациента
Проверки от РЗИ по жалби и сигнали
Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Проверка на лечебни заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ,
ДМСГ и диализни центрове
Проверка на лечебни заведения за извънболнична помощ и здравни
заведения
Актове за административно нарушение /РЗИ /
Продукт/услуга
Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на
чл. 82 от ЗЗ
Проверки от РЗИ
Продукт/услуга
Проверки за изпълнение на медицинските стандарти
Проверки на РЗИ за изпълнение на медицинските стандарти /по наредба
№49/, извън разрешителния режим на лечебните заведения
Проверки на РЗИ във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения

бр.

0

бр.

62

бр.

18

бр.

385

бр.
бр.

701
157
96
649

бр.

16

бр.

104

бр.

8

бр.

49

Брой издадени Удостоверения от РЗИ по чл.47 от ЗЛЗ
Продукт/услуга
Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на
регионалната картотека на медицинската експертиза
Издадени заповеди за определяне /закриване на състава на Лекарска
консултативна комисия /ЛКК/
Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК
Извършени проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения

бр.

34

бр.

209

бр.
бр.

143
46

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

бр.
бр.

45
698
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Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК
Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно
правосвидетелстване
Проверени, заверени експертни решения
Изпратени експертни решения на заинтересованите страни
Преписиски по обжалвани болнични листове и експертни решения
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално
подпомагане и други институции по медицинската експертиза
Продукт/услуга
Информационно осигуряване на системата на здравеопазване събиране, обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ
Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни заведения

2
бр.
бр.

3
80 764
12 339

бр.
бр.
бр.
бр.

38 168
37 013
8 022
160 862

бр.

3 034

Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни
заведения

бр.

296

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

бр.

24 299

Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Методиката за
субсидиране на лечебните заведения
Изготвени справки и информации по искане на други органи и организации

бр.

390

бр.

3 752

Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения
Съставени актове за административни нарушения във връзка със
статистическата отчетност
Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-демографските
процеси на регионално ниво, необходими за формирането на националната и
териториалната здравна политика;
Отчет на разходите по бюджетната програма
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал

бр.
бр.

113

бр.

2

бр.
бр.

415315
288649
126666
30
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Приложение № 5
1600.02.02 - Бюджетна програма – „Осигуряване на медицинска
помощ на специфични групи от населението”
Показатели за изпълнение
Продукт/услуга
Експертиза на трайно намалената работоспособност
Брой постъпили заявления в РКМЕ
Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от
ТЕЛК
Брой домашни посещения на ТЕЛК
Извършен транспорт за домашни посещения
Продукт/услуга
Контрол на експертизата на работоспособността
Проверки по сигнали и жалби
Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК
и качеството на експертизата на временната неработоспособност и
работата на ЛКК, личните лекари
Проверки по реда на Закона за административното производство
Отчет на разходите по бюджетната програма
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал

Мерна
единица

МД

бр.
бр.

23 596
23 116

бр.
Км

331
1 505

бр.
бр.

8 022
62

бр.
395351
320158
117470
277863
18

Приложение № 6
1600.02.04 - Бюджетна програма - „Психиатрична помощ ”

Мерна
единица

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

МД

2
1
177
43 966
52 937
96 903
1 012
1299

Приложение № 7
1600.02.06-Бюджетна програма - ”Медико-социални грижи за деца Мерна
в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”
единица
Показатели за изпълнение
Продукт/услуга № 1
Разработване на политики, нормативно регулиране и
методология
Координация, методично ръководство и контрол на дейността на
ДМСГД – извършени проверки

бр.

НЗБ

26

Приложение № 8
Програма 4: Намаляване на търсенето на
наркотични вещества
Показатели за изпълнение
Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на
едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества
Извършени проверки в програми за лечение с агонисти
и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
Съставени протоколи от проверките
Освобождаване на наркотични вещества от митницата

Мерна
единица

МД

бр.

632

бр.

12

бр.
бр.

644
202

Приложение № 9
Бюджетна програма № 13 “Администрация”
Показатели за изпълнение
1
Ръководство
Изготвени доклади, планове и отчети за дейността

Съдържание на
информацията
2

ежемесечни,
тримесечни,
годишен и
извънредни
Организиране и разпределяне на работата, възлагането на задачите и
качествен
отчитането на резултатите от изпълнението и контролиране изпълнението на показател
планираните показатели по бюджетни програми

Издадени наказателни постановления
Издадени заповеди, утвърдени длъжностни и щатни разписания и др.
Утвърдени протоколи от проведени заседания

Мерна
единица
3

АПФСО
4

брой

127

степени
много добро
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)
брой
брой
брой

537
70
14

брой

32

процесуално
представителство
договори
становища

брой

36

брой
брой

119
647

наказателни
постановления

брой

537

Изготвени решения по заявелния за достъп до обществена информация
Изготвени документации за организиране и провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки/публични покани

брой
брой

43
9

Правни консултации по жалби и сигнали на физически и юридически лица

брой

2002

Изпратени на влезли в сила НП за принудително събиране в НАП
Управление на човешките ресурси
Изготвени на образци УП2 и УП3
Изготвени доклади, справки и отчети за служебните, трудовите
правоотношения, вкл. осигурителни и данъчни справки
Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди
Организиране и провеждане на конкурси за назначаване на служители
Програмно и техническо осигуряване

брой
брой
брой
брой

555

Изготвени и актуализирани вътрешни правила и процедури, заповеди,
работни инструкции, длъжностни характеристики и др.
Административно-правно обслужване
Процесуално представителство пред органите на съдебната власт, вкл.
участие по дела от административно-наказателен характер
Изготвяне и съгласуване на договори
Изготвени становища за законосъобразността на проектите на актове по
Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните
постановления по Закона за административните нарушения и наказания
Изготвени наказателни постановления по издадени АУАН

протоколи от
заседания на
дирекционен съвет,
протоколи от
заседания на
Експертен съвет и
протоколи от
проведени
процедури по ЗОП

23
1244

брой
2645
брой
36
свременен хардуер
степени
отлично
и софтуер
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

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

качествен
показател

степени
отлично
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

Закупено ново оборудване

придобито

брой техника

4
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1
Извършени ремонтни дейности за поддръжка на наличното оборудване

Актуализиране и поддържане на публични регистри, база данни и др.
информация на интернет страницата на РЗИ. Публикуване на информация
свързана с дейността
Деловодно обслужване
Приети, регистрирани, обработени и насочени документи в ЕДСД
Материално-техническо снабдяване

2
3
4
качествен
степени
отлично
показател за
(отлично,
постигнатото ниво много добро,
на изправност на
добро и
оборудването
задоволителн
о)
брой

качествен
показател

953

брой
24174
степени
много добро
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

Изготвени на справка и отчети за разхода на гориво и консумативи

индивидуални
ежемесечни отчети
по автомобили (10
броя в СРЗИ),
обобщен месечен
отчет

Извършване на поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на
автомобилния парк

качествен
показател

степени
много добро
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

осигурена и гарантирана безопасна работа в
изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и
съответните подзаконови нормативни актове

качествен
показател

степени
много добро
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в
инспекцията

качествен
показател

степени
много добро
(отлично,
много добро,
добро и
задоволителн
о)

Финансово - счетоводно обслужване
Изготвяне на планове, отчети и доклади свързани с финасво-счетоводните
дейности

ежегоден план,
тримесечни
текстуални отчети
и годишен отчет
Изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК ежемесечни,
тримесечни и
годишен
Изготвени финансови отчети за изпълнение на международни и национални ежемесечни,
програми и др.
тримесечни и
годишен
Изготвени, приети и осчетоводени финансови документи (ПКО, РКО, АО,
обработени
банкови плащания) и фактури
финансови
документи
Извършени процедури по преоценка и обезценка на финансови активи,
ежегодна
вземания и задължения и обезценка на нефинансови дълготрайни активи,
инвентаризация,
бракуване на дълготрайни активи и материални запаси и годишна
преоценка на две
инвентаризация
години
Изготвяне на справки свързани с финансовата дейност, вкл. служебни
бележки и удостоверения

брой

120

брой

20

брой

16

брой

8

брой

25328

брой

3

брой

140
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