предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и
факторите на жизнената среда.
 Усъвършенства се системата за мониторинг на жизнената среда, лабораторни
анализи и изпитвания и контрол върху разпространението на продукти и стоки със значение за
здравето.
 Подобрява се здравето и се повишава качеството на живот на населението, чрез
намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта от хронични незаразни болести и
последствията от тях, свързани с рискови поведенчески фактори и нездравословен начин на
живот.
 Ограничава се заболяемостта и смъртността от заразни болести, чрез 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
2

медицинско обслужване системно се събира и обобщава здравна информация и се изготвя
демографски анализ.
 Проучват се и се установяват потребностите в областта от лекари, лекари по
дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше
образование и се предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за
следдипломно обучение.
 Организира се и се контролира дейността по медицинската експертиза и на
регионалната картотека на медицинската експертиза.
 Събира се, обработва се и се предоставя медико-статистическа информация за
дейността на лечебните и здравните заведения.
 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.
Отговорност за изпълнението на политиката носят заместник-директора на
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“,
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели
по дирекции.
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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
хранене.
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Оперативни цели:
 Осъществяване на здравен контрол на обектите за производство и търговия на едро
и дребно с лекарства;
 Съгласуване на проектна документация на обекти за производство и търговия с
лекарства;
 Издаване на хигиенни заключения на аптеки 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 – 1 103; за периода са закрити - 75 и разкрити
65;
 Извършени проверки в аптеки, складове за търговия на едро с лекарствени
продукти и дрогерии – 2 435 бр.;
 Извършени огледи на място и издадени хигиенни заключения на аптеки, складове
за търговия на едро –59 бр.;
 Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии –6 бр.;
 Издадени предписания за констатирани несъответствия – 1 бр.;
 Постъпили сигнали на граждани 6, проверен в срок - неоснователeн;
 Издадени становища на негодни за употреба лекарствени продукти – 17 бр.;
 Участия в комисии за разглеждане на проектна документация на обекти по ЗЛПХМ
– 11 бр.;
 Участия в комисии за унищожаване на лекарствени продукти – 9 бр;
 Съставени актове за констатирани нарушения – 0 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;
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

4

здравеопазването;
 провеждане на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с
оглед предотвратяване възможните рискове за здравето на населението;
 предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността;
 извършване на лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за
здравето.
Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото
здраве чрез:
 Провеждане на дейности на регионално ниво по Национална програма за
намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.
 Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване квалификацията на
кадрите.
Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Контрол на обекти с обществено предназначение.
Системен здравен контрол
 на здравен контрол подлежат 10035 обекта с обществено предназначение.В
публичния регистър на обектите с обществено предназначение са вписани 1077 обекта, от тях
614 нови, 463 с промяна в обстоятелствата.Издадени са 163 заповеди за заличаване.
Проверките на обектите с обществено предназначение са 13 937 бр.:
- централни водоизточници – 50;
- местни водоизточници – 23;
- минерални водоизточници – 42;
- водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване – 103;
- плувни басейни – 337;
- хотели, мотели и семейни хотели – 211;
- къмпинги и туристически хижи – 10;
- места за настаняване – 107;
- спортни обекти – 335;
- фитнес центрове и зали – 235;
- театри, киносалони, концертни зали и читалища – 89;
- компютърни и интернет зали – 383;
- игрални зали – 82;
- БФКС, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици, СПА и
уелнес центрове – 2672;
- обществени бани и перални – 272;
- обществени тоалетни – 77;
- предприятия за производство на козметични продукти – 49;
- обекти за съхранение и търговия с козметични продукти – 1336;
- железопътни гари, автогари, метростанции – 32;
- детски ясли и градини – 1335;
- заведения за социални услуги за деца и ученици – 20;
- училища и висши училища – 760;
- ученически и студентски общежития – 58;
- центрове за работа с деца и школи – 383;
- домове за деца, за възрастни с увреждания, за стари хора, приюти – 170;
- гробищни паркове – 50
- оптики – 212
- селскостопански аптеки - 24
 осъществените проверки върху продукти, стоки, дейности със значение за здравето
на човека и факторите на жизнената среда са 2876 бр.
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Тематични проверки обективизиращи:
 Предоставяне на питейна вода в детски и учебни заведения – 01.03-30.09.
 Спазване изискванията на Регламент 528/2012 към биоцидните препарати,
използвани за дезинфекция на води в плувни басейни.
 Етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение
 Тематична проверка на производителите на биоциди
 Състояние на открити водни площи.
 Проверка на детски и учебни заведения - продължение на проведените през
предходни години тематични проверки, свързани с предоставянето на вода за пиене в детските
заведения, утойчивост и еднаквост на практиките в страната.
 Състояние на откритите плувни басейни
 Готовност на учебно възпитателните заведения за новата 2018/2019 уч.година
Готовност на учебно-възпитателните заведения за новата 2018/2019 учебна година.
Насочен здравен контрол
Постъпили 1118 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 256 предписания;
 връчени са 202 акта;
 влезли в сила 30 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 46 проверки, като 19 от тях са на водоизточници, в обектите за
производство на бутилирани води, а 27 в бутилиращи предприятия. Взети са 50 проби от
бутилирани води и 48 проби – сурова вода (сондажи).
 извършени са 173 проверки на бутилирани води в обекти за обществено хранене и
търговия с храни и 24 проби бутилирани води от същите обекти;
 проверки по етикетиране на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни
води – 173 бр.
 сигнали за бутилирани води - 9 бр.
Козметични продукти и санитарно-хигиенни материали:
 извършени са 6255 проверки в обекти за производство, търговия и съхранение на
козметични продукти;
 отработени са 153 уведомления от митници за внос на козметични продукти;
 В периода 2 април – 31 май 2018 г. по разпореждане на Министерство на
здравеопазването е осъществен засилен митнически контрол на козметични продукти,
включително и слънцезащитни и продукти за гримиране, в това число и такива придназначени
за деца с произход трети страни.
Контрол на химични вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори
на взривни вещества:
 проверени са 597 химични вещества и смеси, 292 биоцидни препарата, 298
детергента.
 За периода 01 февруари – 31 март се осъществи засилен контрол при внос на
облекла (облекла, бельо, спално бельо, хавлиени кърпи) с произход трети страни.
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Извършени са проверки, физически и по документи по 490 бр. уведомления от Агенция
„Митници“.
 За периода 04 юни – 31 юли се осъществява засилен контрол при внос цимент и
смеси, съдържащи цимент, с произход трети страни.
 Тематична проверка – през второ и трето тримесечие е извършена тематична
проверка на лицата, производители на биоцидни препарати. С контрол са обхванати 5
фирми, производители на биоциди, предназначени за масова и професионална употреба,
като е изготвен доклад с резултатите от проверките до МЗ.
 Тематична проверка – през отчетния период е извършена тематична проверка
за спазване изискването за забрана за предоставяне на масовия потребител на прекурсори на
взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от ЗЗВВХВС и задължението за
поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се
посочва1 че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни
вещества под ограничение от масовия потребител е забранено. Проверени са 25 препарата и
за допуснати нарушения са издадени 6 предписания.
 Тематична проверка – съвместно с отдел ЗК се проведе съвместна проверка за
спазване на изискванията за биоцидни препарати, използвани за дезинфекция на води в
плувни басейни. Извършени са 20 проверки на закрити плувни басейни и 10 – на открити
плувни басейни.При проверките са взети 22 проби от закритите плувни басейни, от тях 2 бр.
не съответстват хо химични показатели и по микробиологичен показател. Издадени са 2 бр.
заповеди за временно спиране експлоатацията на обекта. Взети са и 14 бр. проби от открити
плувни басейни, от тях 3 бр. несъответстват.За допуснати нарушения са извършени и
проверки на фирмите, доставящи биоцидните препарати и са издадени 2 предписания и е
издадена една заповед за временно спиране на биоциден препарат.
 Участие в 5 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.
 Участие в обучение във връзка с Шести координиран европейски проект (REF –
6) на Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането на REACH и CLP към
Европейската агенция по химикали – в периода 20-23 март 2018 год. в гр. Трявна,
организирано от МЗ
 взети през деветмесечието са 26 проби за анализ за съдържание на фталати и
азобагрила, като не са констатирани нарушения.
 издадени са 4 заповеди за спиране продажбата и употребата на химични смеси и
стоки със значение за здравето на човека и са връчени 26 предписания за отстраняване на
несъответствия;
 съставени са 4 акта за констатирани нарушения при здравния контрол на
химични вещества и смеси.
Дрехи втора употреба:
 извършени 87 проверки;
 за констатирани несъответствия със законодателството са съставени 3 акта за
административни нарушения на отговорните лица;
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 917 документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове за
съответствие със здравните норми и изисквания;
 проведени са 37 експертни съвета по здравно техническа експертиза в СРЗИ и МЗ
 участие в 250 експертни съвети по устройство на територията към други ведомства
и в 64 приемателни комисии за въвеждане в редовна експлоатация;
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 становища за държавна приемателна комисия – 247;
 разгледани са 2895 инвестиционни проекта;
 разгледани са 68 документации за промяна предназначението на земеделски земи.
 издадени становища относно необходимостта от извършване на екологична
експертиза – 15;
 издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС – 43;
 издадени становища относно качеството за издадената ЕО и ОВОС – 3;
Поддържане чистотата на населените места от общините:
 осъществени дейности по над 98 постъпили писма и жалби, касаещи чистотата на
урбанизираната територия и дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията
на гр. София;
 извършени са 282 проверки
 издадено 1 предписание за провеждане на задължителни хигиенни и
противоепидемични мерки;
 влязла в сила 1 заповед за спиране експлоатацията на обект или част от него;
Спазване изискванията за осигуряване на здравословно хранене на групи от
населението:
 осъществени са 900 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 15 411 проверки;
 организирани 16 нощни дежурства;
 4 целодневни от целия оперативен състав;
 1 дежурство на официални празници;
 6 – извън работно време;
 2 съвместни с представители на Районните управления и СДВР;
 в резултат са съставени 96 акта на отговорните лица по нарушаване на чл. 56 от
Закона за здравето.
Служби по трудова медицина:
 обхваната е дейността на 101 регистрирани служби по трудова медицина на
територията на гр. София;
Показатели за разрешения:
 през деветмесечието няма издадени разрешителни за дейности по разрушаване или
демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали.
 издадени са 53 разрешителни за пренос на тленни останки;
Фактори на жизнената среда
Води, предназначени за питейно битови нужди:
 извършени са 276 проверки на водоснабдителни обекти и съоръжения;
 по актуализираната, спрямо водните количества мониторингова програма със
„Софийска вода“ АД са взети 724 проби (694 – постоянен /група А/ и 30 периодичен/група Б/
мониторинг);
 извършени са 14 пробонабирания за провеждане на радиологичен анализ;
 проверени са 25 общински местни водоизточници;
 постъпили 9 бр. сигнали, по които са взети 6 бр. проби;
 изготвени и актуализирани 4 мониторингови програми;
 извършени са 33 бр. проверки на ведомствени водоизточници и са взети 9 бр.
проби, от тях 1 бр. е с несъответствие, връчено 1 бр. предписание;
 взети са 32 бр. проби сурова вода/14 бр. от речни водохващания, 6 бр. от каптажи и
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12 бр. от язовири/, от тях 4 бр. са несъответстващи – каптажи, връчено 2 бр. предписания;
 въведени данни за 2017 г. в информационната система за събиране и анализ на
резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода „MATRA“
 участие в комисия за приемане на санитарно – охранителни зони – 1 бр.;
 в процес на изпълнение е тематична проверка обективизираща начина на
предоставяне на питейна вода в детски и учебни заведения -496 проверки, взети проби от
диспенсъри – 10 бр., от тях 3 бр. – несъответстват, връчени предписания –3 бр;
 участие в медии относно сигнал на г- н Таско Ерменков - депутат, касаещ
качеството на питейната вода в гр. София – 3 бр
Води за къпане – открити водни площи и басейни
 извършени 509 проверки в открити и закрити плувни басейни и са взети са 264
проби води от плувни басейни по държавен здравен контрол, съставени актове – 15 бр.,спрени
със заповед за временно спиране експлоатацията са 13 плувни басейна/ закрити/,връчени
предписания- 35 бр. в закрити и 10 в открити плувни басейни;
 участие в тематична проверка за спазване изискванията на Регламент 528/2012 към
биоцидните препарати, използвани за дезинфекция на води в плувни басейни;
 участие в медии по отношение контрола в плувните басейни – 8 бр.;
 участие в комисия, назначена със заповед на Кмета на Столична община за
проверка на откритите водни площи с цел спазване на Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи;
 извършена тематична проверка, обективизираща състоянието на откритите водни
площи на територията на гр. София за 2018 г.;
 взети 6 бр. проби от открити водни площи
Минерални води, предназначени за пиене или ползване за профилактични,
лечебни и хигиенни нужди, курортни ресурси:
 извършени са 40 проверки на минерални водоизточници с обществено
предназначение и 6 в такива за бутилиране. Във взетите общо 69 проби не са констатирани
отклонения;
 процедура по определяне на санитарно-охранителна зона около находище на
минерална вода – 2 бр.;
Шум и вибрации в жилищните, производствените и обществените сгради.
В отдела са постъпили 259 сигнала и жалби за въздействие на шум и вибрации.. За
допуснати нарушения и установени наднормени нива на шум са издадени 25 предписания.
Осъществен е контрол на стойностите на еквивалентно ниво на шум от дейността на
379 обекта за хранене и развлечение в търговски помещения /зали/ и на терен. За
констатирани несъответствия с действащото законодателство на отговорните лица са
връчени 67 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични
мерки. С писма, към които са приложени сертификатите за контрол и резултатите от
извършените проверки, са уведомени районните администрации /р-н Студентски и р-н
Триадица, Възраждане, р-н Средец/, с цел предприемане на действия по компетентност. Във
връзка с писмо вх. № 03-00-19/25.07.2018 год., ежеседмично до Началника на Политическия
кабинет и Заместник-министъра на здравеопазването е изпращан график за планираните
проверки по Закона за шума. За резултатите от тях и предприетите действия същите и
Директора на СДВР регулярно /ежеседмично/ са уведомени.
Нейонизиращи лъчения:
 за отчетния период са вписани в регистъра на обектите с обществено
предназначение 34 базови станции на мобилните оператори
 постъпили са 16 сигнали и жалби, свързани с нива на електромагнитни полета,
като не са установени наднормени нива на нейонизиращи лъчения,

9

 Изготвен е писмен доклад до Софийска градска прокуратура с данни за
подадените жалби от граждани за 2018 год. за излъчване на ЕМП от антени и антенни
ретранслатори на мобилни оператори и резултатите от направените измервания.
 извършва се мониторингово наблюдение по отношение на нивото на
електроматнитни полета, на обекти, разположени в близост до детски, учебни и лечебни
заведения
 Попълване на база данни за поддържане на публичен регистър на излъчващи
съоръжения, източници на електромагнитни полета
Други дейности:
 осъществени 122 проверки в бежанските лагери, функциониращи на територията на
столицата.
 предоставяне на ежеседмични справки за състоянието на бежанските лагер
 Продължава следдипломното обучение на студенти; През деветмесечието бяха
обучени студенти ІІ и ІІІ курс от Медицински колеж „Й. Филаретова“ по утвърдена програма
за пред дипломен стаж
 Издадено е 1 брой бр. становище относно процедура по издаване на решение за
одобряване на доклад по безопасност по чл.109, ал.1 от ЗООС за предприятие с висок
рисков потенциал – „Петролна база „САКСА“ гр. Нови Искър, кв. Курило
 Участие във обучение във връзка с Шести координиран европейски проект (REF
– 6) на Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането на REACH и CLP към
Европейската агенция по химикали.
Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради
върху здравето на българското население
 събрани са 30 бр. детектора (сензора) от четвърта фаза (зимен сезон) на
проучването на корекционните фактори на сезонните вариации на концентрациите на радон;
 предоставена е информация за сайта на инспекцията относно резултатите от
проведеното предварително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията
на София-град за периода 2015-2017 год.;
ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Оперативни цели:
 опазване на общественото здраве, осигуряване на безопасна жизнена среда и
предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за
здравето на хората, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол;
 разширяване на обема и обхвата на лабораторните изследвания, чрез внедряване и
прилагане на методи за извършване на системен мониторинг върху факторите на жизнената
среда и оценка безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека;
 поддържане системите за управление на акредитираните Орган за контрол вид А
(ОКА) и Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), в съответствие с изискванията на БДС
EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
 участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
 поддържане на пазарно-ориентиран подход към дейностите на лабораторния
контрол и задоволяване на потребности на клиентите, чрез високо качество на предлаганите
услуги.
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и
изпълнени дейности за тяхното предоставяне:
За опазване здравето на гражданите и за обективизиране на държавния здравен
контрол са извършени следните планирани дейности:
 приети са общо 8 484 проби и обекти за контрол и изпитване. От тях 2 346 са
приети за контрол в ОКА; 5 812 – за изпитване в ЛИК. От отдел „Здравна профилактика и
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физиологичен контрол“ са приети 326 заявления.
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: 995 проби с 15 644 анализа, като в 16
проби са отчетени несъответствия по показатели: цвят, мътност и желязо. Разработени
проби от други инспекции: 66 проби с 514 анализа.
 Води от ведомствени водоизточници: 8 проби с 321 анализа, без отклонения.
 Води от местни водоизточници: 34 проби с 374 анализа (без отклонения).
 По сигнали на граждани: 8 проби с 238 анализа (1 проба е нестандартна по манган и
2 – по сулфати).
 Питейни води, изследвани по искане на физически и/или юридически лица: 288
проби с 8 766 анализа. Отчетени са несъответствия в 40 проби, основно по: органолептични
показатели, манган и остатъчен хлор.
Лабораторни анализи на води, предназначени за питейно-битови цели по
микробиологични показатели:
 По постоянен и периодичен мониторинг: 774 проби с 3 119 анализа, от които 16
проби са с отлонения по показатели: колиформи и Ешерихия коли.
 Води от ведомствени водоизточници: 6 проби с 26 анализа, от които 2 проби са с
отклонения по показател: колиформи.
 Води от местни водоизточници: 48 проби със 192 анализа, от които 32 проби са с
отклонения по показатели: колиформи и Ешерихия коли.
 По сигнали на граждани: 36 проби със 180 анализа, от които 3 проби са с
отклонения по показатели колиформи и ентерококи.
 Повърхностни води: 26 проби със 104 анализа, без отклонения.
 Питейни води, изследвани по искане на физически и/или юридически лица: 721
проби с 2 301 анализа. Отчетени са несъответствия в 98 проби, основно по показатели:
колиформи, Ешерихия коли и ентерококи.
Води за къпане: по микробиологични показатели са изследвани 6 проби с 12
анализа, без отклонения.
Минерални води от водоизточник по микробиологични показатели:
 По държавен здравен контрол: 93 проби с 651 анализа, без отклонения.
 По искане на клиенти: 106 проби с 743 анализа, от които 5 проби са с отклонения
по показатели: колиформи и Псевдомонас аеругиноза.
Води от плувни басейни, изследвани по химични показатели:
 По държавен здравен контрол: 259 проби с 1 813 анализа, като 67 проби са с
отклонения в показателите: остатъчен хлор, амониев йон, активна реакция, нитрити и
перманганатна окисляемост.
 По сигнали на граждани са изследвани: 12 проби с 84 анализа, от които 4 проби са
с несъответствия по нитрити, амониев йон, перманганатна окисляемост и остатъчен хлор.
 По искане на клиенти: 153 проби с 976 анализа, като 28 проби не отговарят по:
остатъчен хлор, перманганатна окисляемост, амониев йон и нитрити.
Води от плувни басейни, изследвани по микробиологични показатели:
 По държавен здравен контрол: 308 проби с 1 540 анализа, от тях с отклонения са
15 проби по показатели: колититър, ентерококов титър и стафилококов титър.
 По сигнали на граждани са изследвани 12 проби с 60 анализа, от които 1 проба е с
отклонения по: колититър и ентерококов титър.
 По искане на клиенти: 916 проби с 2 810 анализа, от които 35 проби са с отклонения
по: колититър, ентерококов титър и стафилококов титър.
Изследване на атмосферни замърсители:
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 13 420 проби с 13 964 анализа, като 2 от тях са с отклонения;
 72 проби/72 анализа на фини прахови частици РМ10 и РМ2,5, като 2 от тях са
нестандартни.
Измерване на шум:
 По държавен здравен контрол: обхванати са 88 обекти с 437 измервания и 90
отклонения от нормативните изисквания.
 По сигнали на граждани: са обхванати са 52 обекти с 299 измервания и 91
отклонения от нормативните изисквания.
 По искане на клиенти: обхванати са 212 обекти с 786 измервания и 32 отклонения
от нормативните изисквания.
Измерване/изчисление на вибрации:
 По държавен здравен контрол: обхванати са 2 обекта с 4 измервания, без
отклонения от нормативните изисквания.
 По сигнали на граждани: са обхванати са 7 обекти с 21 измервания, без отклонения
от нормативните изисквания.
 По искане на клиенти: обхванати са 10 обекти с 23 измервания, без отклонения от
нормативните изисквания.
Измерване на осветление:
 По държавен здравен контрол: обхванати са 6 обекта с 278 измервания и 4
отклонения от нормативните изисквания.
 По искане на клиенти: обхванати са 203 обекти с 1 140 измервания и 4 отклонения
от нормативните изисквания.
Измервания на параметрите на микроклимата:
 По държавен здравен контрол: обхванати са 4 обекти с 438 измервания и 5
отклонения от нормативните изисквания.
 По искане на клиенти: обхванати са 140 обекти с 1 089 измервания и 11
отклонения от нормативните изисквания.
Измервания на стойностите на електромагнитните полета:
 По държавен здравен контрол: обхванати са 49 обекти с 1 502 измервания, без
отклонения от нормативните изисквания.
 По сигнали на граждани: са обхванати са 4 обекти с 48 измервания, без отклонения
от нормативните изисквания.
 По искане на клиенти: обхванати са 8 обекти с 62 измервания, без отклонения от
нормативните изисквания.
Изследване на химични агенти и прах (в работна и учебна среда):
 По държавен здравен контрол: 164 проби с 164 анализа, без отклонения;
 По искане на клиенти: 369 проби с 377 анализа, без отклонения.
Изследване на почви по ДЗК: 1 проба с 11 анализа.
Протоколите от извършените измервания, изпитвания и анализ по държавен здравен
контрол се изпращат своевременно на:
 Дирекция „Обществено здраве“ – за води и за електромагнитни полета;
 Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ – за атмосферен
въздух.
Контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека:
Изследване на козметични продукти по химични показатели:
 По държавен здравен контрол: 31 проби със 134 анализа, без отклонения.
 По искане на клиенти: 22 проби със 108 анализа, без отклонения.
Изследване на козметични продукти по микробиологични показатели:
 По държавен здравен контрол: 8 проби с 40 анализа, без отклонения.
 По искане на клиенти: 31 проби със 115 анализа, без отклонения.
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Проби от бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, изследвани
по химични показатели:
 По държавен здравен контрол: 61 проби с 742 анализа, от които 3 проби са с
отклонения в съдържанието на манган и органолептични показатели.
 По сигнали на граждани: 3 проби с 49 анализа, от които 1 проба е с отклонение по
показател: видими частици.
 По искане на клиенти са анализирани: 81 проби с 423 анализа, от които 4 проби
са нестандартни по бромати и манган.
Проби от бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, изследвани
по микробиологични показатели:
 По държавен здравен контрол: 81 проби с 729 анализа, без отклонения.
 По сигнали на граждани: 2 проби с 18 анализа, без отклонения.
 По искане на клиенти са анализирани: 314 проби с 869 анализа, без отклонения.
Химични вещества и детергенти, изследвани по искане на клиенти: 3 проби с 3
анализа - течности за чистачки за съдържание на метанол, като една е нестандартна и 11
проба с 25 анализа - детергенти, без отклонения.
Проби от храни и от предмети, предназначени за контакт с храни, изследвани по
химични показатели: общо 190 проби с 555 анализа. От тях за съдържание на: метали - 17
проби; добавки - 48 проби; микотоксини - 13 проби; по физикохимични показатели - 101
проби; за обща миграция - 11 проби. Седем проби с осем анализа не отговарят на
изискванията.
Проби от храни, изследвани по микробиологични показатели: 1 646 проби с 1 920
анализа, без отклонения.
Протоколите от извършените изпитвания по държавен здравен контрол на
бутилирани води и козметични продукти се изпращат своевременно на Дирекция
„Обществено здраве“.
Изследвания по показатели за контрол на дейности със значение за здравето на
човека:
Физиологичен контрол на храненето: в 114 обекта с 8 208 анализа. В 101 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“.
Профилактични физиологични и клинико-лабораторни изследвания: общо 2 540
анализа.
Диагностика на училищната зрялост на деца преди постъпването им в I-ви клас:
Обхванати са 132 деца с 1 320 анализа, от които 4 деца са с оценка училищна незрялост, по
някои от показателите за училищно обучение.
Други изследвания:
Анализи на проби от производствена среда и персонал (отривки): Извършени са 5
762 анализа на 5 518 проби. С отклонения са 34 проби, по показател: колиформи.
За извършените лабораторни изследвания/измервания в дирекцията са изготвени 7
804 броя протоколи и 2 241 бр. 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.
 Извършени са всички наложили се изменения на документите от Системите за
управление, възникнали в резултат на: въвеждане на новата структура на инспекцията,
прегледите на ръководството, външни оценки, промени в стандартите и други. Гарантирана е
проследимостта на измерванията/изследванията и достоверността на резултатите от
изпитванията и контрола.

13

 Проведени са годишните прегледи на ръководството на ОКА и ЛИК.
 През месец януари се проведе оценка на място за преакредитация на ОКА, при
която не са констатирани несъответствия, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC
17020:2012 и Ръководство ILAC P 15:07/2016.
 Подготвен и одобрен е план за преход на ЛИК от акредитация, съгласно БДС EN
ISO/IEC 17025:2006 към БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА.
 Документация от Системата за управление на ЛИК се актуализира във връзка с
новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
 В съответствие с изискванията на стандарт БДС ΕΝ ISO/IEC 17 025, дирекцията
участва в 2 изпитвания за пригодност.
 Получени са доклади от участия в междулабораторно сравнение и изпитвания за
пригодност:
- на ОКА от междулабораторно сравнение на козметични продукти по химични и
микробиологични показатели. Резултатите от участието са много добри;
- на ЛИК от изпитвания за пригодност: за съдържание на органохлорни пестициди в
подземни води. Представените в доклада резултати са удовлетворителни и
доказват добра компетентност и за наличие на Общ брой микроорганизми,
колиформи, Ентеробактериацее и Ешерихия коли в млечна хранителна матрица.
Полученият доклад показва съответствие на резултатите.
 През месец септември се проведе първи планов надзор след преакредитация на
ЛИК, който е изместен по-рано във връзка с подадена жалба. Екипът по оценяване извърши
проверка по жалбата, както и цялостно наблюдение върху лабораторните дейности,
документацията от системата за управление и компетентността на персонала. В заключение са
регистрирани шест несъответствия, което е обяснимо предвид тежестта на проверката и
задачата на екипа. Установените несъответствия са свързани с оформлението на документи и
воденето на записи, липсата на участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност за определени области. Констатациите на одиторите не подлагат на съмнение
резултатите, получавани от ЛИК, включително резултатът, посочен в жалбата, както и
провежданите изпитвания, калибрирания, компетентността на персонала и спазването на
акредитационните процедури.
В дирекция „Лабораторни изследвания“ се проведе практическо обучение на 93
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.
За реализиране на целите в областта на общественото здраве, експерти от
дирекцията участват във: вътрешни комисии по издаване на здравни заключения по проекти
за базови станции; работна група към МЗ по проект за безвъзмездна финансова помощ
„Подобряване мониторинга на качеството на питейните води” по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.”; комисия на СРЗИ по подготовка и провеждане на обществена
поръчка за доставка на реактиви и материали; проведен одит за оценка внедряването на
Европейски модел за качество (CAF) в инспекцията; комисии за ученическо столово
хранене към Столична община.
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
Контролна дейност:
Извършени са 493 проверки на обектите с обществено предназначение по чл. 56 от
Закона за здравето.
Извършени са 76 бр. инспекции по сигнали за нарушение на чл. 55 и 56 от Закона за
здравето. Отговорено е своевременно и в срок.
Проверки по сигнали в обекти за хранене и развлечениея – 207бр.
Мониторинг на периодичният печат за нерегламентирани реклами на алкохол (чл.
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55 от Закона за здравето).
Извършени са 60 проверки по сигнали за шум с издадени предписания. На 25
сигнала е отговорено и препратено по компетенстност.
Извършени са 101 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 11.
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”
Оперативни цели:
 Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори,
които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), онкологичните заболявания,
диабета, хроничните белодробни болести (ХББ) и др.;
 Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и
изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните
хронични незаразни болести (ХНБ): ССЗ, онкологични, ХББ, диабет;
 Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори, чрез
намаляване на разпространението на тютюнопушенето;
 Намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за
здравето (инвалидизация) от основните ХНБ;
 Подобряване на оралното здраве на децата и намаляване на интензитета на зъбния
кариес;
 Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани с
промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на хроничните
незаразни болести.
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
(НППХНБ), приета с Решение № 538 от 12.09.2013 г. от МС:
 Отчет по програмата за 2017 г. във връзка с Националната стратегия за младежта
(2010 – 2020 г.), както и план за 2018 г. с включени мероприятия, дейности и брой участници;
По поведенческите фактори, имащи отношение към здравето са проведени следните
активности:
„Тютюнопушене“ - обучение за вредата от навика върху здравето:
 Организиран семинар с медицински специалисти от три столични района на тема
„Вредата от цигарите“.
 По повод 31.05.2018 г. Световния ден без тютюн – изготвен материал за сайта на
СРЗИ: „Тютюн и сърдечни заболявания“.
 проведено обучение и измерване на остатъчни количества СО в издишан въздух на
служители от ЦУ на НАП и секретари на МКБППМН – 102 човека.
участие в семинар проведен в СО район „Сердика“: „Тютюнопушене и сърдечно-съдови
заболявания“. Направено е изследване на активни и пасивни пушачи с апарат за остатъчни
количества СО в издишан въздух – 24 човека.
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проведено обучение и замерване на остатъчни количества СО в издишан въздух на
ученици от два IX-ти класа на Професионална гимназия по телекомуникации – 56
човека.
- проведенo е обучение на 15 ученика и 3- ма преподаватели в „Лято-10“ от СО
район Сердика на темата „Тютюн и здраве” с демонстрация на куклата „Сю“.
 провеждане на изследване на активни пушачи с апарат за остатъчни
количества СО в издишан въздух, консултиране на място, предоставяне на
здравно-информационни материали, на граждани в КОТ.
 Изнесени са общо 7 лекции и здравни беседи с 172 участници.
 Разпространени са 820 броя здравно-информационни материали на тема
тютюнопушене и здраве.
Изготвени са ежемесечни справки по тютюнопушене за МЗ.
„Злоупотреба с алкохол“
Проведенo е обучение на 60 младежи - 34 момчета и 26 момичета ученици от ЧОУ
„Ерих Кестнер“ на тема „Енергийни напитки – вреди“.
На 20.04.2018 г. провеждане на състезание и викторина на тема „Какво знаем за
наркотиците“ между 5те - 7ми класа от – 56 СОУ ”Проф.К.Иричек” Люлин. Съвместно с
представител на ПИЦ към СО участие в журито.
- На 25.04.2018 г. участие в съвместно с Център за Социална превенция район
„Люлин” и МКБППМН „Люлин” в журито на състезание и викторина с награди,
между 8 училища – 56 СУ ”Проф.К.Иричек”, 96 СУ „Л.Н.Толстой”, 33 ОУ”Санкт
Петербург”, 37 СУ„Райна Княгиня”, 70 СУ, 40 СУ ”Луи Пастьор”, 79 СУ и 97 СУ по
проблемите на зависимостите. Проявата се проведе под патронажа на кмета на
район „Люлин” със съдействието и на много други сродни институции.
- с ученици от ОУ и СЕУ демонстрация с алкоочила.
Разпространени са 935 броя здравно-информационни материали на тема
зависимости.
-

Хранене и физическа активност
Регулярно се нанасят резултатите от предоставените от дирекция ОЗ чек листове с
резултатите от проверките на храненето в детските и учебни заведения.С чек лист е
проведен контрол на храненето в 16 държавни и частни детски кухни. Извършена е и 1
проверка по сигнал в млечна кухня
През месеците февруари и март се проведоха 2 анкетни проучвания общо сред 369
(171 за хранене и 198 за физическа активност) родители за храненето и физическата
активност на децата в 8 детски градини. След статистическа обработка на анкетните карти
се изготви обобщен доклад за храненето на децата.
Инициатива за превенция на заболяванията, свързани с намалена физическа
активност и нездравословно хранене в „Топлофикация София“ ЕАД. Проведе се работна
среща с представител на ръководството на дружеството, изготвиха се анкетна карта и писмо
до директора. Екип на дирекцията измери телесен състав с анализатор „Танита“ и
артериално кръвно налягане на служители, които попълниха анкетни карти. Обобщеният
анализ е изготвен и предоставен на дружеството.
За отбелязване на 10 май Световен ден за движение присъствахме на редица
инициативи в детски и учебни заведения – спортни състезания и спортни междучасия с
народни танци.
В края на месец май и началото на юни в 9 детски градини се организираха спортни
празници, на които връчихме грамоти за участие.
Национална програма за профилактика на самоубийствата в България:
 Представяне на презентация на тема: "Хранителни разстройства - същност, видове,
последствия" с цел превенция на суицидни действия и депресивни състояния. Разгледани са
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основните типове хранителни разстройства като „Анорексия“ и „Булемия „ с ученици от 7 клас
в ОУ.;
 Проведено интерактивно обучение с ученици от първи клас от СЕУ и ДГ.
 Проведено интерактивно обучение на 40 деца от ромски произход в ОУ на тема
„Чисти и здрави“.
 Работа с онлайн платформа за регистрация на суицидни действия, по проект на
НЦОЗА „Подобрени услуги за психично здраве“ и изготвяне на справка за деветмесечие.
Проведено е психологическо изследване на тема: „Влияние на шума върху
поведенческите реакции на ученици от горен курс“ в две СЕУ. Целта на изследването е
превенция на депресивни и стресови състояния в които един от основните фактори влияещ
за това е шума. Резултатите са обработени и изготвен анализ.
Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република
България
Във връзка с регистрирани случаи на туберкулоза в 1 училище и 3 детски градини е
оказана организационно-методична помощ и предоставени здравно-информационни
материали на работещите в тях 4 медицински специалисти.
През месец март се проведоха здравно-образователни дейности по въпросите на
профилактика на туберкулозата, насочени към рискови групи. Изнесена е беседа с
видеопоказ пред ученици от ромска общност от 5-ти клас и групово обучение на 7
медицински специалиста от ДГ с регистриран случай на заболяване. Общо са обхванати 11
медицински специалисти и 18 ученици.
Сътрудник от дирекцията взе участие в обучение по Програма „Подобряване на
устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ организирано от Министерство
на здравеопазването.
Национална програма „Профилактика на оралните заболявания при деца от 0
до 18 години в Република България“ 2015 – 2020 г.
За популяризиране на Програмата, се разпространиха информационни материали
сред медицинските специалисти от учебни и детски заведения.
Национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и
грижа“:
В СЕУ е проведено обучение за пътна безопасност на деца от първи клас с
интерактивна игра “Бибитко“.
Изготвен е материал за сайта „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“
Общ брой лекции и здравни беседи 3 бр. с 83 бр. участници.
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, както следва:
14 февруари – информационна кампания с послания: „Моето здраве е моето
право“, „Послание към човека, който обичаме“ с организирани и проведени два конкурса
в галерия Средец:
 фотографски конкурс: „ЛЮБОВ – през обектива“ в сътрудничество с Национална
гимназия по полиграфия и фотография;
 конкурс за най-оригинално изработена „Валентинка“ сред ученици от ОУ, от
столичен район;
 проведен семинар на тема: „Рисковете сред младите хора – ХИВ/СПИН“ с
медицински специалисти от училищата на три столични района.
 отбелязване на 20 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН – водосвет в църквата „Св. Седмочисленици“;
 изготвен тематичен материал с актуална информация за СПИН, посветен на 20 май
за сайта на СРЗИ;
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 проведен семинар „Рисковете пред младите хора – ХИВ/СПИН“ и дискусии със
секретари на МКБППМН от всички райони на Столична община.
 ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 15.07. – 15.09 2018 г.
 МОТО: “ПОДГОТОВКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА
НИ ОТ МИНАЛОТО.“
 Организиране на обучение – 02.07.2018 г., с 15 участника - 10 момичета и 5
момчета, ученици в неравностойно положение район Сердика на теми: „Риск
и рисково поведение при млади хора”, 3 обществени възпитатели.
 Провеждане на агитационна кампания за разпространение на
информационни материали и презервативи в обществено достъпни места:

Басейни: „Плажа“ кв. Надежда, „ Парадайс“ кв. Кубратово, „Рафи“ кв.
Витоша, „Аква“ кв. Банкя и „Люлин“ кв. Люлин. –
 Популяризиране на дейността на КАБКИС Столична РЗИ под надслов
„ Направи си анонимен и безплатен тест за ХИВ! „.
 Обучителна дейност:
 Предоставена е възможност за посещения на медицински специалисти,
ученици и граждани в КАБКИС и ИКЗЦ на Столична РЗИ за консултации и
информационни материали;
 Съвместно с АЕГ организиране и провеждане на разговор-дискусия на тема:
„Достатъчно ли сме толерантни към хората живеещи с ХИВ/СПИН“ сред
ученици от горните класове;

Организиране и провеждане на лекции и срещи - разговори за
популяризиране на безрисково сексуално поведение, употреба на
презервативи и толерантно отношениe към живеещи с ХИВ/СПИН, с
ученици от 8 и 9 класове в НПГПФ, с ученици от 9 и 10 клас в СУ, ученици
от 8 клас в СУ, служители на ДГ.
 Изнесени са общо 12 лекции и здравни беседи с 410 участници
Регионална програма „Профилактика на гръбначните деформации при децата
и учениците”
В началото на годината се проведе среща с директорите и медицинските
специалисти от четири детски заведения, на която се обсъдиха дейностите по програмата
през 2018 година.
Изготви се пътна карта на проект „Установяване на гръбначни деформации при
ученици“ съвместно с МОН
Регионална програма “Профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7
години., посещаващи детски заведения в град София“.
Проведоха се срещи с медицинските специалисти и директорите от осем детски
градини /ДГ/ за реализиране на дейности по програмата.
През месец март се проведоха кулинарни състезания за приготвяне на здравословна
салата и сандвич за създаване на практически умения и навици за здравословно хранене с
присъствие на сътрудник на дирекцията.На децата от 4 до 7 години се представи и
педагогическа ситуация /куклен етюд/ по темата.
В ДГ пред родители, педагози и персонал се изнесоха беседи за утвърждаване на
здравословен начин на живот още от ранна възраст и презентация на тема: „Профилактика
на болестите при децата от 3 до 7 години“.
На 872 деца на възраст от 5 до 7 години по данни за ръста и теглото, предоставени
от медицинските специалисти в ДГ, беше изчислен ИТМ. Резултатите на децата със
свръхтегло и затлъстяване бяха предоставени на медицинските специалисти в ДГ за
наблюдение и включването им в групи с допълнителна двигателна активност.
Дейност на Кабинети:
В Кабинета за Психологическо консултиране „Доверие” са извършени:
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 166 бр. консултации
 На Горещия телефон съдействие са потърсили 96 лица.
Консултативен кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост:
 През отчетния период към кабинета са се обърнали 85 активни пушачи.
Оказване на организационно-методична помощ на:
 Медицински специалисти по промоция на здраве в 118 столични училища;
 Медицински специалисти по промоция на здраве в 132 столични детски заведения;
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.
По указания на Министерството на здравеопазването се изготви доклад за
качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на населението в София през 2017
г., който се предостави на Министерството и кмета на Столична община в срок.
По искане на заместник-кмета на Столична община се изготви обобщен доклад за
тригодишен период (2015-2017 г.) за качеството на атмосферния въздух и здравното
състояние на населението
Мониторинг на нивото на шума в София.
Изпретено писмо до заместник-министър Светлана Йорданова и кмета на Столична
община в отговор на информация за разработване на стратегическа шумова карта на София.
След извършен задълбочен анализ на резултатите от мониторинга на шума през
последните години се установиха трайни промени в интензитета на потока на моторните
превозни средства и в организацията на движението. Тези промени и в изпълнение на
указанията на МЗ за работата на РЗИ и изискванията на Наредба №54 за дейността на
Националната система за мониторинг на шума в околната среда, наложиха промяна в броя и
разположението на пунктовете за измерване и/или изчисление на шума на територията на
Столицата, с които бяха запознати Главния държавен здравен инспектор и кмета на
Столична община.
През месец септември, съгласувано с дирекции ЛИ и АПФСО, се изготвиха
необходимите документи за провеждане на мониторинга от 01.10.2018 г.
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етническите малцинства
По традиция и тази година в ОУ се проведе празник по повод 14 февруари - Ден на
влюбените. Учениците се представиха с литературно-музикална програма, презентация и
валентинки, с които поздравиха служителите на дирекция ПБПЗ.
На среща с ръководството и медицинския специалист от ОУ се представиха
резултатите от проучването през 2017 г. на тема: „Хигиена“ сред родителите на ученици от
училището. С децата от подготвителните групи се проведе интерактивно обучение по
темата.
Членовете на местния консултативен съвет по програмата „Здраво бебе, здраво
бъдеще“ взеха участие в заседанието му през месец февруари. По искане на координатора на
програмата в Столична РЗИ се проведе работна среща с участието на директора на дирекция
ПБПЗ, на която се обсъдиха формите на взаимодействие при работа с уязвими групи.
На родителска среща 23 родители на деца от подготвителната група в СУ бяха
запознати със значението на ваксините за здравето на децата и задължителната медицинска
документация.
Анализ на здравословното състояние, физическото развитие, физическата
дееспособност и диспансерно наблюдение на децата, посещаващи детските заведения и
на учениците в град София.
На база предоставените от медицинските специалисти в детските и учебни
заведения отчети за здравословното състояние физическото развитие и диспансерно
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наблюдение на организираните колективи се изготвиха анализи, които се предоставиха на
МЗ, Столична община, РУО София-град и Столична ЗОК в срок.
Социологически проучвания
Изследване на общественото мнение относно качеството на административното
обслужване в Столична РЗИ.
Във всички сгради на инспекцията са осигурени специални кутии и анкетни карти
за попълване от потребителите на административни услуги в Столична РЗИ.
Социологическо проучване на тема: „Рискови фактори за превенция на хронични
незаразни болести при ученици от горен курс от град София“. В момента се обработват
резултатите.
Национална програма за първична профилактика нa рак на маточната шийка
в Република България
В ход е подготовка на семинар в Боровец на 02.11.2018 г. по програмата с участието
на външни лектори, представители на РУО, служителки на СРЗИ майки с деца на 12- 13г.
Изпълнение на дейности по „Работна програма на Националния съвет за
превенция на престъпността“
Установиха се контакти със секретарите на МКБППМН към 2 района с
преобладаващо ромско население за обсъждане на форми за съвместна работа. Проведените
срещи на експерта по ромска проблематика към инспекцията с представители на общността
в районите с компактно население.
Участие в междуведомствени комисии
Сътрудниците на отдела участваха в работата на 11 междуведомствени комисии, в
общо 16 заседания.
Други дейности, които не са включени в плана
 Участие на инспекцията като задължителен асоцииран партньор в направление
„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги“
В срок е предоставена необходимата документация по Приложение 1 към условията
за кандидатстване по проект на район Красна поляна, бенефициент по процедура
BG05M90P001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.
 Анкетиране по стандартизиран въпросник на бежанци
Двама сътрудници съвместно с дирекция НЗБ взеха участие в проект „Укрепване на
грижите в общността за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и
подобряване на интеграцията на уязвимите мигранти и бежанци в местните общности“. На
26 и 27 април 2018 и на 09.05.2018 г. се проведе анкетиране на мигранти в ПМЗ „Военна
рампа“ и ПМЗ „Овча купел“. Резултатите от анкетите се нанесоха в предоставените
електронни таблици за обработка.
Дирекцията взе активно участие в акция „Въшки“ в изпълнение на Заповед на директора на
Столична РЗИ. По график се обхванаха общо 18 учебни заведения и са прегледани 13 500
деца от подготвителни групи в училище и ученици от 1-12 клас.
ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Продукти/услуги:
Извършена е здравна оценка на седмичната учебна натовареност на учениците от
столичните училища. Обхванати са 323 учебни заведения с 7 661 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.
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ
БОЛЕСТИ“
Цел на програмата:
Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести, поддържане
на сигурна система за своевременно разпознаване и съобщаване на случаите на заразни
болести, осигуряване на качествена диагностика на заразните болести, опазване на страната
от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск.
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”
Оперативни цели:
Оперативни цели, върху които е фокусирана дейността на дирекцията:
 Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести и
инфекции, свързани с медицинското обслужване;
 Контрол на имунизационния обхват със задължителни и целеви имунизации и
предприемане на мерки за неговото повишаване;
 Дейности свързани с организиране и провеждане на незабавни профилактични и
противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
 Дейности свързани с недопускане внос и разпространение на инфекции с висок
епидемичен риск, както и от възникване и разпространение на взривове и епидемии от други
заразни болести;
 Контрол по спазване на здравно-хигиенните норми в лечебните заведения;
 Контрол на фирмите за ДДД, както и върху качеството и ефективността на
дейностите им в обектите с обществено предназначение;
 Дейности по осигуряване и извършване на своевременна и прецизна диагностика на
заразните болести;
 Изпълнение на профилактични програми и проекти в областта на 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 – 10 433; за периода са открити 688 и
закрити 422;
 Извършени проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ,
комунални обекти, детски и учебни заведения, детски млечни кухни, ДМСГД – 20 353 бр.;
Извършени епидемиологични проучвания на заразни болести – 4 071 бр.;
 Извършени проверки по контрол на дейността на ДДД фирми /80 регистрирани в
публичната база за ДДД дейности на МЗ за гр. София/, включително проверки при провеждане
на мероприятията на масови ДДД обработки – 628 бр.;
 Регистрирани взривове от остри заразни болести – 5 бр.: От варицела в
регистрационно-приемателен център на Държавната агенция за бежанците; От коклюш в ЧДГ
„Пролет“ и Център за работа с деца „Веселата къща“, хранителен с причинител салмонела в
четири детски заведения и от вирусен хепатит тип А в район Красна поляна, кв. „Факултета“.
Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Взривовете са обявени за
приключили с изключение на този от хепатит А, който продължава;
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 Издадени предписания – 707 бр.;
 Съставени актове за административни нарушения – 104 бр.;
 Извършен микробиологичен контрол на режима на дезинфекция и стерилизация –
взети 11 867 проби, 0.40% от тях не отговарят на здравните изисквания;
 Набрани проби за контрол на стерилизационната техника за съответствие с
изискванията на медицинския стандарт – 64 бр. биологични проби;
 Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация – 1 989 бр.;
 Извършени проверки за недопускане на тютюнопушене в лечебните заведения и др.
– 12 396 бр.;
 Издадени становища за класификация на отпадъците – 279 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 – 330 бр.;
 Участия в държавно-приемателни комисии – 1 участие;
 Изготвени своевременно отговори на постъпили жалби, сигнали и запитвания от
граждани – 337 бр.;
 Изготвени своевременно отговори на постъпили писма от други ведомства и
институции, отчети, анализи и др. – 304 бр.;
 Извършен граничен здравен контрол на Летище „София“ – активно наблюдение на
1 239 368 пътника;
 Активно издирване, проучване, картотекиране и периодично следене на
анофелийни биотопи - 344 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 – 3 179 бр. проверки;
 По надзор и контрол на внасяните паразитози - извършени 78 бр. проверки в РПЦ
към ДАБ на МС;
 Извършен паразитологичен надзор и контрол на околната среда – 4 179 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 – 39 бр.;
 Изготвени седмични справки за епидемичната обстановка в столицата – 117 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 140
402 дози ваксини;
 Раздадени на лечебни заведения 239 715дози ваксини;
 Участия в заседания /29 бр./ на Областната комисия за освобождаване от
имунизации и реимунизации по временни и трайни медицински показания: насочени 188 деца,
от които трайно освободени – 12 деца; временно – 176 деца;
 Методична помощ на ОПЛ относно обхващане на неимунизираните или
непълноимунизираните деца до 18 годишна възраст, подлежащи на задължителни имунизации
и реимунизации;
 Дадени указания за провеждане на задължителни имунизации по Националния
имунизационен календар на чуждестранни граждани – граждани на Европейския съюз и на
трети страни;
 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
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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 92.22% от подлежащите; в останалите
възрастови групи, са обхванати с проба Манту както следва: 7 г. – 62.12%; 11 г. – 63.51%. От
далите отрицателна проба Манту са реимунизирани съответно: 87.70%; 87.80%; 67.45% от
децата на 7-10 месечна възраст са проверени за белег и са реимунизирани 89.94% от далите
отрицателен резултат след проба Манту;
 Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу ДТКаХепБПиХИБ: I-ви прием
100%; II-ри прием – 100%; III-ти прием – 100% обхват от подлежащите;
 Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу ДТКаПи: 6 годишни – 70.79%
обхват от подлежащите;
 Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу ДТКаПиХИБ: I-ви прием 50.63%; IIри прием – 42.06%; III-ти прием – 39.97%; IV-ти прием – 64.66% обхват от подлежащите;
 Конюгирана пневмококова ваксина: I-ви прием – 74,84%; II-ри прием – 76,30%; IIIти прием – 73,16%; IV-ти прием – 62,82% обхват от подлежащите;
 Тетанус-дифтерия ваксина: 12 г. – 61,80%; 17 г. – 56,72%; 25 г. – 26,70%; 35 г. –
30,95%; 45 г. – 31,65%; 55 г. – 34,58%; 65 г. – 36,52%; 75 г. – 38,49%; над 85 г. – 24,86%;
 Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола: 13 месечна възраст –
70,62%; 12 г. – 69,88% обхват от подлежащите; Реимунизирани други възрасти – 190 лица.
 Моноваксина срещу вирусен хепатит тип Б: I-ви прием – 92.39%; II-ри прием –
50,41%; III-ти прием – 28,26% обхват от подлежащите;
 Ваксина срещу човешки папиломен вирус: 12 г.: I-ви прием - 888 лица; II-ри прием
– 679 лица; 13 г.: I-ви прием – 714 лица; II-ри прием – 189 лица; други възрасти 17 лица;
 Ваксина срещу бяс: 167 лица.
Имунизационен кабинет:
 Извършени имунизации на лица по повод международни пътувания – 1 144 бр.;
 Извършени задължителни имунизации на лица без ОПЛ – 76 бр.;
 Извършени задължителни имунизации на бежанци в кабинета 66 бр.;
 Издадени „Международни сертификати за ваксинация или профилактика“ – 484
бр.;
 Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние – 502 бр.;
 Консултации на граждани и медицински специалисти относно ваксини и
имунизации за страната и чужбина – 786 бр.;
 Амбулаторни прегледи, медицински консултации и манипулации на служители на
СРЗИ – 205 бр.
Имунизационни кампании:
 Проведени кампании в РПЦ гр. София към ДАБ при МС, съгласно писмо на МЗ
№91-00-135/02.10.2013 г. - 1 кампания, при които са извършени 10 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 – 19 сл.;
 Активен епидемиологичен надзор на острите вяли парализи в заведенията за
болнична помощ, обслужващи деца до 15-годишна възраст и провеждане на регулярни
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проверки – 45 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
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;
 Изготвено и изпратено писмо до лечебните заведения за засилване надзора на
рубеола в страната, в изпълнение на препоръките на Регионалния верификационен комитет
2017 г.
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 – 1 226 бр.;
 Изготвени указателни и информативни писма до лечебни заведения, граждани и
детски и учебни заведения – 20 бр.;
Дейности, които не са включени в плана:
 Проведени консултации на граждани пътуващи в чужбина по проблемите на
паразитните болести – 151 бр.;
 Проведени консултации на граждани и фирми по ДДД дейности 54 бр.;
 Участие в срещи за ползватели на кадри от Медицински колеж „Филаретова“.
Срещите са организирани в рамките на процедура за акредитиране на специалностите –
лаборант и здравен инспектор в учебното заведение;
 Участие в изготвяне на проект на „Наредба за условията и реда за диагностика,
профилактика и контрол на туберкулозата“ и съответните приложения към нея;
 Участие в среща на специалисти по въпросите на ваксинопрофилактиката,
организирана от Българската асоциация на микробиолозите, относно иницииране издаването
на становище относно прилагането на четиривалентни ваксини срещу грип в България;
 Участие в работна група на МЗ за актуализация на Националния план за готовност
за грипна епидемия;
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 Участие в работна група на МЗ по изготвяне на програми за обучение на
ръководители и изпълнители на ДД, съгласно изискванията на Наредба 1/05.01.2018 г. за
условията и реда за извършване на ДДД;
 Участие в работна група на МЗ по изготвяне на проекто-наредба за диагностика,
противоепидемични мерки и профилактика на заразни болести;
 Участие в работна среща относно нови биоциди и техника за приложението им в
дейностите по ДДД;
 Участие в конкрес по Микробиология;
 Обучителен курс на медицински специалисти на тема: „Съвременни
епидемиологични, патогенетични и клинични характеристики на ХИВ. Професионален риск от
заразяване с ХИВ, превенция и постекспозиционна профилактика.“
 Работна среща, относно здравни аспекти, свързани с бежанци и мигранти,
организирана от МЗ;
 Организиране и участие в Пресконференция на тема „Ваксините действат“ във
връзка с Европейската имунизационна седмица;
 Участие в информационна кампания за профилактика на рака на шийката на
матката – МЗ;
 Провеждане на интервюта сред лица, търсещи убежище в изпълнение на проект
„Укрепване на на грижите в общността за намаляване на неравнопоставеността в
здравеопазването и подобряване на интеграцията на уязвимите мигранти и бежанци в местните
общности“;
 Участие във Втора научна конференция по епидемиология;
 Участие в кръгла маса на тема – Съвременни аспекти в профилактиката и
лечението на острите респираторни заболявания – народно събрание;
 Участие в работна среща по въпроси, свързани с надзора на ОРЗ и грип – МЗ;
 Участие в обучение по програма „Подобряване на устойчивостта на Националната
програма по туберкулоза“;
 Участие в консултативен уъркшоп за разработване на насоки за работа на екипите
за обхват. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст;
 Участие на експерт в работна група за разработване на допълнения и промяна на
Наредба 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести;
 Работна среща с Фондация „Инициатива за здраве“, относно достъп до информация
за заболяванията ХИВ/СПИН и туберкулоза.
Работа по възникнали ситуации, изискващи предприемане на адекватни
мерки:
 Изготвено и изпратено писмо до ръководителите на лечебни заведения за
предприемане на мерки за въвеждане на изискване в длъжностните характеристики на
професионалистите, работещи с деца познаване и спазване на задължителното съдействие
по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закон за закрила на детето;
 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;
 Извършена тематична проверка в клиники по патология към лечебни заведения за
спазване на медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ – 13 проверки, с връчени
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предписания;
 Започната тематична проверка по спазване на Закона за управление на отпадъците;
 Извършена тематична проверка за опаразитеност с главови въшки в столичните
училища.
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 – 2 499 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 се достигнаха епидемични
стойности, което наложи въвеждането на грипна епидемия на територията на столицата за
периода 27.01.- 03.02.2018 г.;
 Извършена е тематична проверка по ОРЗ и грип с 84 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 – 6 бр.;
 Активна колаборация с ОДБХ, Столична община и НЦЗПБ;
 Провеждане на лабораторни изследвания – 418 за малария, 193 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;
 Издирване на лица, дали положителна първа кръвна проба за ХИВ при
кръводаряване;
 Изследвани бременни жени – 260 бр.;
 Изследвани пациенти и персонал от хемодиализни отделения – 451 бр.;
 Изследван персонал, претърпял рискова експозиция – 18 бр.;
 Изследвани клиенти, уязвими на ХИВ/СПИН в КАБКИС – 430 бр.;
 Клиенти, получили консултация в КАБКИС – 569 бр.;
 Изследвани клиенти, уязвими на вирусни хепатити тип В и С и сифилис в КАБКИС
– 99 броя изследвания;
 Изготвени анализи за разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ – 3 бр.;
 Предоставени презервативи – 4 674 бр.;
 Предоставени здравно-информационни материали – 1 257 бр.
„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;
 Скрининг за туберкулоза в КАБКИС;
 Епидемиологични проучвания на лицата с ТБ инфекция – 166 бр., включително
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проучените случаи от провинцията;
 Проследяване на контактни лица – 690 лица /226 контактни в дома и 464 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 – 10 заведения;
 Изготвени анализи за разпространението на заболяването – 3 бр.;
 Поддържане на електронна база данни за новорегистрираните случаи на ТБ за гр.
София.
Участие в национални и местни кампании:
 14.02.2018 г. – „Св. Валентин“ –АНТИСПИН кампания;
 Лятна АНТИСПИН кампания.
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 преминал I-ви цикъл 2018 г.
 Проведени лабораторни изследвания: микробиологични, вирусологични,
паразитологични – общо 48 845 бр.;
 Микробиологични – 13 933 бр.; от тях – 942 на бежанци, настанени в РПЦ към ДАБ
при МС;
 Вирусологични – 4 092 бр.; от тях 30 бр. на бежанци настанени в РПЦ към ДАБ при
МС;
 Проведени изследвания за неаглутиниращи вибриони в отпадни води – 9 бр. проби;
 Паразитологични изследвания – 30 820 бр.:
- протозоологични, включително ДАБ при МС – малария – 418 бр.;
микрофиларии – 193 бр.;
- за чревни паразити – хелминти и протозои, включително ДАБ при МС – 13
093 бр. изследвания;
- изследвания със скоч лепенка за чревни паразити – 17 116 бр. изследвания.
 Паразитологичен надзор и контрол на околна среда – външна среда, пясъчници от
детски площадки, отпадни води и месо – 4 179 проби с 4 926 изследвания.
 други изследвания за видово определяне на насекоми и ектопаразити – 63 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
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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.
 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 – 502 бр.;
 Подадени заявления за нова регистрация. – 146 бр.;
 Издадени удостоверения – 146 бр.;
 Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата /пререгистрация/ - 276 бр.;
 Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ –
80 бр.;
 Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършена
регистрация –46 бр.;
 Брой издадени удостоверения на лечебни заведения за болнична помощ – 26 бр.;
 Издадени удостоверения за регистрация на лица, упражняващи неконвенционални
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – 18 бр. и за
пререгистрация – 10 бр.;
 Издадени удостоверения за недостатъчност в съответствие с Националната здравна
карта – 359 бр.
Продукт/услуга
„Контрол на гарантиране правата на пациента“:
 Извършени проверки по жалби и сигнали на пациенти– 248 бр.;
 Проверки на лечебните заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГД и
диализни центрове – 93 бр.;
 Проверки на лечебни заведения за извънболнична помощ и здравни заведения – 333
бр.;
 Проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно
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въздействие върху индивидуалното здраве – 31 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 – 49 бр.
Продукт/услуга
„Проверки на изпълнението на медицинските стандарти“:
 Проверки за изпълнение на медицинските стандарти извън разрешителния режим
на лечебните заведения за болнична помощ – 2 бр.;
 Проверки за изпълнение на медицинските стандарти във връзка с разрешителния
режим – 31 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 – 185 бр.;
 Издадени заповеди за промяна в състава на ЛКК – 100 бр.;
 Извършени проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения – 26 бр.;
 Участия в заседания на Регионалния съвет – 33 бр.;
 Извършени проверки от регионалния съвет на издадени решения за временна
неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 от ЗЗ – 481 бр.;
 Приети и обработени документи за освидетелстване, преосвидетелстване, по писма
на институции за ТЕЛК – 28 398 бр.;
 Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно преосвидетелстване
7 680 бр.;
 Проверени, заверени експертни досиета – 21 424 бр.;
 Изпратени експертни решения на заинтересованите страни – 19 753 бр.;
 Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане и
други институции по медицинската експертиза – 47 420 бр.;
 Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения – 1068 бр.;
 Върнати медицински експертни досиета в ТЕЛК за отстраняване на технически
грешки – 179 бр;
 Извършени проверки на ТЕЛК – 8 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 – 2 811
бр.;
 Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни заведения –
148 бр.;
 Обработени оперативни сведения и друга статистическа информация /съобщения,
известия, информационни карти и др./ от лечебните заведения – 11821бр.;
 Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Методиката за
субсидиране на лечебните заведения – 182 бр.;
 Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения – 75 бр.;
 Събиране от ЛЗ и изпращане ежемесечно в НЦОЗА на карти за суицидно действие
– 234 бр.;
 Анализ на използваемостта на болничните легла по видове и медицински дейности
в ЛЗ за болнична помощ през 2017 г. – 1 бр.;
 Анализ на извършените дейности по Национална програма за подобряване на
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майчиното и детско здравеопазване през 2017 г. – 1 бр;
Участия в комисии:
 Участия в комисии към районните дирекции „Социално подпомагане“ – 91 бр.;
 Участия в заседания на пробационен съвет – 18 бр.;
 Участия в съвета по осиновяване – 20 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 – 123 бр.;
 Изготвяне и отговори на писма изпратени до лечебни заведения и други
институции – 2079 бр.
 Проверки по писмо на МЗ, относно спазване на чл. 98, ал. 1 от Закона за
здравето, на лица починали в лечебно заведение – 24 бр;
 Участие в комисията за изработване на Областната здравна карта;
 Проверка на лечебните заведения за извършените и отчетени дейности по
Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве /НППМДЗ/ - 18 бр.
 Проверка съвместно със СЗОК на ЛЗ за болнична помощ на преценка за
съответствие на ЛЗ с разрешенията за осъществяване на лечебна дейност – 5 бр.
 Проверки по писмо на МЗ, относно спазването на чл. 19, ал. 3 от Закона за
лечебните заведения – 7 бр.
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 – 10 755 бр.;
 Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК –
21 424 бр.;
 Брой домашни посещения на ТЕЛК – 345 бр.;
 Извършен транспорт за домашни посещения – 350 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 –37 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
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с психични разстройства.
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 – 358; за периода са закрити - 26 и разкрити 25;
 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 – 539 бр.;
 Предоставени рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи
наркотични вещества (кочани) – 4 062 бр.;
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 Предоставени специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи
наркотични вещества (кочани) – 307 бр.;
 Вписвания в регистъра на специални формуляри за изискванията към
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните
препарати – 138 бр.;
 Приети протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на
медикаменти, съдържащи наркотични вещества – 427 бр.;
 Приети отчети за движението на наркотичните вещества – 460 бр.;
 Изготвени отчети за движението на наркотичните вещества – 3 бр.;
 Извършени проверки на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опоиди –7 бр.
 Освобождаване на наркотични вещества от митницата – 149 бр.;
 Постъпили сигнали – 6 бр.
 Съставени актове за констатирани нарушения – 1 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;
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 необходимите действия
и е изпратена исканата информация до съответните институции, свързани с приключване
месечни и тримесечни отчетни периоди.
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.
Към 30.09.2018 г. Столична РЗИ е реализирала приходи в размер на 593 570 лв.
Разходите към 30.09.2018 г. са в размер на 3 414 263 лв., отчетени по следните
икономически показатели:
 Персонал – 2 592 451 лв.
 Издръжка – 769 169 лв.
 Данъци – 32 074 лв.
 Капиталови разходи – 20 569 лв.
Изразходваните средства за капиталови разходи са за подмяна на главно електрическо
табло и преработка на разпределителни табла в Инспекцията и закупуване на допълнителен
хладилен агрегат за хладилната камера и ремонт на съществуващ агрегат.
Разходването на бюджетни средства през 2018 г. се осъществява при спазване на
финансовата и бюджетна дисциплина. С извършените разходи се предприемат
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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.
През отчетния период са изготвени и предадени в срок всички статистически
справки, всички дължими суми за данъци се превеждат в срок, направена е и Бюджетна
прогноза за разходите за период 2019 – 2021 г.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Резултати от приключилите дела по обжалвани наказателни постановления и
административни актове на СРЗИ
За деветмесечието на 2018 г. са издадени 353 наказателни постановления на обща
стойност 101 150 лв., като срещу наказателните постановления са подадени съответно 17
жалби.
Връчени са 368 наказателни постановления. От тях, като непотърсени са върнати
166 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 236 влезли в сила НП.
Приключени са 23 дела по обжалвани наказателни постановления на инспекцията.
Резултатите от приключилите дела с влезли в сила решения са следните:
 потвърдени наказателни постановления - 7 бр.
 изменени наказателни постановления - 1 бр.
 отменени наказателни постановления - 15 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 21 административнонаказателни преписки. Прекратени на основание чл.43, ал.6
от ЗАНН, след щателно издирване на нарушителя – 4 /четири/ административнонаказателни
преписки.
Столична РЗИ е подала 2 касационни жалби срещу решения на СРС, с които са
отменени наказателни постановления на инспекцията.
Граждани и юридически лица са подали 6 касационни жалби срещу решения на
СРС, с които са потвърдени наказателни постановления, издадени от инспекцията.
Събираемост на глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
 В инспекцията доброволно са платени 43000 лв.
 Събрани от НАП за периода – 60555.73 лв.
Постъпили сигнали в СРЗИ
За периода в Столична РЗИ са постъпили 1523 жалби от граждани и организации,
срещу 1502 през 2017 г. Основателните са 285 (326 за 2017 г.).
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 7391 броя лични здравни книжки.
По реда на Глава осма от АПК за отчетния период няма подадени сигнали срещу
служители на инспекцията.
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Предоставяне на достъп до обществена информация
През периода са постъпили 27 бр. заявления, от тях:
 13 бр. – по електронен път;
 14 бр. – в деловодството.
Заявленията са подадени от:
 гражданско дружество – 2 бр.;
 фирми и търговски дружества – 6 бр.;
 граждани – 17 бр.;
 неправителствени организации – 2 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;
 сведение за вътреболнични инфекции;
 протоколи от контрол на електромагнитни полета;
 справка за осъществена проверка по противоепидемичен контрол в детско
заведение;
 справка за епидемиологично проучване на болни от листериоза;
 отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация;
 информация за брой групи и общ брой деца в детските заведения;
 анализ на качеството на атмосферния въздух;
 справка за подадени сигнали за нарушаване забраната за пушене и извършени
проверки на конкретен обект.
 наказателно постановление на трето лице.
По три от постъпилите заявления СРЗИ не разполага с исканата информация и
съгласно чл. 32 от ЗДОИ, едното е препратено в срок, до компетентната институция, а по
другите две са посочени данни /сайт, рубрика/ за нейното местонахождение, като за това са
уведомени заявителите. За периода е издадено едно решение за отказ за предоставяне на
обществена информация.
Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне.
Дейност по ЗОП
1. През м. март в Агенция по обществени поръчки е подадена обобщена
информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки.
2. През м. май и м. юни са проведени две процедури на договаряне без обявление с
предмет: „Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни
материали, лабораторни реактиви за генно модифицирани организми,
индикаторни тръбички, химически реактиви и консумативи“
3. 3. През м. юли е проведена процедура на договаряне без предварително
обявление с предмет „Осигуряване на превозни документи за столичния градски
транспорт за служителите 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 – 19
бр.;
 Съгласувани и утвърдени са 19 бр. длъжностни характеристики;
 Изготвени и връчени са заповеди за допълнителни месечни възнаграждения – 296
бр., заповеди за отпуски – 1460 бр., заповеди за възникване – 28 бр., изменение – 293 бр. и
прекратяване на трудови и служебни правоотношения – 33 бр.;
 Изготвени са отчети за числеността на персонала и средствата за работна заплата за
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НСИ и МЗ - 9 бр.;
 Издадени са служебни бележки на служители – 102 бр.;
 Регистрирани са в НАП документи за възникване, изменение и прекратяване на
трудови и служебни правоотношения – 49 бр.;
 Изготвени са производствени характеристики на служителите за ТЕЛК – 19 бр.;
 Изготвени са справки за вакантни длъжности, работещи пенсионери, служители в
майчинство, неплатен отпуск, трудов стаж и др. – 21 бр.;
 Изготвени образци УП2 и УП3 – 47 бр.
 Подготвени са необходимите документи за пенсиониране на служителите – 6 бр.;
 Подготвени са формуляри за оценка на изпълнението на длъжността и заповеди за
повишаване в ранг на служителите в инспекцията – 341 бр.;
 Подават се данни до отдел ОИ за актуализация на данните в Регистъра на
административните структури – 7 бр.;
 Издадени са и са регистрирани служебни карти на служителите от СРЗИ – 45 бр.;
 Води се регистър на болничните листове, въвеждат се в програмен продукт на НОИ
и се представят на съответната дата в НОИ – 452 бр.;
 Раздадени и регистрирани са декларации по чл. 35 от ЗДСл и по чл. 107а от КТ –
303 бр.;
 Актуализирани са данните в служебните и трудовите книжки на служителите - 160
бр.;
 Проведени са 7 конкурса по реда на ЗДСл;
 Изготвени са досиета на новоназначените служители – 38 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 159 заявки; 111 заповеди; 30 преминали други форми на обучение.
Отделът ежедневно извършва дейности по обслужване на граждани и юридически
лица.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Отчети, планове, прогнози:
 Изготвени, редактирани, разпечатени и подвързани са всички тримесечни отчети на
инспекцията, таблици за годишен отчет и план на инспекцията за 2018 г.
 В срок се попълва информацията в Интегрираната информационна система на
държавната администрация (ИИСДА).
 През месеците февруари и юли Столична РЗИ извърши събиране и обобщаване на
Прогноза за приходите и разходите на общински и държавни лечебни заведения за болнична
помощ за периода 2019-2021 г. и Активи и пасиви към 31 декември на съответната година,
както за столицата, така и за страната, дейност с много напрежение, коригиране на грешки и
къси срокове.
 Изготвени и изпратени в МЗ са бюджетни прогнози за 2019-2021 г. в областта на
електронното управление и информационните и комуникационните технологии и Приложение
№ 2 за изразходваните средства за първото и второто тримесечие за използваните ИКТ в
рамките на утвърдения бюджет от министъра на здравеопазването за 2018 г.
Подръжка на сайта на инспекцията:
 Всеки понеделник се изготвя справка за въведените проверки, предписания,
заповеди и актове, които се включват в седмичната справка за публикуване на сайта на
инспекцията.
 Ежеседмично се публикуват актуалните регистри в Портала за отворени данни.
 Ежемесечно се изготвя и публикува на сайта справка за дейността по чл. 56 от
Закона за здравето. Експерт от отдел ОИ подготвя информация за издадените наказателните
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постановления за съответния период.
 Ежедневна е подръжката на сайта на инспекцията. Редовно се актуализира
информацията, публикуват се текущи, извънредни и др. съобщения или материали. В периода
6.02. – 12.03.2018 г. бе направена оценка на Интернет страниците на 567 институции от гледна
точка на задълженията за публикуване в Интернет по ЗДОИ от фондация „Програма достъп до
информация“. С оглед направените констатации и с цел по-точно спазване на изискванията на
ЗДОИ към съдържанието на сайта са добавени нови страници, а други са преместени или
включени в новообособени групи. Сключен е договор с фирмата, разработила сайта, за
абонаментна поддръжка. За деветмесечието публикуваните материали са 489 бр. (за сравнение
през миналата година за същия период са били 497), постъпили са 696 сигнала (691 за
миналата година), една благодарност и 168 въпроса (177 за миналата година). Посещенията на
страницата ни са 156 534.
 Регулярно се поддържа информацията в Административния регистър. Извършени
са корекции в някои административни услуги вследствие на промяна в нормативните
документи.
Компютърна техника:
 Регистърът на компютърната техника и компютърната мрежа в СРЗИ се поддържа в
актуално състояние. Към момента инспекцията разполага с 205 компютърни конфигурации, но
голяма част от техниката е морално остаряла, поради което ще се наложи да се бракува част от
нея. Все още броят на едноядрените компютри е значителен – 27, което представлява над 13%
от всички. Двуядрени са 170, четириядрени – 6, от които 1 е сървърът на „Враня”, шестядрен е
само 1 – сървърът в сградата на ул. „Ил. Макариополски” и 1 осемядрен – новият сървър за
архива. Направени са 3 дарения – 10 компютърни конфигурации, а по-късно и 3 лаптопа,
дарени от „Вистеон Електроникс България“ ЕООД и 2 компютъра, дарени от Виваком.
 От миналата година компютърната техника е подсигурена със защитна стена, която
осигурява най-високо ниво на сигурност на информацията. През месец март се получиха 2
срива на електронните пощи в инспекцията, вследствие на което няколко дни нямаше никаква
електронна комуникация. Със съвместните усилия на няколко външни фирми проблемите бяха
преодолени.
Подръжка и внедряване на програмни продукти:
 Ежедневно се поддържат всички регистри и бази данни, като се следи за верността
на въведените данни.
 Деловодна програма:
От началото на годината в деловодната система освен сигналите започнаха да се
въвеждат всички видове предписания и заповеди, което доведе до отпадане на някои от
старите бази данни.
От края на месец май входящата поща се обработва и резолира само електронно
през програмата, с цел намаляване движението на хартиения носител.
През месец август при промяна на структурата на СРЗИ се наложи да се
актуализира и информацията в деловодната система. Промяната е извършена в
извънработно време, без да се наруши ритъмът на работата на колегите, синхронизирано и
качествено.
От месец септември системата за документооборот (ЕВЕНТИС) е настроена за
работа с електронен подпис. От края на месеца започна обучение на всички служители за
работа с електронен подпис в деловодната система.
 От новата 2018 г. се работи само с новата програма за НП. При необходимост се
осъществява връзка с фирмата разработчик „Технически университет – София – Технологии
ЕООД“.
 Архивираща програма:
През първото тримесечие на 2018 г. се внедри архивираща програма, разработена от
външна фирма. Архивиращата програмата е инсталирана по работните станции на всички
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колеги, които работят с нея. Ежедневно се следи за вярното и точно попълване на
информацията в системата. Експертите от отдел ОИ са непрекъснато в помощ на
служителите и съдействат за отстраняването на възникналите проблеми. При промяната на
структурата на СРЗИ през месец август ръчно и в кратки срокове се направи необходимата
актуализация.
Дейности, свързани с електронно правителство:
 За преминаването към електронен документоборот е необходимо голяма част от
служителите на инспекцията да бъдат снабдени с електронни подписи. За целта е сключен
договор за закупуване на електронни подписи. В края на деветмесечието започна процесът по
издаването им и към настоящия момент служителите от две дирекции вече са снабдени с тях.
 Считано от 02.05.2018 г. Столична РЗИ е със статус „активен“ участник в
Системата за електронния обмен на съобщения (СЕОС), който се осъществява през
деловодната система. С цел наблюдение на състоянието на електронния обмен на документи
ежемесечно до 5-то число се изготвя и изпраща своевременно в ДАЕУ справка за месечния
входящ и изходящ поток на документи, осъществен чрез СЕОС, както и възникнали проблеми
през отчетния месец.
 От месец май към Министерството на правосъдието заработи функционалност
Електронно служебно свидетелство за съдимост, към която Столична РЗИ е регистриран и
оторизиран потребител. Това дава възможност да се изискват или проверяват по служебен път
свидетелства за съдимост, необходими за извършваните от инспекцията административни
услуги.
 Четирима служители от различни дирекции са снабдени с Квалифицирани
удостоверения за електронен подпис (КУКЕП) с цел включването на СРЗИ в Система за
Електронно връчване към ДАЕУ.
Други:
 Всички отдели на Столичната РЗИ са редовно снабдявани с необходимите им
компютърни консумативи и се осъществява контрол по икономичното им използване.
Забелязва се нарастване на използваното количество хартия. Проблемът се обуславя от това, че
колегите не са привикнали още да работят с електронния вариант на документите в
деловодната система.
 От началото на годината във връзка с въвеждането на архивиращата програма има
инсталирани и функционират 9 мултифункционални големи машини за разпечатване,
сканиране и копиране. Към момента всички служители на инспекцията са обучени за работа с
тях.
 В края на месец март започна получаването на попълнените форми по методиката
за разделно отчитане на разходите от 32 лечебни заведения за болнична помощ. Всички отчети
са проверени, коригирани и изпратени в НЦОЗА. Изготвен е анализ по икономически
показатели на лечебните заведения за болнична помощ в здравен район гр. София за 2017 г.
 Всяко тримесечие се получават електронните дневници за избор на екип от
лечебните заведения за болнична помощ. Информацията се обобщава от експерт в отдел ОИ.
 Изготвени са справки, въпросници и обобщения на информация, касаещи ИТ
дейността на СРЗИ, изисквани във връзка с текущата проверка от Сметната палата, както е
оказвана помощ за изготвянето на такива на други отдели в инспекцията.
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.
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Конкретните дейности извършени през деветмесечието на 2018 г. са следните:
Поддържане на автопарка в изрядно техническо състояние.
Застраховане на автомобилите по график.
Снабдяване по предварителни заявки с материали и консумативи за нормалното
протичане на дейността на инспекцията.
4.
Осигуряване на ежедневен транспорт по график на дирекциите, упражняващи
държавен здравен контрол.
5.
Текуща поддръжка и почистване:
 от сняг и лед на дворното и околосградното пространство на базите на СРЗИ.
 околосградното пространство на ул „Враня”20 - подрязване на дървета и храсти,
косене на трева, поливане на зелените площи.
 основно почистване, косене и отстраняване на повреди на базите в с. Огоя, гр.
Китен и „Витоша“, във връзка с тяхното използване през почивния сезон.
6.
Ежеседмично пренасяне на архивни документи от базите на Столична РЗИ до
обособените архивни складове.
7.
Доставка на ваксини от складова база на улица „Столетов“ до база „Враня“.
8.
Извозване на остаряла техника и опасни отпадъци.
9.
Поддържане на непрекъсната връзка с охранителните фирми и упражняване на
контрол за предотвратяване на нежелателни инциденти.
10. Предаване на химикали и опаковки излезли от употреба на мобилен пункт за
обезвреждане на химикали.
11. Закупуване винетни стикери на служебните автомобили.
12. Цялостен ремонт на стая 521 /кабинет КАБКИС/ - боядисване на стени и таван и
постаняне на теракот.
13. Подмяна на счупени гранитогресни плочки на пода на асансьора на ул.
„Враня“20.
14. Изливане, кофраж, облепване с плочки, фугиране на стъпала на ет.1 –към
„Паразитология“.
15. Направа и монтиране /неподвижно/ на 2 бр. пейки до входа към голямата зала.
16. Оказване на съдействие на външни фирми, при изпълнения на сключени
договори с инспекцията.
17. Участие в подготовката на изнесен разширен дирекционен съвет с участието и на
други здравни инспекции от цялата страна.
18. Участие в процедура за обществена поръчка за закупуване на карти за градски
трансторт за нуждите на СРЗИ.
19. Участие в процедура за продажба на МПС.
1.
2.
3.

Дейността по бюджетна програма „Администрация” е дадена в Приложение № 9.
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
По искане на журналисти са осъществени 55 медийни участия, като са засегнати
темите за въшливост, грип и ОРЗ, ДДД – дейности, морбили. На медии е предоставена и
информация, касаеща контрола върху дрехите втора употреба като продукт/стока със
значение за здравето на човека. Медийните изяви по дирекции са, както следва:
 Дирекция ЛИ – 6 бр. (1 по bTV; 4 по Нова ТВ; 1 в „24 часа“);
 Дирекция ПБПЗ- 11бр. (1 по BIT,5 по bTV, 1 по БНР и 4 по Нова ТВ);
 Дирекция НЗБ – 25 бр. участия в радио, телевизия и печатни издания /БНР –
програми „Хоризонт“ и „София“, вестник “Монитор“, „Дарик радио“, „bTV“ и „Нова ТВ“/;
 Дирекция ОЗ - Сътрудници на дирекцията са взели участие и предоставили
информация по искане на 10 медии както следва: дрехи втора употреба – „Нова ТВ“и радио
„Христо Ботев“; козметични продукти – в-к „Монитор“; питейна вода – радио „София“,
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“НоваТВ“, в-к „168 часа“; плувни басейни – „Нова ТВ“, “БНТ“, „ТВ+“, в-к Монитор“.
 Дирекция МД – 3 бр.( BiT – 1 бр. и 2 бр. в bTV).
КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ
Курсове към центрове за обучение:
В началото на 2018 г. се изготви и утвърди от директора план за квалификацията на
служителите от Столична РЗИ, включващ 56 броя тематични курсове и обучения за
професионално развитие към ИПА, НЦЗПБ и НЦОЗА.
От планираните курсове за деветмесечието са проведени 39 с участието на 80
служители. Два курса не се състояха, а извън утвърдения план са посетени 17 курса,
семинари и работни срещи, в които са взели участие 24 служители.
Продължава обучението по проекта на Института по публична администрация
„Работим за хората“ 2017-2018 г. и План-разписанието на Военномедицинска академия за
продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти
2017-2018 г., където участие са взели 18 служители в 10 курса.
Шест служители са преминали задължителното обучение по чл. 35б от ЗДСл на
Института за публична администрация.
Вътрешни колегиуми:
Общоинспекционни колегиуми – 2: 1 проведен от дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“ на тема „Административнонаказателна
дейност – обратна връзка“ и 1 проведен от дирекция „Медицински дейности“ на тема
„Регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, лица използващи
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве“.
Колегиуми по отдели в дирекциите – 35 броя:
 11 в дирекция ЛИ – „Значението на месото и рибата и продуктите от тях за
здравето на човека”; „Запознаване с Наредба №1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми
за хранене на населението“; „Микроскопски методи за идентифицикация на азбест в
материали“; „Измервания на професионалната експозиция на токсични химични съединения
с линейно-колометричен метод“; „Добавките в храните”; „Осигуряване на метрологична
проследимост на резултати от калибриране на средства за измерване и изпитване“; „Методи
за пречистване на водите“; „Основни аспекти при изготвянето на хранителен режим”;
„Видове изкуствени и естествени подсладители. Ползи и вреди”; „Фини прахови частици и
програма за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици“;
„Съвременни аспекти на опазване чистотата на водите“.
 4 в дирекция МД - Обсъждане изискванията за изпълнение на дейностите,
финансирани по Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве;
Разглеждане на най-важните моменти от процедурата по проверка на жалби и сигнали и по
изготвянето на отговорите; Изисквания за разкриване на складове за търговия на едро с
лекарства и добрата дистибуторска практика; Процедура по приемане, проверка, обработка и
изпращане в НЦОЗА и НСИ на годишни медико-статистически отчети.
 10 в дирекция НЗБ – „Ваксинопредотвратими вирусни инфекции. Морбили – обща
характеристика, клинично значение и диагностика. Специфична профилактика на морбили.“;
Ваксино - предотвратими вирусни инфекции. Рубеола. Обща характеристика, клинично
значение и диагностика. Специфична профилактика на рубеолата; Представяне на резултати
от годишна среща за мониторинг и оценка на системите за надзор на заразните болести с
фокус сентинелния надзор на грип и ОРЗ на страните от Югоизточна Европа - 2017г.;
Запознаване с изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. за за условията и реда за извършване
на ДДД; Препоръки за лечение на туберкулозата; Техники в медицинската ентомология,
лаборатоорна диагностика на кръвни и тъканни паразитози; Актуална епидемична
обстановка; Новости и промени при регистрация и пререгистрация на лечебни заведения.
Нормативни документи; Ротавирусни инфекции и ротавирусен ентероколит. Специфична
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имунопрофилактика. GSK.; Съвременни тенденции и нови аспекти в дезинфекцията и
стерилизацията в лечебните заведения.
 7 в дирекция ОЗ – касаещи действащото законодателство и провеждането на
насочен контрол по отношение на облекла, с произход трети страни, забрани и ограничения в
продукти, стоки със значение за здравето на човека, дезинфекция в обекти с обществено
предназначение, състояние на открити водни площи, готовност на учебните заведения за
новата 2018/2019 учебна година.
 3 в дирекция ПБПЗ – „Резултати от анкетно проучване проведено с родители на 8
детски заведения на тема:“Физическа активност“,“Анализ от социологическо проучване на
тема:“Знания, поведение и отношение към храненето и физическата активност на служители от
„Тополофикация - ЕАД“, Представяне нова презентация „Хранителни разстройства“.
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ
Проведено е практическо обучение на студенти, от които:
 В дирекция ОЗ е проведено обучение на 52 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 93 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 117 студенти по проблемите на надзора
на заразните заболявания, имунопрофилактиката, здравен контрол в лечебните заведения и
микробиологична, вирусологична и паразитолотична диагностика.
 В дирекция ПБПЗ е проведено обучение на 52 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

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

Мерна единица

2

3

бр.

37

бр.

250

бр.

187

бр.

917

бр.

2 895

бр.

68

бр.

137

бр.

579

бр.

15

бр.

43

бр.

3

бр.

247

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

брой актове

бр.

брой извършени
проверки
брой извършени
проверки
брой извършени
проверки

бр.

27

бр.

173

бр.

20

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.

13 937

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/

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.
бр.

Целева стойност
МД
4

ОЗ
5

ЛИ
6

ПБПЗ
7

59
6

бр.
бр.

9

бр.

1

бр.

2 435

бр.

6

1 483

бр.

101

бр.

292

бр.

298

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

597

бр.

бр.

1 077

бр.

бр.

53

бр.

256

бр.

30

бр.

202

бр.

31 779

бр.

12

бр.

1 394

бр.

7 283

бр.

14 036

бр.

1 570

бр.

1 612

бр.

3 497

бр.

397

бр.

2 830

бр.

28

бр.

2 475

бр.

8 208

бр.

1 320

бр.

2 540

бр.
бр.

бр.

бр.

бр. работни дни

2
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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.

16 360

776

брой проверки

бр.

900

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

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

бр.
бр.
бр.
бр.
качествен показател

Ø Проведени анкетни проучвания
ØПоставени детектори за пасивно измерване на радон
Ø Отчетени детектори за пасивно измерване на радон

12
17
11
6
много добро

1

отлично

2

бр.

32

9

бр.

57

93

бр.

брой анализи и
отчети
брой проведени
анкети
брой поставени
детектори
брой отчетени
детектори

3
8
4
14

бр.

брой внедрени
разработки

Ø Проведени заседания на координационните съвети (областни и
национален)
Ø Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата

5 762

качествен показател

бр.

Програмата
приключва 2016 г.
за РЗИ
брой заседания

101

бр.

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

Дейности по национални програми
Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни
сгради върху здравето на българското население

7
25

7 804
2 241

бр.

Ø Изготвени доклади, съобщения на национални и международни форуми

Ø Внедряване на разработки в практиката

6
96

бр.

бр.

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

5

бр.
бр.

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

Ø Участие в написването на учебници/монографии

4

бр.

бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

32

бр.
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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
1367210
Персонал
1047198
Издръжка
316012
Капиталови разходи
4000
Численост на щатния персонал
116

3
бр.

4

5

6

7

бр.

бр.

бр.

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. Проведени проучвания сред населението

бр.

3

бр.

12

бр.
бр.
бр.

90
12
276

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

140
39

бр.

89

бр.
бр.
бр.
бр.

79
44
5
468

бр.
бр.
бр.
бр.

397
71

бр.
бр.
бр.
бр.

601
47

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

1

бр.

103

648

бр.
бр.
бр.
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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
10

бр.

4

12. Изготвени информационни и методични материали

бр.

4

бр.
бр.

2 595
10

бр.
бр.

8-152

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

брой

бр.

брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.

брой

бр.

брой

бр.

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

90

бр.

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.

брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.

брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.

брой

бр.

брой

бр.

5

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

брой

бр.

6

7

825
2
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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.

3

брой

бр.

3

брой
брой

теми
бр.

3
11

брой

бр.

7 661

%

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.

27

брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.

1 550

брой

бр.

брой

бр.

10

брой
брой
брой
брой
брой

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

5

бр.

1

брой
170934
105417
65517
7
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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.

1 004
830

бр.

2 499

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

брой консултирани лица

бр.

786

брой имунизирани лица

бр.

1 037

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.

1 256

бр.

986

бр.

0

бр.
бр.

3
48

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации

брой протоколи от
заседания
брой отчети
брой имунизирани

бр.

29

бр.
бр.

1
10

брой отчети и анализи
брой справки и доклади

бр.
бр.

6
24

брой справки и
бюлетини
брой проверки

бр.

36

бр.

20 353

брой предписания

бр.

707

брой актове

бр.

104

брой постановления

бр.

96

брой заповеди
сума в лв.
брой проверки

бр
лв.
бр.

15 600
337

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

4
11 867

брой апарати
брой изследвания

бр.
бр.

1 989
4 179

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.

344
1 125

брой ОМП

бр.

1 226

брой проведени курсове

бр.

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.

1

брой попълнени карти
за епидемиологично
прооучване
брой проучени взривове

бр.

4 071

бр.

27

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.

1 086

бр.

13 933

бр.
бр.

942
4 092

бр.
бр.

30
30 820

бр.
бр.

1 819
223

бр.

22 289

бр.

4 098

10. Изследвани материали за рутинна диагностика.

общ брой изследвани
материали
брой консултации

бр.

38 436

бр.

151

брой консултации

бр.

54

брой

80

бр.

3

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
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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.

брой проекти
брой проекти
брой анализи, доклади и
информация

бр.
бр.
бр.

брой участия
брой доклади и
съобщения
Брой участия
Брой участия

бр.
бр.

3

бр.
бр.

25
8

Брой

569

Брой

8

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
279
330

Брой
Честота
на
100 000
население

80
6.04

Брой

690

7547720
7354218
180933
12569
82
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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.

146
146
276

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

бр.

80

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.

46

бр.

18

бр.

359

бр.
бр.

248
31
93
333

бр.

6

бр.

49

бр.

2

бр.

31

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.

26

бр.

185

бр.
бр.

100
26

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.

33
481
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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
40 514
9 767

бр.
бр.
бр.
бр.

24 601
22 982
1 534
61 035

бр.

2 811

Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни
заведения

бр.

222

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

бр.

17 866

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.

251

бр.

4

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.

90

бр.

1

бр.
бр.

240174
188118
52056
17
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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.

15 338
24 601

бр.
Км

421
450

бр.
бр.

1 462
49

бр.
149842
105419
44423
13

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
1 448
2 110
43 124
951
771

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

44

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.

539

бр.

7

бр.
бр.

546
149

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

51

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

353
499
8

брой

30

процесуално
представителство
договори
становища

брой

12

брой
брой

65
353

наказателни
постановления

брой

353

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

27
3

Правни консултации по жалби и сигнали на физически и юридически лица

брой

1523

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

236

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

47
37

брой
2110
брой
7
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

1
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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

489

брой
24119
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
Отчет на разходите по бюджетната програма
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Численост на щатния персонал

брой

102

брой

4

брой

13

брой

5

брой

41155

брой

5

брой

177
570350
412083
154267
4000
39
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