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Здравно-демографски анализ на област Пловдив 
 

І. Население 
 

1. Населението на Пловдивска област към 31.12.2017 г. наброява 669 796 души и 
представлява 9.5% от населението на страната. Запазва се тенденцията  към  намаляване  
на  населението  на  областта,  като за последните три години това намаление е с 0.3%.  

 

 
 
2. Разпределението на населението в градовете и селата се запазва. Живеещите в 

градовете на областта са 75.4%, а в селата – 24.6%. За последните 6 години населението на 
община Пловдив бележи леко завишение. 
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При анализ на населението в областта се отчита неравномерно разпределение – 
51.5%  от него е съсредоточено в гр. Пловдив. Населението на гр. Пловдив представлява 
68.3% от градското население на областта. 

 

 
 
3. Продължава дългогодишната тенденция относителният дял на мъжете да e по-

малък от този на жените. През последните 2 години мъжете са 48.1%, а жените – 51.9%. За 
2016 г. и 2017 г. в Пловдивска област на 1 000 мъже се падат 1 079 жени. 
 

4. Възрастовата структура съответства на общата характеристика на страната. 
Децата на възраст от 0 до 17 г. са се увеличили спрямо 2016 г. от 17.0% на 17.2% от 
общото население на областта. Лицата над 65-годишна възраст са 20.7%. През 2017 г. 
относителният дял на хората в работоспособна възраст (тези граници за 2017 г. са от 16 
години до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете) е 60.6%.   
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ІІ. Раждаемост  
 
1. През 2017 г. живородените деца в Пловдивска област са 6 410 срещу 6 363 за 

2016 г. Коефициентът „раждаемост” през разглежданата година e 9.6‰ и е по-висок от 
средния за страната (9.0‰). Сравнително висок е броят на мъртвородените деца в 
областта – 47 (0.7% от родените в областта и 11.6% от всички мъртвородени в България).  
 
 

 
 
 
Раждаемостта в градовете на Пловдивска област през 2017 г. е 9.7‰ и обичайно е 

по-висока от тази в селата, която за последната година е 9.1‰. В коефициента 
„раждаемост” се наблюдават различия по отношение на отделните общини на областта, 
като  равнището на показателя варира от 5.6‰ (община Хисаря) до 11.5‰ (община 
Раковски). В община Пловдив раждаемостта е 9.9‰.   

 
2. Върху броя на ражданията съществено влияние оказва контингентът на жените в 

детеродна възраст, който намалява. „Общата плодовитост” в областта през последната 
година е 43.4‰ жени и е по-висока от средната за България, която е 41.8‰. При 
повъзростовата плодовитост най-висок е показателят при жените на възраст от 25 до 29 г. 
– 92.7‰, от 30 до 34 г. – 70.8‰, от 20 до 24 г. –69.4‰. Сравнително висока за областта 
остава плодовитостта на жените на възраст до 20 г. 
 Наблюдава се непрекъснато покачване на средната възраст на родилките. През 
2000 г. средната възраст на жените в областта, раждали за първи път е 23.6 години, а 
раждането на дете, независимо от поредността, е на средна възраст на майката 24.9 
години. През 2017 г.  тези събития настъпват при средна възраст на жената съответно 27.1 
и 28.5 години, като в градовете тези стойности са по-високи спрямо селата. 
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ІІІ.  Смъртност 

 
1. Общата смъртност в областта като трайна тенденция е по-ниска от тази на 

България. През 2017 г. общата смъртност в област Пловдив е 14.7‰ души при 14.6‰ за 
предходната година. В градовете е 12.8 на 1 000 души, а в селата – 20.8‰. Поради 
неблагоприятния възрастов състав в селата общата смъртност в тях е значително по-
висока, отколкото в градовете.  

 
 

 
 
 
 

Коефициентът за смъртност при мъжете е 15.8‰ и като постоянна тенденция е по-
висок от този за жените – 13.7‰. 

Най-висока е общата смъртност в община Брезово (29.2‰), следвана от общините 
Калояново (27.5‰), Хисаря (26.5‰), Съединение (25.9‰), Първомай (22.0‰). Най-нисък 
е показателят в община Пловдив – 11.8‰, следван от този в общините Сопот и Лъки – 
14.6‰. 
 

2. Основната причина за умиранията през 2017 г. в Пловдивска област остават 
болестите на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 966.0 на сто хиляди 
души от населението при 953.9o/oooo през 2016 г. Болестите на органите на 
кръвообращението са водеща причина за смърт и в страната с интензитет 1017.5o/oooo. 
Относителният дял на болестите на органите за кръвообращение от всички причини за 
умирания в Пловдивска област е 65.5%.  

На второ място са умиранията от новообразувания с интензитет 300.3 на сто хиляди 
от населението и относителен дял 20.4% при 20.2% за предишната година. За страната 
този показател е 246.3 на 100 000 население, а относителният дял е 15.9%. 

В структурата на причините за смърт следват: болестите на храносмилателната 
система с относителен дял 3.8%; симптомите, признаците и отклоненията от нормата, 
открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде; външните 
причини за заболеваемост и смъртност; и пр. 
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ІV. Детска смъртност 

 
Стойностите на показателя „детска смъртност” варират през годините, като през   

2017 г. е 6.6 на 1 000 живородени деца. В градовете детската смъртност за 2017 г. е 5.5‰ и 
е значително по-ниска в сравнение с тази  в селата – 9.9‰.  

 
 
 

 
 
В сравнение с данните за страната Пловдивска област е с по-неблагоприятни 

показатели за детската смъртност. 
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В отделните общини детската смъртност варира в широк диапазон – в 7 общини тя 
е над средната за областта, а в 6 общини няма умрели деца до едногодишна възраст. В 
последната година с най-лош показател за областта са общините Калояново (21.3‰), 
Перущица (20.8‰), Стамболийски (15.2‰), Карлово (12.0‰), Сопот (11.0‰),. Детската 
смъртност в община Пловдив е 5.5 на 1 000 живородени. 

 
      През 2017 г. регистрираната перинатална смъртност в Пловдивска област е 9.0 на 
хиляда родени деца, при 8.9 за България. Неонаталната детска смъртност в областта е  3.9 
и надвишава тази в страната – 3.8‰ живородени деца. Показателят за постнеонаталната 
детска смъртност в областта (2.7‰) е по-висок в сравнение с данните за страната (2.6‰). 

 
 

Основни причини за умиранията на децата до 1-годишна възраст в Пловдивска 
област  са от клас ХVІ от МКБ 10 (Някои състояния, възникващи в перинаталния период) 
– 2.8 на 1 000 ж.р. Следват вродените аномалии (клас ХVІІ от МКБ 10) – 1.7 на 1 000 ж.р. 
и болестите на нервната система (клас VІ от МКБ 10) – 0.6 на 1 000 ж.р. На изброените 
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причини се дължат 78.6% от умиранията на децата до 1 година през 2017 г. в Пловдивска 
област. 

 
V. Естествен прираст 
 
Неблагоприятната динамика на раждаемостта и смъртността води до спадане на 

естествения прираст, който от 1991 г. е трайно с отрицателна стойност за Пловдивска 
област. 
 

 
 
 През последната година естественият прираст в областта е (-5.1), като в градовете 

се увеличава от (-3.3) на (-3.1), а в селата спада от (-10.9) на (-11.7).        
През 2017 г. с най-нисък прираст е община Брезово (-22.5), а с най-висок – община  

Пловдив (-1.9). Над средния за областта е прирастът в общините Пловдив, Раковски (-4.1), 
Сопот и Кричим (-4.8). 
 Запазва се тенденцията естественият прираст в Пловдивска област да е по-висок от 
средния за страната. 
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VІ. Заболяемост и болестност 
 

1. Регистрираните заболявания и заболяемостта, според обръщаемостта за 
медицинска помощ към лечебните заведения, през 2017 г. са съответно 1558.7 и 777.3 
случая на 1000 души от населението.  Болестността за детското население е 1 740.1 на 
1 000 души до 17 г., а при възрастните – 1 521.3‰ души над 18 години. 

В нозологичната структура на болестността водещи са болестите на дихателната 
система, които представляват 417.6 случая на 1 000 души (26.8%), следвани от болестите 
на органите на кръвообращението – 338.4 случая на х. д. (21.7%).  

 
2. Регистрираните онкоболни в областта през разглежданата година са 33 967 души 

–  5 064.5 на 100 000 души. Болестността в областта през 2017 г. е много над средната за 
България – 4 138.0о/оооо. Честотата от онкологични заболявания се е увеличила петкратно в 
сравнение с 1971 г.  
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Заболяемостта от злокачествени новообразувания от 2000 г. насам за втора година 
бележи понижение спрямо предходната година. Честотата на новите случаи на 
заболявания от злокачествени новообразувания през 2017 г. е 475.3 на 100 000 души от 
населението при 517.4 през 2016 г. Като трайна тенденденция тя е над средната за 
страната (424.8).  

С най-голяма честота през 2017 г. в Пловдивска област са новооткритите 
злокачествени заболявания на женската гърда – 116.9 на 100 000 жени, следвани от 
новооткритите злокачествени заболявания на простатната жлеза – 92.0 на 100 000 мъже.  
През 2016 г. тази заболяемост е съответно 127.9 на 100 000 жени и 104.1 на 100 000 мъже. 
 
 

 
 

 

3. Болестността от психични заболявания в област Пловдив през 2017 г. е 
нарастнала и е 3 207.4 случая на 100 000 души при 3 068.3 през 2016 г. Общо психично 
болните, които са под наблюдение в ЦПЗ – Пловдив, клиниките, отделенията, кабинетите 
и амбулаториите  към 31 декември 2017 г., са 21 483 души, което е с 877 повече спрямо 
2016 г. Водените на учет психично болни на 100 000 души в областта са значително над 
средната стойност за страната – 1709.3о/оооо. Липсата на общ регистър на болните с 
психични заболявания оказва влияние върху диспансерното им наблюдение и лечение. 

 4. Регистрираните заболявания от активна туберкулоза в областта намаляват през 
последния осемгодишен период. Новооткритите за 2017 г. са 106 бр., а рецидивите – 14 
бр. Заболяемостта в областта е 17.9 на 100 000 души и е под установената за страната – 
20.0о/оооо. От установените за първи път заболявания 78.3% са на дихателната система. 
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5. В сравнение с предходната година се наблюдава понижение на общата заразна 
заболяемост от 1192.8 на 978.6 случая на 100 000 души. Заболелите от вирусен хепатит са 
се увеличили спрямо 2016 г. от 108.7 на 136.1 на 100 000 души.  

 6. През 2017 г. в Пловдивска област общо венерическите заболявания са се 
увеличили. Регистрираните случаи от всички форми на сифилис през 2017 г. са 111.1 на 
100 000 души при 106.6 през 2016 г. Новооткритите случаи на сифилис са 15.1 на 100 000 
души при 7.5 за страната. Откритите за първи път случаи на заболели с гонококови 
инфекции са 3 пъти повече от средното за страната. 

 7. Броят на освидетелстваните в Пловдивска област лица над 16-годишна възраст, 
на които е призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане през 
2017 г., e 4 312 при 4 905 през 2016 г. Първично инвалидизираните са намалели спрямо 
2016 г. от 8.6 на 7.6 на хиляда души от населението над 16 години. В РБългария те са 
8.7‰.  
 

 
 Най-голям продължава да е относителният дял на лицата с тежест на инвалидност 
71 – 90% (31.66%), следвани от лицата с 50 – 70% (31.10%), лицата с над 90% (23.56%) и 
тези с до 50% (13.68%). 
 Най-честата причина за инвалидизиране са болестите на органите на 
кръвообращението, на които се дължат 35.9% от общия брой на освидетелстваните лица. 
Следват новообразуванията (25.3%), болестите на костно-мускулната система и 
съединителната тъкан (8.3%), болестите на ендокринната система и разстройства на 
храненето и обмяната на веществата (7.1%) и т.н. 
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VІІ. Хоспитализирана заболяемост 
 
Заболяванията на хоспитализираните лица се регистрират и отчитат като случаи на 

заболяване по основна диагноза. 
В структурата на хоспитализираната заболяемост (не са включени лечебните 

заведения за извънболнична помощ, в които хоспитализациите са 4 841) на първо място са 
болестите на органите на кръвообращението с относителен дял 13.1% и интензитет 6 960.2 
на 100 000 души, следвани от болестите на храносмилателната система – 10.6% (5 655.2 на 
100 х. д.), болестите на пикочо-половата система – 8.1% (4 320.9 на 100 х. д.), болестите на 
костно-мускулната система и на съединителната тъкан – 7.9% (4 218.4 на 100 х. д.) и т.н. 

При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на 
хоспитализираните случаи поради заболявания на дихателната система – 24.6%.(8 167.1 на 
100 000 деца).    

Сравнително високият относителен дял на хоспитализираните случаи при децата 
по повод фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със 
здравните служби е резултат от отчитането на здравите живородени деца към този клас. 
 

 
 
 

Сред лицата на възраст над 18 години също се наблюдава висок относителен дял на 
случаите, хоспитализирани по повод фактори, влияещи върху здравното състояние на 
населението и контакта със здравните служби.  

Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните болни над 18-годишна 
възраст са болестите на: органите на кръвообращението (14.2%), храносмилателната 
система (10.6%), пикочо-половата система (8.7%).   
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VІІІ. Ресурси на здравеопазването 
 
1. В  Пловдивска област към 31.12.2017 г. са регистрирани 1994 лечебни 

заведения за извънболнична помощ и 1 хоспис. Най-голям е броят на практиките за 
първична помощ – 1327, от които  943 (71%) са денталните.  

 

  
 

 Специализираните лечебни заведения за извънболнична помощ са 667, от които 
най-голям е броят на индивидуалните специализирани лекарски практики 426. 

Разкритите в Пловдивска област лечебни заведения за извънболнична помощ на 
глава от населението са значително над средните стойности за страната, както като общ 
брой, така и по видове. В страната на 100 000 души население има 198 лечебни заведения 
за извънболнична помощ, а в Пловдивска област – 298.  
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Най-голям брой лечебни заведения за извънболнична помощ са регистрирани в         

гр. Пловдив – 1372. Налице е неравномерно разпределение на регистрираните лечебни 
заведения за извънболнична помощ в областта, тъй като 69% от тях са разкрити и 
функционират в гр. Пловдив, населението на който е 51.5% от това на областта. 

2. В Пловдивска област към 31.12.2017 г. функционират още 36 болници, 
комплексен онкологичен център, център за психично здраве, център за кожно-
венерически заболявания, център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна 
хематология, 2 диализни центъра и 1 хоспис. 

Броят на лечебните заведения за болнична помощ в Пловдивска област през 
последните 38 години е увеличен 3.6 пъти. Промяната в нормативната база, в 
собствеността и начина на финансиране на дейностите в болничната помощ, са основните 
фактори, които доведоха до създаването на голям брой болници.  
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Общият брой на разкритите легла в Пловдивска област е 7 624, от които: 7 063 в 
болниците; 437 в КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ, 104 в лечебни заведения за извънболнична помощ и 
17 в хосписа. 

В областта има разкрити 291 места за краткосрочен престой, от които 114 са 
диализни постове. 

1.1. Леглата в лечебните заведения за болнична помощ са 7 063 (включително и 
леглата на МБАЛ ВМА – Пловдив и ВМА БДПЛР – гр. Хисар, които не отчитат дейността 
си в РЗИ – Пловдив). Броят на болничните легла през 2017 г. е увеличен с 313 спрямо 
2016 г.  

Многопрофилните болници за активно лечение в Пловдивска област са 21 (вкл. 11 
бр. частни и 2 болници към други ведомства) с разкрити в тях 5 263 легла.  

Специализираните болници за активно лечение в областта са 6 с 293 легла.  
Болниците за продължително лечение и рехабилитация в Пловдивска област са 9 

(вкл. 4 към други ведомства), като разкритите в тях легла са 1 507. В трите СБР в областта 
са разкрити 538 легла.  

1.2. Към 31.12.2017 г. Център за психични заболявания ЕООД  – Пловдив разполага 
с 220 легла, Комплексен онкологичен център ЕООД – Пловдив – с 207 легла и Център за 
кожно-венерически заболяавния ЕООД – Пловдив – с 10 легла. 

1.3. Разкритите легла за краткосрочно наблюдение и престой в лечебните заведения 
за извънболнична помощ са 104. От тях 80 – в медицинските центрове, 18 – в 
диагностично-консултативните центрове и 6 – в медико-денталните центрове. 

 Осигуреността на населението в Пловдивска област с легла за лечение е 113.8 на 
10 000 души.  
 

 
 
 

 В графиката леглата (не са включени леглата на лечебните заведения към други 
ведомства) са разпределени по видове в съответствие с използваната от Евростат 
статистическа групировка.  
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 Осигуреността с легла на населението на Пловдивска област към 31 декември, 
включвайки към болничните легла и тези на лечебните заведения към други ведомства е 
представена на графиката по-долу.  
 

 
 

  
2. Към 31.12.2017 г. в лечебните заведения, отчитащи дейността си в РЗИ – 

Пловдив,  работят 3 226 лекари (3 185 за 2016 г.) и 1 053 лекари по дентална медицина  (1 
067 за      2016 г.).  

В края на 2017 г. населението на Пловдивска област е обслужвано от 484 
общопрактикуващи лекари, организирани в 369 практики за индивидуална и 15 практики 
за групова първична медицинска помощ. Един общопрактикуващ лекар обслужва 1 384 
души население.  

Лекарите по дентална медицина, осигуряващи първичната помощ в Пловдивска 
област към 31.12.2017 г., са 1 001 или 14.9 на десет хиляди души. Първичната дентална 
помощ се осигурява от регистрирани 877 индивидуални и 66 групови практики по 
дентална медицина. През 2017 г. 669 души от населението в Пловдивска област са 
обслужвани от един лекар за първична помощ по дентална медицина.  

Лекарите, работещи на основен трудов договор в лечебните заведения за 
извънболнична специализирана медицинска помощ към 31.12.2017 г. в Пловдивска 
област, са 489 като 481 са с призната специалност. От тях най-голям е броят на 
специалистите по очни болести 58 (относителния дял – 11.9%), следват специалистите по 
акушерство и гинекология – 46 (9.4% – относителен дял), нервни болести – 40 (8.2%), 
детски болести – 38 (7.8%) и кожни и венерически болести – 31 (6.3%).  
 
 ІХ. Дейност на стационарите на лечебните заведения 
 

 След 2002 г. до 2015 г. в Пловдивска област е налице тенденция към непрекъснато 
нарастване на броя на хоспитализациите в стационарите.  

Намалението на хоспитализациите през 2016 г. е резултат от нормативното 
изискване НЗОК да сключи договор с лечебните заведения за болнична помощ не с 
разкритите легла, а до определения им брой по Националната здравна карта.  
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Общият брой на постъпилите в стационарите на лечебните заведения през 2017 г. е 
362 784 (357 943 - в болниците, КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ, 4 841 – в лечебните заведения за 
извънболнична помощ). 

През 2017 г. 54 от всеки 100 души от населението на областта са постъпили за 
лечение в стационар. За страната постъпилите в стационарите на 100 души е 30. 

 
 

 
 

 
По видове лечебни заведения най-голям е дялът на хоспитализациите в 

многопрофилните болници за активно лечение – 78.1%. Умрелите в стационарите на 
лечебните заведения през 2017 г. в Пловдивска област са 3 084.  
 Използваемостта на легловия фонд на лечебните заведения в Пловдивска област 
през 2017 г. е 240 дни срещу 247 за 2016 г., оборотът на легла е 52 при 54 за 2016 г., 
средният престой спрямо 2016 г. е леко завишен от 4.6 на 4.7 дни, болничният леталитет е 
понижен от 0.9%. на 0.8%.  

Обслужените родилки в стационарите на лечебните заведения в Пловдивска област 
през 2017 г. са 6 973 при 6 916 за предходната година.  От тях 53.1% са родили с Цезарово 
сечение. През 2017 г. има 2 починали родилки в стационарите на лечебните заведения в 
областта. 

Регистрираните аборти през 2017 година са 2 287 или 15.5 на 1 000 жени в 
детеродна възраст (от 15 до 49 г.). Броят на абортите на 1 000 жени във фертилна възраст в 
област Пловдив е малко под осреднения за България през 2017 г. – 15.9‰. 

При анализиране на двете събития – раждания и аборти в Пловдивска област се 
отчита съотношение между двете 1:0.4 за 2017 г.  
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Най-голям е броят на извършените аборти във възрастовата група 30 – 39 години, 

следван непосредствено от тази на 20 – 29 години. Това е тревожен факт, тъй като тези 
възрастови групи са с най-висока плодовитост.  

Обезпокоителен е относителния дял (8.9%) на абортите на жени на възраст под 20 
години, тъй като рискът при подрастващите от увреждане на здравето и на 
репродуктивните способности в бъдеще е много по-голям, отколкото при жени над 20-
годишна възраст. 

 

 
 

 Видно от представената по-долу графика е налице  намаление на абортите по 
желание и значително нарастване на броя на регистрираните спонтанни аборти.  

Относителният дял на спонтанните аборти спрямо всички извършени аборти през 
2017 г. е  54.4%. В сравнение с 1980 г. този дял е нарастнал почти 6 пъти. 
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Друг тревожен факт при направените аборти по желание е високият относителен 

дял на жените, които нямат деца или имат само 1 дете. При тези жени направените аборти 
през 2017 г. са  58.5% от всички регистрирани аборти по желание в Пловдивска област. 

 

 
 
 
Оперираните болни, напуснали стационарите на лечебните заведения в Пловдивска 

област през 2017 г., са 98 061 срещу 98 156 за предходната година. От оперираните болни 
завършилите с екзитус леталис са 403 болни или 0.4 на 100 оперирани.  

Средният престой на опериран болен в стационара е 4.1 дни срещу 3.9 дни за 2016 
г.  

Предоперативният среден престой на оперираните болни, напуснали стационарите 
на лечебните заведения в Пловдивска област през 2017 г. е 0.8 дни при 0.9 в страната. 
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Х. Икономически показатели на лечебните заведения 
Икономическите показатели са изчислени по Методиката за разделното отчитане и 

се отнасят за лечебни заведения за болнична помощ с преобладаващо държавно или 
общинско участие, Комплексен онкологичен център – Пловдив, Център за психично 
здраве – Пловдив, Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив.  

През 2017 година публичните и общински лечебни заведения за болнична помощ в 
Пловдивска област, КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ са получили финансови средства в размер на    
241 357 745 лв., които в сравнение с 2016 година са увеличени с 17 117 198 лв., т.е. с 7.6%. 
Най-голям е дялът на приходите, получени от НЗОК – 87.44%, следвани от приходите от 
продажби на стоки и услуги и др. – 4.78%, от МЗ – 4.43%. 

През разглежданата година в стационарите на разглежданите лечебни заведения са 
лекувани 186 255 болни, при среден престой на болен  4.9 дни.       

Използваемостта на едно легло в дни за 2017 г. е 246. 
Основните икономически показатели за болничната дейност са: 

 среден разход на едно болнично легло; 
 среден разход на един преминал болен; 
 среден разход на един реализиран леглоден; 
 среден разход за лекарства в един леглоден; 
 среден разход за храна в един леглоден. 

1. Стойност на едно болнично легло             
Средните разходи за текуща издръжка на едно легло в стационарите през 2017 г. 

възлизат на  55 964 лв. при  54 910 лв.  за  2016 год. при средногодишен брой легла 3 686 и 
3 604 съответно за 2017 г. и 2016 г. Най-много разходи на едно легло са извършени в 
„КОЦ – Пловдив“ ЕООД – 130 093 лв., при 107 129 лв. за страната и 109 251 лв. през 2016 
г., УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – 78 745 лв. и „МБАЛ – Пловдив” АД – 42 894 лв., при 37 
995 лв. за РБългария.  
           С най-малък разход на едно легло са МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД – 9 357 лв., 
при 24 871 лв. за тази група болнични заведения в страната, ЦПЗ – Пловдив ЕООД – 10 
013 лв. (14 467 лв. за РБългария) и „МБПЛР – Стамболийски“ ЕООД – 14 676 лв. 

Разходите на едно легло за 2017 г. спрямо 2016 г. са нарастнали с най-голям 
процент в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД – с 19.1%, МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД – със 
13.4% и „МБАЛ – Раковски” ЕООД – с 4.1%, а са намалели с най-голям процент в МБАЛ  
"Св. Мина" – Пловдив " ЕООД – с 30.5% и МБАЛ „Д-р К. Попов“ – Карлово" ЕООД – 
13.7%. 

 
2. Средна стойност на един леглоден 
Средните разходи за текуща издръжка на един леглоден в стационарите на 

разглежданите лечебни заведения през 2017 год. възлизат на 227.91 лв. при 215.92 лв. за 
предходната година. Те са в пряка зависимост от вида на лечебното заведение и 
разкритите болнични отделения. Освен това се влияят в много голяма степен и от броя на 
разкритите длъжности, тъй като заплащането на труда и социалните осигуровки заемат 
средно около 41.9% от общите разходи, а в 10 от разглежданите лечебни заведения тези 
разходи са над 50%.  

Показателят има най-големи стойности в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД – 656.20 лв. при 
478.22 лв. за страната, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – 282.86 лв. и „УМБАЛ – Пловдив” АД 
– 211.20 лв., при 153.88 лв. за тази група болнични заведения в страната.  
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В различните лечебни заведения се наблюдават особености, които не могат да се 
обяснят само със структурата им и съответните лекувани болни. 

Показателят „леглоден” е неприемлив, тъй като стимулира намаляването  на  
оборота на леглата и увеличаването на средния престой на болните, обуславящи 
ескалацията на разходите. 

 
 3. Средна стойност на един преминал болен     

            Стойностите  на  разходите  на  един  преминал  болен  са  в  зависимост  от 
действието на два основни фактора – вида на болничното заведение и средната 
продължителност на болничния престой. 

За лечението на един болен в стационарите на разглежданите лечебни заведения 
през 2017 год. са изразходвани средно 1108 лв. при 1050 лв. за 2016 год. Най-значително 
този разход спрямо 2016 г. е увеличен в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД – от 1 071 лв. на 1 309 
лв., а е намален в  „МБПЛР – Стамболийски“ ЕООД – 89 лв. В многопрофилните болници 
разходът за един преминал болен е най-голям в УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – 1 495 лв., и 
„УМБАЛ – Пловдив“ АД – 906 лв., при 760 лв. за България.  

Показателят „разход за издръжка на един преминал болен” обвързва извършените 
разходи с реализираната дейност и дава информация за „цената” на медицинската помощ. 
При неговото ползване се стимулира интензификацията на лечебно-диагностичния 
процес. 

 
4. Средна стойност на един лекарстводен и един храноден 
Средният разход на един лекарстводен за областта през 2017 г. възлиза на 64.68 лв. 

и бележи увеличение с 12.7% спрямо 2016 г. Най-голямо нарастване има в „КОЦ – 
Пловдив“ ЕООД – 136.76 лв., което е увеличение от 49%. Осреднената стойност на един 
лекарстводен в комплексните онкологични центрове в България е 282.12 лв.  

Значително над съответните средни разходи за един лекарстводен за РБългария 
през 2017 г. са и отчетените разходи в УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – 80.15 лв., при 15.13 
лв.за тази група болници в страната. Показателят е най-нисък спрямо средния за страната 
в „МБПЛР – Стамболийски“ ЕООД (0.86 лв.) и МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД (1.32 
лв.). 

Различията в този показател са в зависимост от доброто икономическо управление 
и прилаганите лечебни методи. 

Средният разход за храна в Пловдивска област възлиза на 2.62 лв. при 2.42 лв. за 
2016 год., като е най-висок в „КОЦ – Пловдив“ ЕООД (5.21 лв.) и „МБАЛ Св. Мина“ 
ЕООД (4.69 лв.), а най-нисък – в МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД (1.08 лв.). 

 

ХI. Здравен контрол 
 
 Регионална здравна инспекция Пловдив осъществява регионалната здравна 
политика на територията на областта с 193 души персонал.  
 През 2017 г. на текущ здравен контрол са подлежали 11 420 обекти, на които са 
извършени 41 223 проверки, срещу 9 645 обекти с 34 720 проверки за 2016 г.  
 В периода 2009 – 2016 г. броят на извършените имунизации в Пловдивска област 
намалява спрямо всяка предходна година. Тази тенденция е прекъсната през 2017 г. 
Извършените имунизации са с обхват 91.9% срещу 90.7% през 2016 г. Реимунизациите 
през наблюдаваната година са 85.2%. 
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От направения анализ могат да бъдат изведени следните 

 

И З В О Д И: 

 Пловдивска област е в състояние на депопулация. 
 Относителният дял на населението в градовете нараства за сметка на този в 

селата. 
 Раждаемостта в областта е над средната за страната. 
 Детската смъртност в Пловдивска област е по-висока в сравнение с данните за 

страната. 
 Основни причини за умиранията в Пловдивска област са болестите на органите 

на кръвообращението и новообразуванията. 
 Пловдивска област е на второ място по болестност и на шест място по 

заболяемост в страната от злокачествени новообразувания. 
 Пловдивска област е на първо място по брой на хоспитализирани случаи в 

стационарите на лечебните заведения на глава от населението. 
 Разкритите лечебни заведения за извънболнична помощ на глава от 

населението значително надвишават по общо и по вид средните за страната 
стойности. 

 Пловдивска област е на първо място по брой на лекари по дентална медицина и 
на второ място по брой на лекари на глава от населението.  

 Осигуреността на Пловдиска област с медицински специалисти по здравни 
грижи е над средната за страната. 
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ДИРЕКЦИЯ  "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И 

СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ" 

Дирекция „АПФСО” като обща администрация подпомага осъществяването на 
правомощията на Директора на РЗИ – Пловдив - орган на държавната изпълнителна власт 
и създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация във 
всичките й направления и извършва техническите дейности по административното 
обслужване. 

През отчетния период 01.01.2018 - 31.12.2018 г. Дирекцията изпълни специфичните 
задачи, съобразени с годишния план и текущо осигури нормални условия за 
функциониране на специализираните дирекции на Инспекцията. 

С цел осигуряване на по-добро финансово управление и прозрачност при 
разходването бюджетни средства, в Регионална здравна инспекция - Пловдив е изградена 
и въведена система за финансово управление и контрол. Тя включва правила, процедури и 
работни инструкции, относими към работата на инспекцията и включени в Наръчник по 
СФУК. Чрез тях се разпределя и отговорността между длъжностните лица, които участват 
в процесите по управление и контрол, с цел постигане на стратегическите цели на РЗИ - 
Пловдив. Осъществяването на предварителен контрол преди разходване на бюджетни 
средства при стриктното прилагане на СФУК е възложено на главен експерт в отдела със 
заповед на директора.Той извършва проверка на всички документи, свързани с финансови 
разходи по бюджета на инспекцията. Попълва се  контролен лист по образец и се завежда 
под номер в „Регистър на финансовия контрольор за  подписаните контролни листове“. Не 
е допуснато изплащане на разходи от касата и подготвяне на платежни нареждания за 
банкови преводи без да се осъществи предварителен контрол. 

Системата на двойния подпис съгласно Вътрешните правила за прилагане на 
системата за двоен подпис в РЗИ - Пловдив е задължителна процедура, при която 
поемането на всяко финансово задължение и извършването на всеки разход, независимо 
от размера им не може да се осъществи без подписите на директора и главния 
счетоводител, или на упълномощените лица, на които е делегирано това право по 
съответния ред. 

 
Дейността, която извърши дирекцията през отчетния период представяме по-долу. 

Персонала в Дирекция „АПФСО“ е структуриран както следва: 
Директор на дирекция             1 бр. 
Главен юрисконсулт                1 бр. 
Главен експерт                         4 бр. 
Старши юрисконсулт              1 бр. 
Старши счетоводител              1 бр. 
Счетоводител                            2 бр. 
Старши експерт                        2 бр. 
Младши експерт                       3 бр. 
Главни специалисти                 6 бр. 
Изпълнители                             9 бр. 
 Общо:                             30 бр. 

Служителите от човешки ресурси, обработиха цялата постъпваща документация 
(заявления, молби за отпуски, служебни бележки и др.), свързана с движението на 
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персонала на РЗИ - Пловдив точно и в срок. Организираха дейността по провеждане на 
конкурси за назначаване на служители по реда на Кодекса на труда, Наредба за 
провеждане на конкурcите на държавните cлужители, разпоредбите на Закона за 
държавния служител, като за отчетния период 01.01.2018 - 31.12.2018 г.  се обявиха шест 
конкурсни процедури, три от тях приключиха с назначаване, а другите три приключиха 
без назначаване поради неявяване и некласиране на участниците.  

 

Правна дейност за периода  от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год. 

І. Движението на наказателните постановления  (НП) и събраните суми по тях за 
отчетния период. 

През отчетния период са издадени 40 броя наказателни постановления, от които 37 
бр. НП по ЗЗ, 2 бр. НП по ЗЛПХМ, и 1 бр. НП по ЗЗБУТ.  

Броят връчени през периода НП е общо 37 бр. на стойност 16 900лв , от които 2 бр. 
на за 2 000 лв. по ЗЛПХМ, 1 бр.  за 1500 лв. по ЗЗБУТ и 34 бр. за 13 400 лв. по ЗЗ. 
 Доброволно платените НП през периода в РЗИ – Пловдив са 22 бр.,  от които 2 бр. 
по ЗЛПХМ и 20 бр. по ЗЗ, като общата сума по същите е в размер на 6 800 лв, 1300 е 
стойността на НП по ЗЛПХМ и 5 500 лв е стойността на НП по ЗЗ. 

През периода 14 бр.  НП са изпратени за принудително събиране в ТД НАП - 
Пловдив. 

Общата преведена сума в МЗ е тази на доброволно платените  6 800лв., тази на 
принудително събраните от органите на ТД на НАП – Пловдив постъпва първо в 
републиканския бюджет и от там в Министерство на здравеопазването. 

В отчетния период са подадени общо 5 броя жалби срещу НП по ЗЗ.  
ІІ. Анализ на обжалваните наказателни постановления и резултатите от съдебната 

фаза с влезли в сила актове на съда за отчетния период 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год: 
         За отчетния период имаме приключили с влязло в сила решение на съда четири дела 
от административно наказателен характер, по наказателни постановления, издадени от 
директора на РЗИ – Пловдив, при упражняване на правомощията му като 
административно наказващ орган. 

През периода приключи възложената ни работа с пълномощно от страна на 
министъра на здравеопазването за участие от страна на юристите на РЗИ - Пловдив в 
реализирането на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, 
приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура за подкрепа на спешната 
медицинска помощ“ в Република България, по който бенефициент е Министерство на 
здравеопазването. 

През периода приключи и едно дело по ЗОДОВ с Решение, което не подлежи на 
обжалване, на Върховен административен съд гр. София. Делото беше със сложен 
фактически състав, голяма имуществена претенция и с правна сложност. Два пъти бе 
решавано на ниво Административен съд – Пловдив и бе върнато веднъж от Върховен съд. 

В изпълнението на възложеното ни бяха изготвени, подадени и съгласувани с 
различни институции – Пожарна и аварийна безопасност на населението, 12 общини на 
територията на област Пловдив, в това число технически служби и главни архитекти, КАТ 
– Пловдив, ВиК – Пловдив и др.: 

- Становища за пожарна и аварийна безопасност от Служба Пожарна безопасност 
на населението на територията на област Пловдив и град Пловдив; 

- Становища за организация на движението от КАТ- Пловдив; 
- Съгласуване на част ВИК и ВИК – сградни отклонения на всички обекти; 
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- Разрешителни за строеж за всички Филиали за спешна медицинска помощ на 
територията на област Пловдив, както следва: ФСМП - Пловдив - ИЕ 
Лъки,ФСМП – Карлово, ФСМП – Първомай, ФСМП – Калояново,ФСМП – 
Хисаря, ФСМП – Асеновград,ФСМП - Асеновград(допълващо застрояване), 
ФСМП – Куклен,ФСМП – Стамболийски, ФСМП – Раковски, ФСМП – 
Съединение, ФСМП - Съединение(допълващо застрояване), ФСМП – Брезово. 

За всички обекти, за които има предвидено преустройство на съществуващи 
сгради, има и регистрирани и вписани в съответните общински регистри Технически 
паспорти. 

За ЦСМП – Пловдив има проблем със собствеността на земята под сградата на РЗИ 
- Пловдив и прилежащия терен, която е публична държавна собственост и е актувана като 
такава на областен управител на област Пловдив. Задвижена е процедура пред 
Министерски съвет за предоставянето и на Министерство на здравеопазването. 

 
Финансова дейност за периода 01.01 - 31.12.2018 г. 

           През отчетния период 01.01-31.12.2018 г. инспекцията работи прилагайки 
индивидуалната счетоводната политика на РЗИ - Пловдив.Тя се определя и ръководи от 
правила и процедури за вярно, пълно, точно и своевременното отразяване на сделки и 
събития. Текущо, към момента на тяхното възникване се извършва начисляване на 
приходите и разходите, като своевременно счетоводните записвания се въвеждат в ПП 
„Конто“ 66. 

Източници на финансиране на РЗИ - Пловдив са бюджетна субсидия и собствени 
приходи. 

І. ФИНАНСИРАНЕ: 

Общо:                  

1. Бюджетна субсидия                                              
2. Собствени приходи                                                                                                                                                                           
II. ПРИХОДИ                                                                                          

Реализирани приходи - общо                                                    282 223 лв. 
В т.ч. 
- приходи от такси                                                                      274 898 лв.                                                                       
- приходи от НП                                                       27 103 лв. 
- коректив за внесени в центр.бюджет от НАП 
приходи на министерства и ведомства – събрани глоби     (-) 20 303 лв.  
-  други неданъчни приходи –                                                          525 лв. 
IІІ. РАЗХОДИ   

 Всичко :                                                                                    2 750 103 лв.                                                         
1.Заплати и други  възнаграждения                                       1 566 640 лв. 
начислени и изплатени средства за заплати и възнагр.               
в т. ч. 
- на служители по трудови правоотношения                           438 082 лв. 
- на служители по служебни правоотношения                     1 128 558 лв. 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала               123 644 лв. 
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В т. ч. 
- за нещатен персонал нает по труд.правоотношения                6 549 лв. 
- за персонал по извънтрудови правоотношения                        9 900 лв. 
- изплатени суми от СБКО; за представит.облекло                  41 305 лв. 
- изплатени обезщетения с характер на възнаграждение         48 281 лв.                                                                                                                                                           
- обезщетения за сметка на работодателя - болнични              17 609 лв.   

                     
 

3. Осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО                        473 950 лв. 

4. Издръжка                                                                                517 651 лв. 

от тях:  
- разходи за медикаменти                                                           31 654 лв. 
- разходи за постелен инвентар и облекло             1 750 лв. 
-Учебни разходи и книги за библиотеката                                     109 лв. 
- разходи за материали                                                              128 050 лв.  
- разходи за вода и енергия                                                       135 967 лв. 
- разходи за външни услуги                                                      138 472 лв.   
- текущ ремонт                                                                             60 025 лв. 
- командировки в страната                                                          11 343 лв. 
- разходи за  застраховки                                                               8 767 лв. 
- разходи за глоби, неустойки, съд. обезщетения                        1 513 лв.  

- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                                                                                                 

    922 лв. 

- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                                                                                             
19 997 лв.   

- Други разходи за лихви към местни лица                                         63 лв. 
- Придобиване на компютри и хардуер                                        28 536 лв. 
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения    14 500 лв. 
- Придобиване на ПП и лицензи за ПП                                          4 200 лв. 

 

Както и през предходните години, така и през тази се изпълняват контролни 
процедури за икономии на текущи разходи в издръжката. Част от тях са: осъществяване на 
предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разход, 
контролирано ограничаване консумацията на ел.енергия и вода, абонаментно обслужване 
с договор за поддръжка на асансьори, охрана на сградата, закупуване на материали и 
медикаменти с предварително договорен асортимент от стоки. 

Придобиването и движението на материали и краткотрайни активи е отразено в 
счетоводната програма, като са изготвени необходимите документи и направени 
съответните счетоводни записи. Преди изготвянето  на годишния отчет за 2018 година, 
съгласно заповед №752/05.10.2018 г. на Директора на инспекцията е направена пълна 
годишна инвентаризация, като негодните активи са бракувани при спазване изискванията 
на Вътрешните правила за провеждане на инвентаризации. Определените в заповедта 
четири инвентаризационни комисии провериха имуществото, материалите и 
медикаментите в складовете. През годината регулярно са изготвени от главния 
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счетоводител и изпратени в МЗ месечните и тримесечните касови отчети и справките към 
тях, оборотните ведомости на тримесечие и всички необходими справки като 
второстепенен разпоредител с бюджет.  

Изготвянето, изплащането и проверката на сумите, съставящи трудовите 
възнаграждения на служителите са дейности, които се извършват от служителите в 
дирекцията. Ведомостите за работна заплата на персонала и съответните осигурителни 
вноски се проверяват от главния счетоводител за допуснати грешки и неточности, като 
същите своевременно се отстраняват. Предприемат се действия за своевременно, вярно и 
законосъобразно изплащане на заплатите. За начислените осигурителни вноски и данък 
върху доходите на персонала се изготвят и предават справки в Дирекция ”Бюджет и 
счетоводство” на МЗ, както и предварителни заявки за необходимите средства за 
следващия месец във връзка с определяне на лимит по СЕБРА. Изготвянето на 
платежните нареждания за банкови преводи, осчетоводяването, обработването и 
съхраняването на документите за заплатите на служителите се извършва според 
бюджетната процедура. По тримесечия са анализирани изплатените средства за персонал 
и са предприети действия за определяне и изплащане ДВПР на служителите. 
Рекапитулациите, ведомостите за заплати, списъците с удръжки и списъците за изплащане 
на възнагражденията на служителите по банкови клонове се изготвят, подписват и 
съхраняват съгласно утвърдените правила и заповед на директора в архив. Когато има 
подадени заявления от служители в определения срок се изготвят необходимите форми за 
пенсиониране, служебни бележки за доходите и др.  
Съгласно Вътрешните правила за извършване на контрол на приходната част на бюджета 
се регулира процеса по изготвяне, оформяне, движение, комплектоване и съхраняване на 
документацията във връзка със събирането на приходи. Продължава издаването на 
приходни квитанции и фактури от счетоводната програма, като са намалени 
възможностите за допускане на грешки и се улесни изготвянето на справки за изминал 
период по различни показатели, като информацията се предоставя на специализираната 
администрация за информация, на комисии при извършване на проверки по заповед и се 
ползва за анализ.  
  

През отчетния период се организираше поддържането и хигиенизирането на 
сградата и прилежащите й територии.  
Поддържаха се в изправност системите за осветление, отопление, канализация, телефони, 
интернет и противопожарната инсталация.  
Текущи дребни ремонти се извършват регулярно и при необходимост на лабораторни 
апарати, диагностика и профилактика на микровълнова система, автоклав, ремонти на 
климатици, на сървърно захранване. Извършена е годишна профилактика на ел.табла в 
сградата осигуряващи снабдяването с ел. енергия на сградата. Регулярно се подменят 
запалителни устройства, пури и крушки и е осигурено оптимално осветление в работните 
помещения и коридорите. Пожарогасителите са проверени, презаредени и поставени на 
указаните места. 

Закупени бяха 25 компютърни системи и 3 броя МФУ за нуждите на РЗИ - 
Пловдив. Поддържат се актуални списъци на свързаните компютри и се отбелязват 
пуснатите в експлоатация обновени машини. Подменени са части и е обезпечена работата 
на копирни машини и принтери. Изградената вътрешна мрежа се поддържа в добро 
състояние от  специалист в дирекцията, инсталира се нова  програма за документооборот  
в РЗИ.  

 Периодично се извършваше почистване на складови помещения и общи части. 
Ежемесечно се извършваше материално техническо снабдяване на всички дирекции – 
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оперативни отдели и лаборатории. Организирше се и се осигуряваше снабдяването с 
химикали, диагностични медицински изделия, отпечатване на форми по образец, 
консумативи. Осигурено е закупуването и предоставянето на работно облекло, 
допълнителни лични предпазни средства, очила за работа с видеодисплеи съгласно 
заповеди. Организирани са общи профилактични прегледи на всички служители и 
прегледи при офталмолог съгласно  протокол от заседание на КУТ. 

 Приоритет в работата е транспортното обслужване на дирекциите в РЗИ – Пловдив 
и поддържане на автомобилите в добро техническо състояние. 

Автопаркът към РЗИ Пловдив спомага за осъществяване на основната дейност на 
Инспекцията. 

 През годината  движението  на служебните автомобили в РЗИ Пловдив се 
извършваше съгласно утвърден седмичен  график. Организираше  се и се осъществяваше 
обслужване и  материално - техническо снабдяване. Следеше се за   техническата 
изправност на служебните автомобили и при необходимост своевременно се 
осъществяваше  ремонт.  

През четвъртото тримесечие, се закупи дизелов генератор с цел подсигуряване 
правилното функциониране на хладилни камери в случай на авария при 
електроподаването. Извършен е  текущ ремонт на лаборатория „Води“ и лаборатория 
„Козметика“,  поръча се изработването на шкафове и се доставиха същите за отдел „ЛИ“ в 
дирекция „ОЗ“. Поради лошо състояние на дървената дограма, частично  бяха подменени 
с ПВЦ дограма с цел осигуряване на по-добри условия за труд на служителите и 
предотвратяване на инциденти с граждани, преминаващи покрай сградата 

Сключиха се  договори със  следните доставчици: 

№  Фирма /страна по 
договора/ 

   Дата на 
сключване на 
договора 

Вид на услугата/ доставката 

1. Ада-Софт ООД  

гр. Пазарджик 

 

27.11.2017 г. 

Годишен абонамент за отчитане и 
контрол на бюдж. средства - ПП 
„ТЕРЕС“ труд и раб.заплата 

 

2. Адвертайзинг анд 

Консултингс ЕООД 

07.12.2017 г. Публикуване на обяви 

 

3. Информационно 
обслужване АД-клон гр. 
Плевен 

22.12.2017 г. Абонаментна поддръжка на 
пр.продукт -Движение на 
биопродуктите 

4. Ритъм- 4 – ТБ ООД 16.02.2018 г. Доставка на нетна  активна енергия 

5. Община Пловдив 18.01.2018 г. Битови отпадъци 
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6. Еском ООД  

гр. Хасково 

16.01.2018 г Абонамент за интернет- 

гр. Асеновград 

7. Иса - Милениум 3 ООД  
гр. Пловдив 

28.02.2018 г. Служба по трудова медицина 

8. Български пощи ЕАД 02.03.2018 г. Пощенски и куриерски услуги 

9. ДУЕЪР  ООД 22.02.2018 г. Обслужване на счетоводен 
програмен продукт Конто 66 . 

10. РГБ и ИЗОТ-СЕРЗИЗ 
ООД 

01.04.2018 Техническо обслужване и 
поддържане на фискални устройства 

11. ЛИФТ ТРЕЙД ЕООД 04.06.2018 Поддържане на асансьорни уредби 

12. МЕСЕР БЪЛГАРИЯ 
ЕООД 

04.06.2018 Доставка на техн.газове 

13. АВЕН-А-КОМЕРС 
ЕООД 

18.06.2018 Обработка на архивни документи 

14. "ПОЛИС СОТ 
СЕКЮРИТИ"ООД 
 

13.07.2018 

 

Физическа охрана на имоти, 
съоръжения и движимо имущество в 
тях 

15. МСМ ИНЖЕНЕРИНГ 
гр.Съединениe 

06.08.2018 

 

Обслужване на пожароизвестителна  
инсталация 

16. А1 България ЕАД 23.08.2018 

 

Интернет 

 

17. А1 България ЕАД 

 

23.08.2018 

 

Стационарни телефони 

 

18. А1 България ЕАД 23.08.2018 

 

Мобилни телефони 

 

19. Информационно 
обслужване АД клон 
Пловдив 

01.10.2018 

 

Ползване на система за управление 
на документооборота и работния 
поток 
 

20. МБАЛ Д-р Киро Попов-
Карлово ЕООД 

15.10.2018 Временно ползване на кабинет 
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Отчет за дейността  по ОМП и сигурността на инфо информацията за 01.01-
31.12.2018 г. 

Дейности по отбранително - мобилизационна подготовка 
 

- Прегледани и съгласувани „План за защита при бедствия за 2017” и „План за 
дейността по  ОМП за 2017” на здравни/лечебни заведения от Пловдивска област - 6 броя; 
 - Осъществяване на непрекъснато оказване на методическа помощ на 
специалистите по ОМП в заведенията от здравната мрежа на РЗИ - Пловдив,  както по 
телефон, така също и на място; 
 - Приемане на сведения за контакти и свръзка с ръководствата на заведенията и 
специалистите по ОМП – нови такива и при промяна; 
 - Отработване на указания от МЗ, изпращане до ЛЗ в областта спешно, относно 
предприемане на мерки за превенция на заплаха от терористичен акт – януари 2018; 
 - Отработване на допълнителни указания относно усложнени зимни условия от 
МЗ към ЛЗ – март 2018 год.; 
 - Изговяне на План за превенция от терористична заплаха на РЗИ – Пловдив, по 
указания от Министерство на здравеопазването съгласно Закона за противодействие на 
тероризма – март 2018 г. 

21. Бул Био НЦЗПБ  ЕООД 23.10.2018 Доставка биопродукти,реактиви, 
диагностикум и др. 

22. Теолино Пласт ООД 07.11.2018 Изработка, доставка и монтаж на 
дограма 

23. Андриана Генчева 12.11.2018 Правни услуги 

24. Дриймс Пропърти 
ЕООД 

16.11.2018 Извършване на ремонтно- 
строителни монтажни работи 

25. Никкомфорт ЕООД 15.11.2018 Доставка на мебели 

26. Темпекс ЕООД 19.11.2018 Доставка и монтаж на дизелов 
генератор 

27. А1 България ЕАД 27.11.2018 Обработка на лични данни 

28. А1 България ЕАД 27.11.2018 Хостинг услуга 

29. ЕВН България 
Топлофикация ЕАД 

05.12.2018 Топлинна енергия 

30. ПИК Компютър ООД 13.12.2018 Доставка на компютърни 
конфигурации 
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- Актуализиран и изпратен в МЗ „Регистър за връзка с здравни/лечебни заведения 
на територията на Пловдивска област” – януари, април 2018 г.; 

- Предоставяне на информация за изпълнението на мероприятията в „План за 
изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция 
на престъпността за периода 2016-2018 год.” от ЛЗ в които има спешни отделения до 
МЗ -  януари 2018 год.; 
 

Дейности по закона за защита на класифицираната  информация 
 

- Изготвени документи за първо тримесечие на 2018 год.: 
 Заповед за заместник завеждащ регистратура КИ,  
 Заповед за служител по сигурността на АИС/М; 
 Провеждане на процедури по проучване на лица за получаване на достъп до 
ниво „Поверително”, към организационната единица – РЗИ – Пловдив – един брой март 
2018 год.; 

- Провеждане на процедури по проучване на лица за получаване на достъп до 
ниво „Секретно”, към организационната единица – РЗИ – Пловдив – два броя март 2018 
год.; 

- Приключили процедури за ниво „Секретно” – два броя и изготвяне на 
последващи документи;  

- Провеждане на обучение в ДКСИ, сертификати, декларация, регистър обучения 
– на ЗРКИ и ЗЗРКИ – май и юни 2018 г.  

- Постъпили и отработени указания с гриф от МЗ – три брой; 
- Изготвени справки по чл.62 и други от ЗЗКИ. Изпратени до ДКСИ, ДАНС, МЗ 

и др – януари, април и юни 2018 г.; 
- Изготвяне на списък по чл. 37 ЗЗКИ и Заповед към него - януари 2018 год.; 
- Актуализирани вътрешни нормативни документи от Служителя по сигурността 

на информацията – Анализ на риска, Вътрешни правила, планове и др – януари 2018 г.; 
- Изготвени указания с гриф „Секретно” до УМБАЛ „Св. Георги” и ЦСМП 

Пловдив, относно изготвяне на секретни планове и документи – май 2018 г.; 
- Изготвяне на планове от ЦСМП - Пловдив в рег. КИ на РЗИ – Пловдив, 

оказване на постоянна методична помощ, оформление съгласно ЗЗКИ, съгласуване на 
плановете – ППГРВВ и ВВП и изпращането им в МЗ София – май 2018 г.; 

 
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 
- Приемане на декларации по чл.12 от ЗПУКИ от служители на РЗИ – 

новоназначени, преназначени на длъжност или отдел и др. –  13 броя; 
- Сканиране на декларациите на служителите от РЗИ – Пловдив, заличаване на 

данните – второ име и подпис, на всеки съгласно ЗЗЛД – 13 броя;  
- Изготвяне на доклад до МЗ и предоставяне на информация по отношение на 

Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването за 2017. – март 2018 г.; 
- Стриктно водене на Регистъра по ЗПУКИ, даване на входящи номера на 

постъпилите декларации. Своевременна разпечатка на регистъра и предоставянето му при 
поискване от МЗ, Инспекторат или др. 

- Изготвяне на Заповед за утвърждаване на бланки на декларации, съгласно 
чл.35, ал,1 точки 1 и 3, и самите бланки – април 2018 г.; 

- Методическа помощ на всички служители от РЗИ – Пловдив, при подаване на 
годишните декларации по новия закон ЗПКОНПИ – май и юни 2018 г. 
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- Приемане, завеждане в регистър, проверка на дисковете на всички служители 
на РЗИ – Пловдив, на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗКПОНПИ – 165 броя; 

 
 Закон за защита на личните данни 

 
- Участие в Семинар-обучение във връзка с въвеждане на Общ регламент за 

защита на личните данни от Европейския парламент през 2018 г. – март и юни 2018 г.; 
- Подготовка на документи по отношение на защитата на ЛД, в изпълнение на 

Регламент 2016/679 – процедури, бланки, декларации, вътрешни правила – май и юни 
2018 г.; 
 
 Закон за достъп до обществена информация 

- Отработени и приключили с Решение на директора по ЗДОИ -   три  броя 
заявления за достъп до обществена информация; 

- Изготвен отчет за дейността за 2017 г. и публикуван на сайта на РЗИ – януари 
2018 год.; 

- Относно годишно приоритизиране на публична информация за публикуване в 
отворен формат, изготвяне и изпращане на ДАЕУ с писмо на „Нови набори от данни 
2018” и „Ревизия на набори от данни”, отнасящи се до РЗИ – Пловдив; 

- Попълване на „Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на 
отворените данни за 2018 г.” – 20 страници, в отговор на писмо от ДАЕУ, съвместно с 
Д”МД” – юни 2018 г.; 

- Участие в семинар-обучение за публикуване на данни в отворен формат в 
„Портала за отворени данни” на МС, съгласно ЗДОИ – април 2018 г.; 
 
 Цифров отчет на РЗИ – Пловдив 

 
- Изготвяне на Годишен цифров отчет на РЗИ – Пловдив – обобщаване от всички 

дирекции  на 30 бр. таблиците с данни – февруари 2018 г.; 
           Интегрирана информационна система на държавната администрация 

- Изготвяне на Доклад за състоянието на администрацията – Изготвяне на 
заповед със служителите попълващи разделите, създаване на профили на попълващите, 
утвърждаване след приключване на попълването и изпращането на Доклада за 2017 г. към 
Министерски съвет – месеците януари и февруари 2018 г.; 
 - Списък и брой на извършените през 2017 г. административни услуги от 
Регистър на услугите, които се предоставят от  Регионална здравна инспекция – Пловдив 
– февруари 2018 г. 
                  
                   През отчетния период инспекцията работи прилагайки индивидуалната 
счетоводната политика на РЗИ ПЛОВДИВ, която е разработена съобразно дадените 
указания от МЗ. 

Съвкупността от организационно - методологически принципи и способи на 
регистриране, оценка, обработване и съхранение на счетоводната информация и 
включването на  определени правила и процедури, възприети за отчитане и отразяване на 
дейностите на РЗИ ПЛОВДИВ, свързани с текущото, месечно, тримесечно и годишно 
отчитане в МЗ за изготвяне на неговия обобщен годишен финансов отчет, осигуриха при 
текущото осчетоводяване на стопанските процеси да се спазят изискванията на 
принципите на чл. 26 от ЗСч, а именно: 
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 действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане 
такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито 
необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност; 

последователност на представянето и сравнителна информация - 
представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните 
политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през 
следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и 
показатели на финансовите отчети; 

предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните 
евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване 
на действителен финансов резултат; 

начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на 
отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - 
ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, 
независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или 
техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се 
отнасят; 

              независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между 
начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, 
независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като 
данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с 
данните в края на предходния отчетен период; 

                същественост - предприятието представя поотделно всяка съществена група 
статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, 
когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-
голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на 
позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети 
въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за 
вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите 
резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал; 

компенсиране - предприятието не извършва прихващания между активи и 
пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи 
и разходи; 

предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се 
отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа 
реалност, а не формално според правната им форма. 
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Д И Р Е К Ц И Я  „М Е Д И Ц И Н С К И  Д Е Й Н О С Т И”  
 

 През 2018 г. осъществяваната дейност от Дирекция „Медицински дейности” е 
съгласно Устройствения правилник на Регионалните   здравни  инспекции. 

 Към 31.12.2018 г. Дирекцията има следната щатна окомплектованост: един директор 
дирекция, двама началник отдели, трима главни инспектори, пет главни експерти, един 
инспектор, четирима младши експерти и единадесет главни специалисти или общо 27 
служители. Един младши експерт е в отпуск по майчинство.  
 

ОТДЕЛ „ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ” 

 
 Към 31.12.2018 г.  отдел ОКМД изпълнява своите функции в следния състав: 
Началник отдел, трима главни инспектори, един инспектор, трима главни експерти, двама 
младши експерти и шест главни специалисти.  

Отделът организира и контролира медицинската дейност осъществявана на 
територията на Пловдивска област в съответствие със Закона за здравето, Закона за 
лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за 
закрила на детето, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и 
подзаконовите им нормативни актове.  

Дейността на отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” може 
да бъде обобщена в следните основни направления: 
 

І. Регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 
по ЗЛЗ. 

1. През 2018 г. са издадени 74 удостоверения за регистрация, 192 за пререгистрация 
и са заличени 50 лечебни заведения за извънболнична помощ. В сравнение със същия 
период на 2017 г. издадените удостоверения за регистрация са 66, за пререгистрация – 190 
и са заличени 61 лечебни заведения за извънболнична помощ. 

2. Извършени са 726 справки за актуалното състояние на регистрацията (за същия 
период на 2017 г. са 592), като в цифрата са включени и броя на заверените списъци на 
съставите на лечебните заведения, изготвените писма по повод непълноти по 
регистрацията и удостоверенията за работа в чужбина.  

3. Изготвени са 690 справки, отчети и др. по искане на ТП на НОИ,  Агенция по 
вписванията, РЗОК, МЗ, НСИ, НЦОЗА, НАП и др. институции  във връзка с регистъра на 
ЛЗИБП, срещу 693 за същия период на 2017 г.  

4.  През 2018 г. са издадени 844 броя становища за недостатъчност на лекари-
специалисти по чл. 81 от ЗЛЗ, които сравнени със  същия период на 2017 г. са 910.  

 
II. Организиране и контрол на дейността на лечебните заведения в 

съответствие със Закона за лечебните заведения и произтичащите от него 
нормативни актове: 

  
1. През на 2018 г. на територията на Пловдивска област функционират 43 лечебни 

заведения за болнична помощ, в т.ч. лечебни заведения по чл. 10 от ЗЛЗ на разрешителен 
режим от МЗ - ЦСМП, РЦТХ, два диализни центъра, “Комплексен онкологичен център” 
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ЕООД - Пловдив, “Център за психично здраве” ЕООД - Пловдив и “Център по кожно - 
венерически заболявания” ЕООД - Пловдив. 

 Извършена е 8 проверки  в лечебни заведения за болнична помощ и са издадени 
съответно 8 удостоверения във връзка с получаване на Разрешение за осъществяване на 
лечебна дейност, поради настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 50 от ЗЛЗ. За същия 
период на 2017 г. извършените проверки са 15, респ. издадени удостоверения са 15. 

2. Проверки в ЛЗБП по спазване изискванията на чл. 19 от Наредба № 49/2010 г. 
за изпълнение на критерия „дейност” по определените нива на компетентност, 12 до 15 
месеца след получаване на разрешение за дейност от МЗ, извършени са 3 проверки, 
поради липса на съответните медицински стандарти, по които трябваше да се проверява. 
През 2017 г. са били извършени 12 проверки. 

Общо по първа и втора точка отдел ОКМД са проверени 48 медицински стандарта 
с изготвени съответно протоколи и приложение № 2 на Наредба № 49 от 2010 г. (за същия 
период на миналата година са 70).  

IІI. Организиране и контрол на дейностите по спазване изискванията на 
Закона за здравето и произтичащите от него нормативни актове:  

 
  1. През  2018 г. са извършени 2 регистрации на лица, упражняващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, 
извършена е и 1 пререгистрация и са проверени 2 практики.   

2. По чл. 93 от Закона за здравето са извършени 74 проверки във връзка с 
постъпили жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, 
свързани с медицинското обслужване, за същия период на миналата година те са 113.  

3. По чл. 56 от Закона за здравето през отчетния период са извършени 737 проверки 
в 737 обекта в аптеки, складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии 
без да е констатирано тютюнопушене в тези обекти, извършените през същия период на 
2017 г. са 707.  

4. С приемане на Наредба № 1/27.01.2016 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването, която отмени Наредба № 34/2007 г., настъпиха следните 
промени: 

• отпадна задължението на РЗИ за осъществяване на контрол по изпълнение 
на чл. 11а от Наредба 34/2006 г., относно разпределението на специалистите, обучавани на 
места финансирани от държавата, в лечебни или здравни заведения, определени от 
министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението им; 

• Съгласно чл. 44, ал. 1 на Наредба № 1/2016 г., РЗИ съвместно с районните 
колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните 
специалисти и въз основа на информацията в регионалните регистри на членовете на 
съответната съсловна организация изготвят и представят ежегодно от 1 до 31 май на 
министъра на здравеопазването анализ на състоянието на специалистите в областта на 
здравеопазването. През  на 2018 г. са изготвени 1 анализ и 3 доклада до МЗ. 

 
IV. Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на 

регионалната картотека на медицинските експертизи в съответствие с Наредбата за 
медицинската експертиза и ПУОРОМЕРКМЕ.  

1. През 2018 г. са издадени 78 заповеди за съставяне на ЛКК и 45 за промяна на 
състава на създадените ЛКК. За същия период на миналата година издадените заповеди са 
съответно 73 и 54. Води се регистър на лекарите, включени в ЛКК за контрол по 
недопускане участието им в повече от разрешените в чл. 6 на ПУОРОМЕРКМЕ. За 
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улесняване на ползващите информацията за състава и вида на ЛКК, всяка заповед се 
публикува на сайта на РЗИ - Пловдив. 

2. Проведени са 4 работни срещи с лекарите работещи в ТЕЛК и 7 проверки по 
медицинската експертиза на трайната неработоспособност  с лекарите от ТЕЛК. 
Регионалният съвет по чл. 111 от ЗЗ е осъществил 9 заседания.  

3. През отчетния период в РКМЕ са приети и обработени документи за явяване пред 
ТЕЛК - 23948 броя (25516 за същия период на 2017 г.). Обработени са за служебно 
преосвидетелстване 8253 МЕД, които сравнени със същия период на 2017 г. са 8889. 
Проверени и заверени са 23848 експертни решения (25192 за същия период на 2017 г.) и са 
изпратени  39219 ЕР на заинтересованите страни (42880 за същия период на 2017 г.). 

Изготвени са 2457 преписки по обжалване на болнични листове и експертни 
решения, както и 1670 преписки с ТЕЛК, НЕЛК, РДСП, ТП на НОИ - Пловдив и други 
институции по медицинската експертиза. Извършени са 1295 справки и са заверени копия 
на документи.  

Към 31.12.2018 г. картотечните досиета съхранявани в РКМЕ са приблизително  
384 000 бр. 

 
V. Организация и контрол в обектите за търговия на едро и дребно с 

лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина:  

 
1. Контролът върху обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти 

се осъществява от главен инспектор - лекар и инспектор.  
Подлежащи за контрол са 467 обекти, разпределени както следва: 399 аптеки, 26 

аптечни склада, 38 дрогерии и 4 АИППМП осъществяващи продажба на дребно на 
лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011 г. Извършени са общо 936 проверки, 
при заложени 936, съответно - 804 в аптеки, 52 в складове, 76 дрогерии и 4 АИППМП 
осъществяващи продажба на дребно на лекарствени продукти. За същия период на 2017 
година извършените проверки в тези обекти са общо 916, в аптеки - 776, складове –50, 
дрогерии – 84 и 6 АИППМП осъществяващи продажба на дребно на лекарствени 
продукти. 
 2. През отчетния период на 2018 г. е извършвана 1 регистрация на лекар имащ 
право да съхранява и продава лекарствени продукти в населени места, където няма 
разкрита аптека /Наредба № 5 от 06.07.2011 г./. Общо за Пловдивска област са 
регистрирани 5 лекари, имащи право да извършват тази дейност.  

3. Изготвени са 49 заключения за хигиенна оценка за откриване на  аптеки, срещу 
33 за същия период на 2017 г. 

4. Съставени са два акта за установени административни нарушения по ЗЛПХМ.  
 5. Своевременно е предоставяна информация на ОДБХ за регистрираните аптеки, 

функциониращи на територията на Пловдивска област. 
 
VI. Дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите и нормативните актове по прилагането му: 
 
1. През отчетния период са извършени 121 проверки в обекти, притежаващи 

лицензия за търговия с наркотични вещества и 10 проверки за издаване на протоколи за 
съответствие на търговци на едро и аптеки, кандидатстващи за лицензия за търговия с 
наркотични вещества или промяна на обстоятелствата. За същия период на 2017 г. те са 
съответно 112 и 7. 

2. На територията на Пловдивска област са разрешени пет програми за лечение с 
агонисти и агонисти - антагонисти на лица, зависими от опиоиди на четири лечебни 
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заведения. През отчетния период са извършени 16 проверки за контрол върху 
осъществяваната от тях дейност. 

3. В регламентираните от закона срокове са приети отчетите за движението на 
лекарствата с наркотична съставка от обектите за търговия на едро и дребно - общо 786 и 
са изготвени 4 тримесечни отчета. 

4. Предоставени са 4751 броя кочани специални рецептурни бланки /жълти и 
зелени/ и 233 броя кочани специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества. За същия период на 2017 те са съответно 4225 и 209. 

 5. Извършени са 105 вписвания, срещу 93 за 2017 г. в регистъра по чл. 13, ал. 4 от 
Наредба № 21/2000 г., за изискванията към документацията и отчетността при извършване 
на дейности с наркотични вещества и техните препарати, при закупени специални 
формуляри. 
            6. Приети са 687 протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на 
медикаменти, съдържащи НВ, срещу 626 за 2017 г. 

 7. Приети са 8276 протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на 
медикаменти, съдържащи НВ, срещу 6803 за същия период на миналата година. 

 8. Извършени са 28 вписвания в регистъра на лекарите и лекарите по дентална 
медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от 
списъците №№ 2 и 3 на наредбата за класифициране на растенията и веществата като 
наркотични към чл. 3, ал. 2 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, сравнено със същия период на миналата година – 21 вписвания. 
 

VІI. Осъществяване на контрол по спазване изискванията на Методиката за 
субсидиране на лечебни заведения през 2017/2018 години със средства от бюджета на 
Министерството на здравеопазването:  

 
Една от основните дейности на отдела е осъществяването на контрол по 

Методиката за субсидиране на лечебните заведения от МЗ.  През 2018 г. договор с 
Министерство на здравеопазването имат 10 лечебни заведения за болнична помощ от 
Пловдивска област. 

В регламентираните от Методиката срокове бяха приети и изпратени в НЦОЗА 446 
месечни, детайлизирани отчети съвместно с отдел “Здравна информация” на хартиен и 
електронен носител.  

През 2018 г. се извършиха 41 проверки в лечебните заведения, отчитащи дейност 
по Методиката за субсидиране за 2017/2018 г.   

За осъществения контрол по методиката са изготвени и представени на Директора 
на РЗИ – Пловдив доклади за четвърто тримесечие на 2017 г. и четири за 2018 г. До 
Министерството на здравеопазването беше изготвен един доклад за второ тримесечие на 
2018 г. 

Отдел ОКМД среща затруднения при поставеното от Методиката изискване за 
контрол на не по-малко от 5% от отчетените от лечебните заведения случаи /за пациенти, 
преминали през СПО/, за което сме сезирали МЗ, че за област като Пловдив е невъзможно 
това условие да бъде изпълнено по обем и качество, още повече при наличните човешки 
ресурси на отдела и големия брой лечебни заведения.  

В хода на проверките не са констатирани затруднения при осъществяване на 
текущия контрол. 

 
VІІI. Дейности, свързани с детското здравеопазване: 
1. Служители на отдел ОКМД са взели участие в 42 заседания на Съвета по 

осиновяване към РД „Социално подпомагане” гр. Пловдив. 
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2. Във връзка със Стратегия за борба с трафика на хора е събрана, проконтролирана 
и обобщена информация за припознатите деца от чужди граждани и такива с двойно 
гражданство в Родилните отделения на лечебните заведения за болнична помощ, общо 101 
преписки. 

3. През  на 2018 г. са извършени 10 проверки в Родилни отделения на територията 
на Пловдивска област за спазване изпълнението на Методическото ръководство за 
превенция на изоставянето на дете на ниво Родилен дом. 

4. Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” към Дирекция 
„Медицински дейности” осъществява контрол по „Национална програма за подобряване 
на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г.” /НППМДЗ/, приета с Решение № 510 на 
Министерския съвет от 17.07.2014 г., като част от Националната здравна стратегия. 

 
Програмата осигурява  финансиране за следните дейности: 
 Осигуряване на комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични 

заболявания: Сформиране на експертни комисии към лечебни заведения за болнична 
помощ с национално значение, които ще координират грижите за деца със следните 
заболявания/групи заболявания: диабет, вродени лицеви малформации и вродени 
хематологични заболявания; 

 Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на 
биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни 
аномалии с цел подобряване на достъпа на бременни до този вид изследвания и превенция 
на раждането на деца с увреждания; 

 Въвеждане и извършване на масов универсален неонатален слухов скрининг 
във всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат разкрита структура по 
неонатология; 

 Разкриване на Здравно - консултативни центрове за майчино и детско здраве 
с цел подобряване на качеството и осигуряване на комплексно обслужване на бременни и 
деца. 

Ангажимент на служителите на отдел ОКМД към ДМД е осъществяването на 
контрол, промоция, профилактика и обучение. За изпълнението на предвидените в 
Програмата дейности в посочените от Националния координационен съвет срокове, РЗИ 
изготвя шестмесечни и годишни отчети. 

Извършени са 22 проверки в 22 лечебни заведения за болнична помощ и изготвени 
22 констативни протокола. Изготвени са и са изпратени в МЗ два доклада за извършените 
дейности от лечебните заведения, изпълнители по Програмата.  

Изследвани са общо 8784 лица, от които на 6441 новородени е извършен 
неонатален слухов скрининг, а на 2343 бременни е извършен биохимичен скрининг за 
оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии.  

529 лица са консултирани в Здравно - консултативни центрове за майчино и детско 
здраве, от които 447 деца и 82 лица над 18 г.  

В трите Експертните комисии разкрити в УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД са 
осъществени общо 647 консултации и са изготвени 647 медико-социални планове. 

5. Отделът осъществява дейности по Националната програма „Първична 
профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012 -2020 г. През отчетния 
период бяха разпечатани 700 бр. информационни брошури, посетени са 32 практики за 
първична и специализирана медецинска помощ и са раздадени 555 бр. брошури. 

6. Поради голямата натовареност на отдела със заповед на директора на РЗИ за 
участие в заседание на общинските съвети за закрила на детето са включени и служители 
от други дирекции на инспекцията.  
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ІX. В отдел ОКМД се поддържат следните регистри: 
 
1. Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи; 
2. Регистър на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве; 
3. Регистър на лицата, имащи право да съхраняват и продават лекарствени 

продукти в населени места без разкрити аптеки, по реда на Наредба № 5/2011 г.; 
4. Служител на отдел ОКМД участва в текущото поддържане на Националния 

регистър на дрогериите; 
5. Регистър на лекарите, които имат право да предписват лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества; 
6. Регистър на лицата, закупили специални формуляри, за поръчка лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества; 
7. Регистър на лицата с медицински експертни досиета, 

освидетелствани/преосвидетелствани от ТЕЛК. 
 
X. Отделът осъществява дейност и в следните направления: 
 
1. Проверка на електронните дневници за избор на екип в лечебни заведения за 

болнична помощ на основание чл. 31 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до 
медицинска помощ на територията на областта – 34 бр. Въз основа на тази информация са 
изготвени 4 обобщени справки до МЗ за всяко тримесечие; 

2. Осъществена е кореспонденция с други институции /МЗ, АСП, РДСП, ТП на 
НОИ, РПУ и др./ в хода, на която са изготвени 380 писма; 

3. За осъществяване на метрологичен контрол върху медицинската техника и 
апаратура през отчетния период са извършени 22 проверки; 

4. Служители от отдел ОКМД са участвали в провеждането на 11 конкурса за избор 
на ръководител на лечебно заведение, организирани от общинските структури по 
здравеопазване. 

ОТДЕЛ „ЗДРАВНА  ИНФОРМАЦИЯ” 
 

Към 31.12.2018 г. отдел ЗИ изпълнява своите функции в следния състав: Началник 
отдел, двама главни експерти, двама младши експерти и пет главни специалисти. Един 
младши експерт е в отпуск по майчинство. 

Дейността на отдел „Здравна информация” може да бъде обобщена в следните 
основни направления: 

 
І. Организация и провеждане на годишната кампания за приемане на 

статистическите отчети за 2017 г. на лечебните, здравните и детските заведения на 
територията на областта. 

 
Създаде се организация по предоставяне на съответните видове формуляри, 

съобразно вида и дейността на лечебните заведения. Дадени са  указания за попълване на 
формите на представители на лечебни заведения и се осъществи контрол по съдържанието 
на отчетите. Изготвиха се нужните сборни отчети. Събраните данни бяха изпратени в 
НСИ и НЦОЗА, съобразно вида им и определените срокове.  

Общият брой на приетите от отдела отчети е 6572, като са обхванати всички 
лечебни заведения за болнична помощ, здравните заведения, детски ясли и обединени 
детски заведения, функциониращи на територията на Пловдивска област, а от 
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регистрираните към 30.06.2018 г. 2005 бр. ЛЗИБП не са обхванати 5 бр. АИППМП, 28 бр. 
АИПППДМ, 9 бр. АИПСМП и 2 СМТЛ.  

Приетите отчети на хартиен носител са внесени и обработени в информационните 
системи и електронните таблици. 

 
ІІ. Оперативна медико - статистическа дейност 
 

          През на 2018 г. бяха събрани, проконтролирани, обработени и предоставени 386 
оперативни статистически отчети, отнасящи се до: 

 

  
 

1 трим. 
 

2 трим. 
 

3 трим. 
 
4 трим. 

 
2018 г. 

   извършени аборти – бр. ЛЗ; 20 19 19 19 77 

  заболявания, предавани по полов 
път – бр. ЛЗ; 

 
2 

 
2 

2 2 
 

 
8 

  Остри интоксикации, свързани с 
употребата на психоактивни 
вещества – бр. ЛЗ; 

 
32 

 
32 

 
 

32 

 
 

32 

 
 

128 

 използваемост на леглата в 
стационарите и болничния леталитет 
– бр. отчета; 

 
76 

  

 
38 

 
 

 
114 

 случаите с остър инфаркт на 
миокарда – бр. ЛЗ; 74 74 

 
74 

 

 
74 

 
296 

 случаите с остра мозъчносъдова 
болест – бр. ЛЗ; 74 74 

 
74 

 
74 

 
296 

 умрелите деца под едногодишна 
възраст – бр. деца; 10 18 

 
7 

 
8 

 
43 

 умрелите деца на възраст от 1 до 17 
години – бр. деца; 7 10 

 
8 

 
7 

 
32 

 свидетелства за перинатална смърт 
– бр. комплекти; 

 
11 

 
14 

 
13 

 
15 

 
53 

 живородени, мъртвородени и 
умрели – бр. отчети 

3 3 
 

3 
 

3 
 

12 

 родените деца с увреждания – бр. 
ЛЗ 33 33 33 33 132 

 оказана помощ на чужденци, които 
не се ползват с права на български 
граждани – бр. ЛЗ 

43 0 
 

0 
 

0 
 

43 

отчет за контролната дейност по 
МДСО на ЛЗ – бр. отчети 

1 0 
 

1 
 

0 
 

2 

ВСИЧКО 386 279 665 969 1236 
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Цялата оперативна информация бе изпратена по електронен път или по пощата на 
хартиен носител, съгласно изискванията. 

Изготвени са 74 методични указания и са проведени срещи по статистическата 
отчетност с лечебните заведения.  

 
ІII. Мониторинг на детската смъртност 
 
На база на посочените по-горе сведения се попълва периодично  информационна 

карта за починалите деца от всички възрастови групи на територията на Пловдивска 
област. Допълнително се предоставя в НЦОЗА и информация на починалите деца до 1-
годишна възраст, независимо от местожителството, за мониторинг на детската смъртност 
на национално ниво. 

През 2018 г. бяха събрани, окомплектовани, обработени и предоставени в НЦОЗА 
53 комплекти документи за перинаталната детска смърт при създадена организация между 
отдел ЗИ, ГРАО и съответното болнично лечебно заведение, където е настъпило 
събитието. 
 

IV. Сертифициране на причините за смърт 
 
Съгласно Националната програма за статистическите изследвания на НСИ и в 

съответствие с Ръководството по сертифициране на причините за смърт в Европа с цел 
подобряване на качеството на статистиката на смъртността, в РЗИ - Пловдив са получени, 
обработени и кодирани 10619 съобщения за смърт, включително и съобщения за 
мъртвородени деца. Тук са включени и случаите на лица, които не са от Пловдивска 
област.  

 
Събраните данни служат и за подготвяне на сведенията за МЗ, НСИ и НЦОЗА, 

както и за наблюдение и анализиране на тези събития, случили се на територията на 
областта. 
 

V. Дейност по регистъра за суицидните действия 
 
В отдел „Здравна информация” се събират, окомплектоват, контролират и 

изпращат в НЦОЗА съобщения /бл. МЗ 300/ и Карти /бл. МЗ 308/ за суицидни действия в 
Пловдивска област, които изграждат масива за тези събития в областта и поддържат 
Националния регистър на суицидните действия. През 2018 г. е събирана и обработена 
посочената информация, като общият брой е 287 бр. документи. Извършва се 
информационна обработка на суицидните действия на територията на областта и 
преразпределението им в табличен вид по различни критерии - 13 таблици.  

 
VІ. Поддържане на регистри: 
 
- регистър на лицата, работещи в сферата на здравеопазването в Пловдивска 

област;  
- електронен регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и 

хосписите в Пловдивска област; 
- електронен регистър на лекарите, участващи в ЛКК; 
- електронен регистър на лечебните заведения, отчитащи дейност по Методиката за 

субсидиране на лечебните заведения. 
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VІІ. Внедряване и поддържане на единни информационни системи:    
    
- за отчетност на лечебните и здравни заведения, оказване методична помощ и 

осъществяване контрол при прилагането им; 
- актуализиране и администриране базата данни на внедрените програмни 

продукти. Ежедневно се поддържат архивни копия на информацията на РЗИ;  
- попълнени раздели за годишния доклад за състоянието на администрацията в 

интернет базираната „Интегрирана информационна система на държавната 
администрация“. 

 
VІІІ. Съвместно с отдел ОКМД се организира събирането и изпращането на 

електронните отчети на 10 лечебни заведения с договор с МЗ по Методиката за 
субсидиране на лечебните заведения за 2017/2018 г. Бяха проверени и обработени 446  
детайлизирани по дейности отчети, от тях 279 отчета са върнати за корекция от лечебните 
заведения. Заверените отчети - файлове са изпратени в срок в НЦОЗА. 

 
IX. През 2018 г. са извършвани 38 проверки за спазване на нормативните 

изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, 
анализ, съхранение и предоставяне на медицинската документация от лечебните 
заведения и медицинските специалисти.  

 
X. Събрани и обработени са 90 справки за натуралните показатели в делегираните 

от държавата дейности по здравеопазване. 
 
XI. Кодиране и внасяне в ИС съобщения за раждане – 6967. 
 
XII. Своевременно се осъществяваше техническа поддръжка на офис техниката и 

локалната мрежа. Целогодишно се поддържа интернет достъп на мрежата и е изготвен 
опис с характеристиките на офис техниката на РЗИ. 

 
XIII. Администриране и поддържане сайта на РЗИ - Пловдив. 
 
Служители от двата отдела на Дирекция „Медицински дейности“ взеха участие в 

изработването на областна здравна карта.  
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
 
           Дирекция „Обществено здраве“ включва отдели: „Държавен здравен контрол“, 
„Лабораторни изследвания“, „Радиационен контрол“ и „Профилактика на болестите и 
промоция на здравето и здравно-техническа експертиза“.  
 Планираните през 2018 година задачи, отразени в общия план на РЗИ - Пловдив, са 
изпълнени.  
 Дирекция ОЗ осъществява контрол в 4688 обекти с обществено предназначение, от 
които 838 са обекти с източници на йонизиращи лъчения. В тези обекти са осъществени 
общо 13007 проверки.  
 
                       ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” 
 
           Дейността в отдел ДЗК – Дирекция ОЗ през 2018 год. се извършва при запазване на 
основните приоритетни тенденции: 

- провеждане на ефективен държавен здравен контрол над обекти с обществено 
предназначение и дейности със значение за здравето на човека. 

- провеждане на ефективен здравен контрол, относно създадените условия за 
осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие 
на децата. 

- провеждане на ефективен контрол за спазване чл. 56 от Закона за здравето, 
относно забраната за тютюнопушене в обектите с обществено предзназначение. 

-  поддържане чистотата на населените места от Общините. 
- здравен контрол на факторите на жизнената среда –питейни води и води за 

къпане; 
- провеждане на системен мониторинг върху води, козметика; 
- прилагане на адекватна административно-наказателна дейност. 

 
  Здравен контрол на питейни води и води за къпане. 
   През 2018 г. здравният контрол беше насочен към: 
- Изпълнение в пълен обем на мониторинга на питейните води, който РЗИ са 

длъжни да извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели и съвместните мониторингови програми с 
водоснабдителните дружества; 

- Приоритетни са зоните на водоснабдяване с трайни отклонения от изискванията 
на приложение № 1, табл. Б на Наредба № 9, като се отчитат броя жители, получаващи 
питейна вода с отклонения (диференциране в две групи – зони на водоснабдяване с над 5 
000 души население и под 5 000 души), стойностите на отклоненията, броя на 
показателите с отклонения и възрастовата структура на засегнатото население; 

- Контрол по изпълнение на плановете и програмите, изготвени от В и К 
дружествата за отстраняване на трайните отклонения в качеството на подаваната вода за 
питейно-битови цели, заложени в документацията, на базата  на  която са издадени 
съответните разрешителни от МЗ за подаване на вода с трайни отклонения от 
изискванията; 

- Актуализиране и оптимизиране на мониторинговите програми за всяка зона на 
водоснабдяване, съобразно резултатите от досегашния мониторинг на качеството на 
водата, възможните източници и видове замърсявания за всяка зона на водоснабдяване;  
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- Повишаване на взискателността (в т.ч. си по мониторинга на качествата на 
питейната вода в пълния му обем, предприемане на всички предвидени по закон мерки) 
към В и К дружествата да изпълняват задълженията съгласно изискванията на Наредба № 
9 и да предоставят на РЗИ данните от извършения мониторинг;  

- незабавно информиране на потребителите в случаите на установени отклонения в 
качеството на питейните води, когато отклоненията могат да създадат риск за здравето; 

- Установяване на тясно взаимодействие с органите на Министерство на околната 
среда и водите (Басейнови дирекции, РИОСВ), общинските администрации и областните 
управи за проучване и установяване на причините при констатиране на замърсяване на 
водите за къпане и изготвяне на програми с конкретни срокове  и финансови разчети за 
предприемане на мерки за подобряване на  качеството им. 

Пробонабирането по годишния мониторинг  на ведомствените водоизточници, 
местните водоизточници и открити и закрити басейни се извърши от  инспекторите от 
отдел "ДЗК".                 

 
I. МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ 

         На територията на Пловдивска област са регистрирани 187 броя централни 
водоизточника, като от тях 232 броя се управляват от ВиК ЕООД и 55 броя са 
ведомствените водоизточници. 

         1. Пунктовете за вземане на проби, определени съвместно с ВиК ЕООД за 
централните водоизточници, водоснабдяващи населените места са 187 броя. Взетите 
проби по показатели от група А са 353 броя, от тях 325 броя /92,0% /отговарят по 
показателите, посочени в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели – ДВ. бр. 30 от 2001год.  

         Пробите взети по показатели от група Б са 160 броя, от тях отговарят на 
нормативните изисквания 146 броя /91,2%/.  

         Всички нестандартни проби своевременно се съобщават на ВиК ЕООД за 
предприемане на незабавни мерки и контролни проби. Паралелно се вземаха контролни 
проби  и от  инспекторите за съответните райони. 

Проби мониторинг План Изпълнение Нестандартни % 
Нестандартни 

Показатели от група 
А      335 353 28 7,9% 

По показатели от 
група Б 73 160 14 8,7% 

Общ брой проби 408 513 42  8,1% 
   
        Съвместната програма с ВиК ЕООД за мониторинг на питейната вода по Наредба  
9/2001 г. се изпълнява по график.  С ВиК ЕООД се извършва обмен на информация по 
факс и на хартиен носител относно нестандартните проби вода. За взетите мерки се 
получава писмена информация, включваща настъпили аварии и представяне на протоколи 
за извършване на масивна дезинфекция. 
            2. Пунктовете от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за 
питейно-битови цели са 48 броя / останалите 7 броя не се използват към момента на 
проверките  за питейно-битови цели/.  
 Плануваните за 2018 год. по ДЗК са 69 броя по показатели от група А. 

Взети са 64 проби от които 51 броя отговарят на нормативните изисквания по 
изследваните показатели. /79,6%/. Нестандартните проби са 13 броя, от тях  11 бр. не 
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отговарят по химични показатели /20,3%/ и две проби неотговарящи по микробиологични 
показатели. Останалите  5 бр. проби не са взети, поради временно преустановяване 
дейността на обектите през текущата година. 

Водоизточниците се намират в земеделски земи и показват трайно високи 
стойности на нитрати, поради използването на пестициди от частните стопани. Връчени са 
предписания на ВиК операторите за изясняване  и отстраняване на причините и 
представяне на протоколи от изпитване на водата от акредитирана лаборатория. 
             3. През 2018 год. са планувани 30 броя проби от местни водоизточници /чешми/. 
Взети са 33 броя, от които 11 броя не отговарят по микробиологиочни и 2 броя  по 
химични показатели.  
 

II. МОНИТОРИНГ НА ВОДИ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ 

Плувни 
басейни Брой 

Извършени изследвания 

Всички 
провед

ени 
изслед
вания 

По ДЗК 

Брой 
изследвания 
по химични, 

органолептич
ни и 

радиологични 
показатели 

От тях – 
отговарят на 

нормативните 
изисквания 

Брой 
изследван

ия по 
микро-

биологичн
и 

показател
и 

От тях – 
отговарят 

 на 
нормативн

ите 
изисквани

я 

1 3 4 5 6 7 8 
1.Открити 72 152 - - 152 150 
2.Закрити  31 95 - - 95 91 
ВСИЧКО 103 247 - - 247 241 

 
За 2018 год. са взети 95 броя проби от закрити плувни басейни, от които 91 броя 

отговарят по микробиологични показатели /95,7% /. Взети са и 152 броя проби от открити 
плувни басейни, от които 150 бр. отговарят по микробиологични показатели. 

През 2018 год. са планувани 36 броя и са взети 39 броя проби от минерални 
водоизточници като от тях 32 бр. отговарят на изискванията на Наредба 14 за курортните 
ресурси, курортните местности и курортите- обн. ДВ бр. 79/87 год.  и 7  броя не отговарят 
/ 5 бр. микробиология и 2 бр. химични показатели/ .  
           През годината са планувани 5 броя проби от минерални бани. Взети са 4 броя, като 
същите отговарят на Наредбата, а останалата 1 проба не е взета, поради преустановяване 
дейността на водоизточника. 
 

III. МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА 
 

М е р к и Отчет  
2017 г. 

Отчет  
         2018 г. 

1. Издадени предписания 224 237 
2. Съставени актове  16 18 
3. Заповеди за спиране експлоатация на обекти и 
продукти 6 2 

4. Отработени жалби 139 108 
 

За периода на 2018 год. в отдел ДЗК са постъпили 108 броя жалби. Приключените 
жалби са 107 броя, от тях:  
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- 13 броя основателни;  
- 48 броя неоснователни; 
- 46 броя пренасочени към други ведомства за решаване по компетентност  - 

Общини, БАБХ, РИОСВ и др. 
- 1 броя жалби в процедура на решаване. 
Всички жалби са отработени от служители на отдела своевременно и в срок. 

Изготвени са компетентни отговори до жалбоподателите, както и доклади от служителите 
до Директора на РЗИ - Пловдив за извършеното и предприетите мерки. 

През 2018 год. са издадени 237 броя предписания. 
Най-често срещани нарушения, за които са съставени актове: 

- нередовни лични здравни книжки – 12 бр. 
            - нарушение на чл. 56 от Закона за здравето -  3 бр.  
            - нерегистриран обект – 2 бр. 
           -  неизпълнение на заповед за спиране – 1 бр. 
            

IV.  ПРОБИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ   
 

Период на 
пробовземане 

Годишен план  Изпълнение за годината 
 

I - ро тримесечие Внос - 5 бр. 
Производство - 3 бр. 
Произход от страни от ЕС - 2 
бр. 

Произход от страни от ЕС – 
10 бр. 

II - то тримесечие Внос - 5 бр. 
Производство - 3 бр. 
Произход от страни от ЕС - 2 
бр. 

Внос - 4 бр. 
 

III - то тримесечие Внос - 5 бр. 
Производство - 3 бр. 
Произход от страни от ЕС - 2 
бр. 

Внос – 4 бр. 
 

IV - то тримесечие Внос - 5 бр. 
Производство - 3 бр. 
Произход от страни от ЕС - 2 
бр. 

Внос – 5 бр. 
Производство - 26 бр. 
 

 
През периода е постъпило и отработено едно  писмо от МЗ за опасни стоки по 

RAPEX. 

        Извършени са 87 проверки по чистотата на населените места. Проверени са 8 бр. 
обекти за дрехи втора употреба. 
        Извършени са 112 проверки на митница за:   
        - съдържание или отсъствие на азобагрила, в продукти и стоки, съгласно 
изискванията на т. 43 от Приложение VXII на Регламент 1907/2006 год. ;  
       - козметични продукти – кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожа/ръце, 
лице и крака/, слънцезащитни продукти и продукти за гримиране, включително 
предназначени за гримиране на деца с произход трети страни. 
        - цимент и смеси, съдържащи цимент с произход трети страни. 
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        Паралелно  с извършване на текущ здравен контрол се извършват и проверки по 
спазване изисквания в обектите с обществено предназначение на Наредбата за 
тютюнопушене. За деветмесечието проверките са 3613 бр. 
        Извършени са 221 проверки по систематичен здравен контрол, относно спазване на  
съгласуваните седмични разписания по Наредба № 10 в учебните заведения. 
         През 2018 год. има две издадени Разрешения за извършване на дейности с азбест и 
азбестосъдържащи материали. 
         Издадени са четири Разрешения на основание на чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 
г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и 
пренасянето на покойници. 
         Проверени са 8993 бр. козметични продукти. Издадени са 24 предписания за 
козметични продукти, от които 15 предписания за нарушение в етикетирането, 5 броя по 
химични показатели , 1 бр. за оценка на козметичните продукти, 1 бр. опаковане и 2 бр. 
други. 
         Проверени са 164 броя химични вещества и смеси. Издадени са 15 броя предписания, 
от които 8 бр. за етикетиране, 4 бр. за информационен лист за безопасност, 1 бр. за 
информационен фиш за съставките и 2 бр. за съдържание или отсъствие на азобрагрила и 
хром VI. 
        В периода на 2018 год. в отдела се провеждаше обучение на студенти от Медицински 
колеж – Пловдив. 
 

V. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ:  
 През 2018 год. са извършени 4 броя тематични проверки: 
 
1. Проверка на детски и учебни заведения. 
Цел на проверката: Проверката е продължение на провежданите през 

предходните години тематични проверки, свързани с предоставянето на вода за пиене в 
детските заведения, устойчивост и еднаквост на практиките в страната. 

Обект на проверката: Начина на предоставяне на вода за пиене. 
По време на посочения период бяха проверени 469 броя обекти.  

             Извършените проверки бяха с проучвателен характер, да се събере подробна 
информация, която има за цел да установи фактическото състояние към момента с 
осигуряване на свободен достъп до питейна вода в организирани колективи на деца и 
ученици, както и бъдещите възможности, намерения и нагласи за осигуряване на такъв 
достъп.  
            При извършените проверки на 469 броя детски и учебни заведения се установи, че 
в 213 броя детски заведения и 157 учебни заведения не са изградени чешми тип 
„фонтанки”. В 27 броя детски заведения са възстановени чешмите тип „фонтанки”, а в 
останалите са тип „обърнати кранове”. 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основание действащото законодателство директорите на 
детски и учебни заведения  ръководят, контролират и отговарят за цялостната им дейност. 
Предлагането на бутилирана минерална, изворна и трапезна вода в случаите, в които 
детските и учебните заведения са захранени с питейна вода и няма издадени ограничения 
от здравните власти за нейното ползване, се извършва с мотивирано решение на директора 
на съответното заведение. 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  49 
 

 

 

           РЗИ–Пловдив извършва систематичен и насочен здравен контрол за стриктното 
спазване на нормативните изисквания с цел недопускане риск за здравето на децата и 
учениците при тяхното отглеждане, възпитание и обучение в организирани колективи. 

 
2. Проверка на всички обекти за производство на козметични продукти, 

находящи се на контролираната от РЗИ територия, за спазване разпоредбите на чл. 
8 „Добра производствена практика" от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 

Цел на проверката: Да се установи съответствието на обектите за производство 
на козметични продукти с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 

Обект на проверката: Обекти за производство на козметични продукти, 
които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето. 
              На територията, контролирана от РЗИ – гр. Пловдив, са регистрирани 49 
(четиридесет и девет) обекта за производство на козметични продукти. От тях 8 (осем) 
броя временно са преустановили дейността си и три произвеждат етерични масла като 
суровини. 
              Служители на РЗИ –Пловдив извършиха 38 /тридесет и осем/ проверки на обекти 
за производство на козметични продукти. В хода на проверката се разгледаха 
управлението на следните елементи, свързани с производствения процес: персонал, 
помещения, съоръжения, суровини и опаковъчни материали, производство, крайни 
продукти, лаборатория за контрол на качеството, третиране на продукт, който не 
съответства на изискванията, отпадъци, външни изпълнители, отклонения, рекламации и 
изтегляне, управление на промените, вътрешен одит и документация.  

Отклонения по прилагането на Добрите производствени и хигиенни практики се 
установиха в 12 /дванадесет/обекта за производство на козметични продукти. В 
останалите 26/двадесет и шест/ обекта за производство на козметични продукти се 
установи, че са внедрени ефективно системи и се водят записи по тях, в съответствие с 
изискванията на Добрите производствени и хигиенни практики. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
В хода на извършените проверки се установи, че във всички обекти за 

производство на козметични продукти са внедрени системи в съответствие с изискванията 
на Добрите производствени и хигиенни практики.  

Най-често срещаните отклонения относно изпълнението на внедрените Добри 
производствени и хигиенни практики са свързани с липса на доказателства за част от  
записите по време на протичане на операциите на производствения процес. 

Издадени са 12 (дванадесет) броя предписания, от които 1 брой е с удължен срок до 
31.12.2018 год., 1 брой е със срок 28.12.2018 год., а останалите 10 броя са изпълнени. 

 
3. Проверка на производителите на биоциди, предвид предстоящото 

докладване за прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 (чл. 65 от него). 
Цел на проверката: Проверка на производителите на биоциди 
Обект на проверката: лицата, които произвеждат биоциди, в съответните 

производствени бази. 
Предмет на проверката: произвежданите на територията на Република България 

биоциди 
Служители на РЗИ-Пловдив извършиха проверки в 8 /осем/ обекта на 22 /двадесет 

и два/ биоцида. 
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Извърши се проверка на представените информационни листове за безопасност, както и 
на спецификациите на активните вещества и другите съставки , използвани за 
производството на биоцидите. 
Представиха се доказателства/работни карти, контролни карти, дневници/, 
удостоверяващи производствените операции. 
         Всяка фирма удостовери провеждането на вътрешни проверки/анализи, сертификати 
от ведомствени и акредитирани лаборатории/, отнасящи се до качеството и безопасността 
на произвежданите биоциди. 
         За идентификацията на производствените партиди се водят дневници на хартиен и 
електронен носител от постъпването на суровината до производството на крайния 
продукт. 

Представиха се документи за съоветствие с чл. 95, ал. 2 от Регламент 528/2012 год. 
За опаковъчния материал, включващ опаковка и приспособления за затваряне/ се 

представиха документи/сертификати, декларации за съответствие, тест-репорт и др./, 
доказващи безопасността и качеството на същите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
        В хода на извършените проверки се установи, че от проверените 22/двадесет и два/ 
биоцида отклонение при производствения процес са допуснали две  фирми - „Х.Е.Л.А. 
ХИМ” ООД и ЕТ„Ивко 3 – Костадин Иванов“. Управителят на „Х.Е.Л.А. ХИМ” ООД 
предприе доброволни мерки за отстраняване на несъответствието с чл. 65 от Регламент № 
528/2012год. На ЕТ„Ивко 3–Костадин Иванов“ е издадено предписание за отстраняване на 
констатираните несъоветствия и  стриктно спазване на изискванията на чл. 65 от 
Регламент № 528/2012 год. Останалите проверени шест фирми произвеждат биоциди 
съгласно изискванията на действащото законодателство. 

4. Етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение 
Цел на проверката: спазване изискването за забрана за предоставяне на масовия 

потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от 
ЗЗВВХВС (по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013) и задължението за 
поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се 
посочва, че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни 
вещества под ограничение от масовия потребител е забранено. 

Обект на проверката: лицата, които пускат на пазара химични вещества и смеси, в 
т.ч и биоциди, складове за търговия на едро, обекти за търговия на дребно и др. 

Предмет на проверката: пуснатите на пазара химични вещества и смеси, в т.ч и 
биоциди 

  Служители на РЗИ - Пловдив извършиха 81 броя проверки в 7 обекта за 
производство на детергенти и биоциди, 66 броя агроаптеки и 8 магазини и складове за 
химични вещества на територията на област Пловдив 

Проверени са химични вещества, биоциди, детергенти по отношение на 
изискванията на чл. 23 от ЗЗВВХВС (по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 
98/2013) и задължението за поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под 
ограничение. На производителите и вносителите  със седалище и адрес на управление на 
територията контролирана от РЗИ–Пловдив се извърши проверка на информационните 
листове за безопасност, ограниченията за вещества изброени в приложение I и 
етикетиране. По отношение на вносители и дистрибутори на химични смеси  със 
седалище и адрес на управление на територия, контролирана от останалите РЗИ-та се 
извършиха проверки само за етикетирането.  
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            Съгласно чл. 24 от Закон за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 
63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) в сила от 05.02.2002 г., посл.изм. ДВ. бр.58 от 18 
Юли 2017г. икономическият оператор трябва да етикетира почистващия препарат като 
отбележи, че  „Закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни 
вещества под ограничение от масовия потребител е забранено“. 
           За констатираното несъответствие е издадено Предписание на РЗИ- Пловдив за 
привеждане на етикетировката на горецитираната химична смес към изискванията на 
действащото законодателство. Същото е изпълнено. 
                

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
           Количеството  прекурсори на взривни вещества, предлагани на пазара е в 
ограничено количество. Това се дължи отчасти на факта, че редица икономически 
оператори прилагат ограниченията, както и отчасти на обстоятелството, че по своя 
инициатива някои производители са преустановили производството им. По данни на 
управителя на „Тони Фил“ ООД, същият ще намали процентното съдържание на 
азотната киселина в „Професионален киселинен препарат за основно почистване след 
ремонтни дейности WTF501” с цел да не попада в обхвата на чл. 4, т. 3 „в“ и Приложение 
I на Регламент 98/2013 год., за да избегне предупреждението за забрана за масовия 
потребител.  
            Във връзка с прилагането на REACH и CLP по Шести координиран 
европейски проект REF – 6 на Форума се извърши проверка на „Мексон“ ООД. 
Проверени бяха 5 броя биоцида и се попълниха въпросници предоставени от 
ECHA/EUROPEAN CHEMICALS AGENCY/. 

VI. КОЛЕГИУМИ: 
            1.Изменение на Наредба № 9 от 16 март 2001 г за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели, Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и доп. ДВ. 
бр. 6 от 16 Януари 2018г. 
           2.Основни правила на добрата производствена практика в предприятия, които 
произвеждат козметични продукти. 
           3.Изменение на Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и 
експлоатацията на обществените перални.  
 

VII. КУРСОВЕ: 
1.Обучение относно участието на Министерство на здравеопазването и 

Регионалните здравни инспекции в „Шести координиран европейски проект (REF-6) на 
Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането на REACH и CLPкъм 
Европейската агенция по химикали“. 

                                         Присъствали: гл. инсп. Я. Костова и нач.отдел „ДЗК“ М. Шикова. 
 

2. Участие в работна среща относно нормативните промени в Наредба № 9 за 
качеството на водата, предназначена за питейно бтови цели  и предизвикателствата пред 
водоснабдителните дружества  и органите на държавния здравен контрол.  

      Присъствали: ст. инсп. Н.Колева и нач.отдел „ДЗК“ М. Шикова 
 
 3. Нациоанален семинар „Качество и контрол на питейните води“. 
                                          Присъствал: ст. инсп. Н.Колева 
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ОТДЕЛ  “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” 
 

Планираните през 2018 г. задачи, отразени в общия план на РЗИ - Пловдив, са 
изпълнени.  

Основните приоритетни направления   в дейността на отдел “РК”  през 2018г. за 
спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения 
бяха: 

Провеждане на ефективен систематичен здравен контрол за определяне на 
облъчването на персонала и населението, в т.ч пациентите, и за спазване на нормите за 
радиационната защита в обекти с обществено предназначение с източници на йонизиращи 
лъчения в Пловдивска, Старозагорска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и 
Кърджалийска области, осъществяван чрез текущи инспекции и насочен контрол, 
включващ: 

- Контрол в обекти с обществено предназначение с източници на йонизиращи 
лъчения. 

- Контрол на радиационните параметри на работната и жизнена среда в обекти с 
източници на йонизиращи лъчения. 

       -  Здравен контрол за спазване на нормите за радиационната защита в обекти с 
източници на йонизиращи лъчения по реда на Закона за здравето и  нормативните актове 
по прилагането му и медицинските стандарти, касаещи дейността, в частта им 
радиационна защита, издадени на основание чл. 6 от ЗЛЗ /за обекти с ИЙЛ за медицински 
цели/. 
        - Контрол за спазване на условията и реда за осигуряване защита на лицата при 
медицинско облъчване.  
        - Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 - 2022 
г. 
        - Контрол върху провеждането на здравния мониторинг на лица за работа в обекти, 
използващи източници на йонизиращи лъчения, включващ контрол за наличие на 
документ за пригодност за работа в сфера  на йонизиращи лъчения на персонала от района 
на контрол на отдел РК при РЗИ - Пловдив. Организиране и оказване на съдействие при 
провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на 
йонизиращи лъчения. Водене на регистър и съхраняване на индивидуални медицински 
досиета на работещите в йонизираща среда; 
         - Контрол и оценка на получените индивидуални еквивалентни/ефективни дози при  
външно облъчване на персонала, отчетени чрез индивидуални дозиметри.  

  Мониторинг на радиационните параметри на жизнената среда: 
        -Контрол на факторите на жизнената среда за определяне и намаляване на 
облъчването от източници на йонизиращо лъчение. Изпълнение на програма “Контрол 
върху радиационните фактори на жизнената среда, с оглед оценка на облъчването на 
населението”– съгласно Заповед №РД-28-193/03.06.2011г.  на Министъра на 
здравеопазването. 
Щат на отдел „Радиационен контрол” – общо 9 щатни длъжности към 31.12.2018 год.: 
           1. Началник отдел – инженер физик (от 01.01.2019 год.), от 01.03.2018 год. до                
01.01.2019г. длъжността е била незаета;Главен инспектор – 2 щатни длъжности, едната 
незаета;Старши инспектор – 1 щатна длъжност, физик; Главен експерт – 2 щатни 
длъжности, химици; Инспектор – инспектор „Обществено здраве” – 1 щ.длъжност; Главен 
специалист – анализатор – химичен лаборант; Главен специалист по събиране и обработка 
на информацията – технически сътрудник. 
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І.  ДЕЙНОСТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ  ЗДРАВЕН КОНТРОЛ: 
 
            През 2018г. са издадени 54 здравни заключения за съгласуване избор на  площадки 
за разполагане обекти с източници на йонизиращи лъчения. Издадени бяха 21 здравни 
заключения за съответствие със здравните изисквания на  постъпили инвестиционни 
проекти, част “Мерки за осигуряване на радиационната защита”. 
            Издадени са 49 становища във връзка с готовността за въвеждане в експлоатация 
на обекти с ИЙЛ.  
           Новорегистрирани са общо 57 броя  обекта, от които 54 обекта - от ІІІ-та степен на 
сложност, използващи източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/ и 3 обекта от ІІ –ра 
степен на сложност вписани в публичния регистър на РЗИ по местонахождение на 
обектите с обществено предназначение по реда на чл.36, ал.3 от Закона за здравето, както 
следва: 
 

№ 
Новорегистрирани обекти с 

ИЙЛ в РЗИ  
 по местоположението им: 

І-ва 
степен 

ІІ-ра 
степен 

ІІІ-та 
степен Общо 

1.  Пловдив - 1 30 31 
2.  Стара Загора - - 9 9 
3.  Хасково  - - 5 5 
4.  Пазарджик - 2 7 9 
5.  Кърджали - - 2 2 
6.  Смолян - - 1 1 

 ОБЩО - 3 54 57 
 
               Прекратили са дейността си обекти с ИЙЛ общо 19 обекта за отчетния период, от 
които 17 обекта са  от ІІІ-та степен на сложност, 1 обект е  от ІІ-ра степен на сложност и 1 
обект е  от І-ва степен на сложност. Обектите са заличени от публичните регистри на 
обектите с обществено предназначение на РЗИ по местонахождението им чрез Заповеди за 
заличаване, издадени от съответните директори на РЗИ.  
 

ІІ. ДЕЙНОСТ ПО СИСТЕМАТИЧНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 
1. Осъществяване на текущ здравно-радиационен контрол в обекти с 

източници на йонизиращи лъчения 
           -ТЗК през 2018г. се осъществяваше в 838 обекта разпределени по сложност както 
следва: 
           -І-ва степен на сложност:     17 обекта 
           -ІІ-ра степен на сложност:    45 обекта 
           -ІІІ-та степен на сложност:   776 обекта 
            Планирането на проверките се извърши съобразно указанието на МЗ за планиране 
на дейността през 2018г.  а именно: 

1. Обекти от първа степен на сложност – не по-малко от 2 пъти годишно; 
2. Обекти от втора степен на сложност – не по-малко от 1 път годишно; 
3. Обекти от трета степен на сложност – не по-малко от 1 път годишно. 
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Разпределение на извършените проверки през 2018 г. 
 
 
 

Вид 
на 

обектите 

Обекти, 
подлежащи 
на здравен 

контрол   
в началото  

на  
отч. период 

към 
01.01.2018 

г. 

+ Ново 
въведени  
обекти 
 
- Закрити 
обекти 

през 
2018 г. 

Обекти 
подлежащи 
на здравен 
контрол 

към 
31.12.2018 г. 

 
 

 
Брой на проверки в 

обектите  
през   2018 г. 

Обхванати  

с общ 
дозиметри

чен  

контрол 

обекти  
през      

2018 г. 

 
 

план 
 

 

 
 

Изпълне 
ние 

Обекти,  
контролира
ни от отдел 

”РК” 
Общо: 

 
838 

 
+57 
-19 

 
876 

 
855 

 
855 

 
540 

І-ва степен 
на сложност 
 

17 -1 16 34 34 16 

ІІ-ра степен 
на сложност 

45 +3 
-1 

 

47 45 45 18 

ІІІ-та степен 
на сложност 
 

776 +54 
-17 

813 776 776 506 

 
            Здравно – радиационният контрол в обектите от различните степени на сложност е 
съобразен с методичното указание на МЗ за планиране на дейността на РЗИ. През 
отчетния период се извършиха общо 855 инспекции в обекти с ИЙЛ. При извършения 
общ дозиметричен контрол на радиационните параметри на работната среда в обекти с 
ИЙЛ през отчетния период са обхванати 540 обекта. Своевременно са отстранени 
установените отклонения от  определените граници съгласно Наредбата за радиационна 
защита.          
  Мощността на амбиентаната дозата гама лъчение на естествения гама-фон се 
измерваше ежедневно и двукратно в района пред сградата на РЗИ - Пловдив.  Не са 
регистрирани отклонения от обичайните за района стойности. Извършени за 498  
измервания. 
            През отчетния период  не са   регистрирани  инциденти  с източници на 
йонизиращи лъчения в контролирания от отдела регион. 
             Издадени са 11 броя удостоверения за спазване на здравните изисквания в 
лечебните заведения на основание чл. 40, ал.4 от Закона за лечебните заведения. 
Обхванати са 43 броя обекти с източници на йонизиращи лъчения. 
 

Стратегия за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027 г. 
   През 2018 г. Министерският съвет с решение № 55 от 01.02.2018 г. прие Стратегия 
за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027г. и Национален план за действие за 
намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022г. 
По указнията в писмото на МС се изпратиха писма до: 

- Областния управител на Областна администрация-Пловдив; 
- Кмета на Община Пловдив; 
-  Регионална инспекция по околната среда и водите–Пловдив; 
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- Регионално управление на образованието–Пловдив; 
- Дирекция областна инспекция по охрана на труда-Пловдив; 
- Камара на архитектите в България-регионална колегия Пловдив; 
- Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Пловдив; 
- Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив; 

       - Областен председател на Камарата на строителите в България относно създаването 
на Областен координационен съвет за управление изпълнението на Национален план за 
действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. 
          След излъчването на представители от всички горепосочени институции със  
Заповед № РД 02-568/19.06.2018 г. от РЗИ - Пловдив се определи състава на Областния 
координационен съвет  за област Пловдив на Национален план за действие за намаляване 
риска от облъчване от радон 2018-2022 г. Със Заповед № РД 02-562/19.06.2018 г. от РЗИ -  
Пловдив се определи за Областен координатор за област Пловдив на Национален план за 
действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. 
            Проведе се работна среща в Балнеоцентър „Камена” в гр. Велинград по въпросите 
свързани със  Стратегията за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027г. и 
Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022г. 

 С писма бяха уведомени 100 броя лица за получените резултати от измерване 
концентрацията на радон в сгради с цел оценка на корекционните фактори на сезонните 
вариации на този показател, проведено на територията на Област Пловдив в рамките на 
Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на 
българското население 2013- 2017 г. 

На 28.08.2018 г. в РЗИ - Пловдив бяха получени 430 броя детектора за измерване на 
концентрацията на радон в училища на територията на Пловдивска област. Преди 
поставянето на детекторите беше организирана среща с представители от всички 
училища, които бяха подбрани за целта. На срещата беше изнесена презентация от 
областния координатор на област Пловдив за същността и целите на измерването. 
Детекторите бяха поставени от инспектори на РЗИ - Пловдив по предварително 
определена схема, като се раздадоха печатни брошури „Радон в училище“ и се попълниха 
анкетни карти по образец. 

С цел обстойно проучване на районите, в които при предходно измерване в 
рамките на  Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху 
здравето на българското население 2013-2017  г. са констатирани концентрация на радон 
над референтното ниво, се поставиха още 33 бр. детектори за измерване на 
концентрацията на радон в жилища на територията на Пловдивска област. 
 

2. Организиране и съдействие при провеждане на здравен мониторинг на 
лица, които работят в среда на йонизиращи лъчения   
            Медицинското наблюдение на  работещите в  среда на йонизиращи лъчения беше 
организирано и проведено съгласно изискванията на  Наредба №29 /ДВ бр. 78 от 
30.09.2005 г./ и при спазване на указания ред в писмото на МЗ № 32-00-66 от 13.04.2006 г., 
както и на влязлата в сила Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и 
изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. 
   Прегледът на представените документи и Медицинските заключения за работа в 
йонизираща среда се извършиха от радиобиолог от  НЦРРЗ – София.  
РЗИ - Пловдив изпрати общо 260 уведомителни писма за провеждане на ежегодните 
специализирани медицински прегледи на персонала,  работещ в среда на ИЙЛ. Получени 
са  259 броя Заявления до директора на РЗИ - Пловдив за издаване на заключение за 
пригодност за работа в сфера на йонизиращи лъчения на 1375 общо  лица. 
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За отчетния период няма регистрирани индивидуални еквивалентни дози на 
персонала, работещ с източници на йонизиращи лъчения, над 20 милисиверта/година.  
 

ІІІ. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 
     През 2018г. дейността на радиохимичното звено беше съобразена изцяло със 

Заповед № РД-28-193/ 03.06.2011 г. на Mинистъра на здравеопазването, програмата за общ 
радиационен контрол на  факторите  на жизнената среда с оглед оценка на облъчването на 
населението и указанието на МЗ за планиране на дейността за 2018г. на РЗИ. През 
отчетния период  в отдел “Радиационен контрол” към дирекция “Обществено здраве” са 
анализирани  366 броя проби при планирани 147 броя. На тях съответстват 1088  броя 
анализи .  
           Изследваните за наличие на радионуклиди образци  по групи /без води за питейно-
битови цели/ са: атмосферни отлагания с район  на пробонабиране гр. Пловдив, мляко и 
млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, брашно, хляб, хлебни и 
макаронени изделия, плодове и зеленчуци, смесена диета, плодове и зеленчуци. Общият 
брой анализирани  проби от хранителни продукти за 2018 год.  е 26 броя, при план 26 
броя. Съответстващите им анализи са 76, при план – 76 броя. Анализираните по 
радиологични показатели проби от хранителни продукти отговарят на Наредбата за 
радиационна защита. Издадени са необходимия брой протоколи от извършените анализи, 
както и здравни заключения за оценка на съответствието с нормативните изисквания. 
Няма  проби с отклонения. 
Съгласно Заповед № РД-28-193/03.06.2011г е извършен радиохимичен анализ на 4 проби 
от смесена диета (включва закуска, обяд и вечеря), взета от  региона, в който се извършва 
дейността на отдел „РК“. Резултатите показват, че съдържанието на цезий-137 и 
стронций-90 са под нивата на докладване в Европейската комисия . 

  Пробите от питейни води през отчетния период са 176 броя – по систематичен 
здравен контрол. Извършен е радиохимичен анализ на проби води по искане на физически 
и юридически лица  както следва: 101 броя проби от питейни води от ведомствени и други 
водоизточници, 17 броя от централни водоизточници и 41 броя сурови води. Всичко са 
изпитани 335 броя проби от води, на които съответстват 1005 броя анализи. 

 
Броят на анализираните води по видове за 2018 год. са както следва: 

 
Видове 
водоизточници 

по ДЗК по искане на физически и 
юридически лица 

брой 
проби 

брой 
анализи 

брой анализи с 
несъответствия 

брой 
проби 

брой 
анализи 

брой анализи с 
несъответствия 

Централни 
водоизточници 176 528 75 17 51 3 

Ведомствени и 
други 
водоизточници 

- - - 101 303 41 

Тръбни 
кладенци 
/сурова вода/ 

- - - 41 123 2 

ОБЩО 
176 528 75 159 477 46 
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Брой проби и анализи на води за  2018 год. 
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брой анализи от тях с несъответствия 
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а 
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по ДЗК 176 71 176 176 176 105 528 60 10 5 - 75 
по заявка 159 38 159 159 159 113 477 37 4 4 - 45 

ОБЩО 335 109 335 335 335 218 1005 97 14 9 - 120 

ОБЩО 335 109                                                 1005                                               120 
*оценката по показател индикативна доза не е включена към общия брой анализи! 
 
От всички извършени анализи на питейни води 120 анализа не съответстват на 
определените максимални стойности, респ. контролни нива, определени в Наредба № 
9/16.03.2001г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. 
             При извършените изпитвания по радиологични показатели на водите, през 2018 г. 
са констатираха 97 броя проби, при които общата алфа активност е над контролното ниво 
/0,10 Bq/l, от които по ДЗК са 60 броя проби, при които общата алфа активност е над 
контролното ниво /0,10 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на 
водата предназначена за питейно-битови цели. 
 
          При извършените изпитвания по ДЗК по радиологични показатели на водите от 
област Пловдив през 2018 г. се констатираха 24 броя проби, при които общата алфа 
активност е над контролното ниво /0,10 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001 г. за 
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, както следва:     
 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

Обща алфа 
активност 

Bq/l 

Неопределе
ност 
Bq/l 

1. с. Православен 23.1.2018 0.90 0.09 
2. гр. Първомай 23.1.2018 0.32 ± 0.03 
3. с. Белозем 23.1.2018 0.26 ± 0.03 
4. с. Брягово 27.4.2018 1.16 ± 0.12 
5. с. Драгойново 27.4.2018 0.83 ± 0.08 
6. с. Караджалово 27.4.2018 0.21 ± 0.02 
7. с. Брягово 29.5.2018 1.02 ± 0.10 
8. с. Драгойново 29.5.2018 0.23 ± 0.02 

9. гр. Първомай 29.5.2018 0.43 ± 0.04 

10. с. Болярино 29.5.2018 0.34 ± 0.03 
11. ЗВ Пъдарско 29.5.2018 0.51 ± 0.05 
12. с. Караджалово 18.6.2018 0.60 ± 0.06 
13. с. Караджалово 27.6.2018 0.51 ± 0.05 
14. гр. Първомай 27.6.2018 0.39 ± 0.04 
15. гр. Първомай, кв.Дебър 27.6.2018 0.23 ± 0.02 
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            При извършените изпитвания по ДЗК по радиологични показатели на водите от 
област Пловдив през 2018 г. се констатираха 4 броя проби, при които общата бета 
активност е над контролното ниво / 1 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001г за 
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, както следва:     
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

Обща бета 
активност 

Bq/l 

неопределе
ност 

1. Вода от с. Православен 23.1.2018 1.17 ±0.12 
2. Вода от с. Брягово 29.5.2018 1. 49 ±0.15 
3. Вода от с. Татарево 15.6.2018 1. 43 ±0.14 
4. Вода от с. Милево 12.7.2018 1. 07 ±0.11 

 
          При извършените изпитвания по радиологични показатели на водите, през 2018 г. се 
констатираха 3 броя проби, при които концентрацията на естествен уран е над 
максималната стойност /0,03мг/л/, определена в Наредба №9/16.03.2001 г.  за качеството 
на водата предназначена за питейно-битови цели,  както следва:  
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

естествен 
уран mg/l 

Неопределеност 
mg/l 

 
1. с. Брягово 27.4.2018 0.048 ± 0.005 
2. с. Брягово 29.5.2018 0.045 ± 0.005 

3. ЗВ Брягово 15.10.2018 0.048 ± 0.005 

 
През 2017 год. бяха констатирани стойности по показател естествен уран над 

максимално  определената стойност /0,03 mg/l в Наредба №  9  от 2001 г. за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели за следните населени места: с. Пъдарско, 
община Брезово, с. Болярино, община Раковски, с. Караджалово, с. Драгойново и с. 
Брягово, община Първомай. Питейната вода в тези населени места на област Пловдив 
беше забранена за пиене и приготвяне на храна.  

Предвид извършения контролен мониторинг от страна на РЗИ - Пловдив и на ВиК 
ЕООД, Пловдив и двукратно и последователно констатираните стойности на 
концентрацията на естествен уран под максимално определената, посочената забрана 
беше отменена за  с. Пъдарско, с. Болярино и с. Караджалово. 
       Към 31.12.2018 год. предвид  констатираните стойности по показател естествен уран 
над максимално  определената стойност /0,03 mg/l в Наредба №  9  от 2001 г. за качеството 
на водата, предназначена за питейно-битови цели за следните населени места: с. 

16. с. Градина 27.6.2018 0.24 ± 0.02 
17. с. Крушево 27.6.2018 0.38 ± 0.04 
18. с. Драгойново 12.7.2018 0.61 ± 0.06 
19. с. Милево 12.7.2018 0.23 ± 0.02 
20. с. Борец 12.7.2018 0.18 ± 0.02 
21. с. Пъдарско 14.8.2018 0.50 ± 0.05 
22. с. Брягово 4.9.2018 0.74 ± 0.07 
23. с. Милево 4.9.2018 0.27 ± 0.03 
24. ЗВ Брягово 15.10.2018 1.17 ± 0.11 
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Драгойново и с. Брягово /община Първомай/,  водата все още е  забранена за използване за 
питейни цели и за приготвяне на храна. По този повод са издадени 2 броя предписания 
от РЗИ - Пловдив за  осигуряване на вода за питейни нужди в цистерни, отговаряща на 
изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-
битови цели. Във връзка с изпълнение на нормативните изисквания към качеството на 
питейната вода, тези зони продължават да бъдат под учестен мониторинг.  

 Все още са в сила заповедите за временно спиране на обекти /тръбни кладенци/ с 
обществено предназначение, а именно: 
        1. Тръбни кладенци, /I подем/ - 13 броя, намиращи се в гр. Първомай, местност 
„Каваджик дере“, землището на с. Бяла река ; 
        2. Тръбни кладенци – 2 броя, намиращи се  в с. Караджалово, местност „До селото“, 
община Първомай. 
        Въз основа на дадени предписания за провеждане на  допълнителни анализи за 
определянето на конкретни радионуклиди с цел изчисляване параметричната стойност на 
индикативната доза във връзка с констатираната стойност над контролното ниво на обща 
алфа активност при извършения контролен мониторинг, ВиК ЕООД, Пловдив, представи 
протоколи от ИЯИЯЕ при БАН, въз основа на които беше изчислена и параметричната 
стойност на индикативната доза за проби от питейна вода от село Драгойново  и град 
Първомай, която е по-малка от 0,1 милисиверта за година. 
 
         При извършените изпитвания по ДЗК по радиологични показатели на водите от 
други области през 2018 г. се констатираха 36 броя проби, при които общата алфа 
активност е над контролното ниво /0,10 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001г за 
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, както следва:     
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

Обща алфа 
активност 

Bq/l 
Неопределеност 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
1. с. Охлювец 12.1.2018 0.44 ± 0.04 
2. с. Рани лист 12.1.2018 0.22 ± 0.02 
3. с. Охлювец 17.5.2018 0.45 ± 0.05 
4. ЗВ Рани лист 10.7.2018 0.20 ± 0.02 
5. ЗВ Патица 10.7.2018 0.18 ± 0.02 
6. ЗВ Охлювец 10.7.2018 0.28 ± 0.03 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
7. ЗВ Осларка 16.1.2018 0.21 ± 0.02 
8. ЗВ Ковач 3.4.2018 0.21 ± 0.02 
9. ЗВ Казанка 24.4.2018 0.50 ± 0.05 
10. ЗВ Мъдрец 6.7.2018 0.22 ± 0.02 
11. ЗВ Яворово 2.10.2018 0.19 ± 0.02 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
12.  ЗВ Узунджово 6.2.2018 0.96 ± 0.09 
13.  ЗВ Динево 6.2.2018 1. 75 ± 0.17 
14.  ЗВ Болярово 6.2.2018 0.76 ± 0,08 
15.  ЗВ Войводово 6.2.2018 0.16 ± 0.02 
16.  ЗВ Гарваново 6.2.2018 0.21 ± 0.02 
17.  ЗВ Тополово 24.7.2018 0.20 ± 0.02 
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           При извършените изпитвания по ДЗК по радиологични показатели на водите от 
други области през 2018 г. се констатираха 5 броя проби, при които общата бета 
активност е над контролното ниво / 1 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001 г. за 
качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, както следва:     
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

Обща бета 
активност 

Bq/l 
Неопределеност 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
1. ЗВ Осларка 16.1.2018 1.23 ±0.12 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
2. с. Градина 15.6.2018 1.54 ±0.15 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

3.  ЗВ Рани лист 10.7.2018  
1.38 

 
±0.14 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
4. ЗВ Динево 6.2.2018 1. 21 ±0.12 
5. ЗВ Болярово 6.2.2018 1. 14 ±0.11 

 
          При извършените изпитвания по радиологични показатели на водите, през 2018 г. се 
констатираха 2 броя проби, при които концентрацията на естествен уран е над 

18.  ЗВ Малки воден 24.7.2018 0.20 ± 0.02 
19. гр. Харманли, сграда на 

ВиК 28.8.2018 0.46 ±0.05 

20. гр. Харманли, хр. магазин 
"Силвана" 28.8.2018 0.27 ±0.03 

21. гр. Харманли, хр. магазин 
"3 Митева" 28.8.2018 0.32 ±0.03 

22.  с. Бисер 28.8.2018 0.22 ±0.02 
23.  с. Надежден 28.8.2018 0.34 ±0.03 
24.  с. Остър камък 28.8.2018 0.35 ± 0.04 
25. ЗВ Славеево 23.10.2018 0.18 ± 0.02 
26.  ЗВ Долно поле 23.10.2018 0.17 ± 0.02 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН-Във връзка с писмо на МЗ с № 04-08-24/22.2.2018г 
27.  с. Градина 15.6.2018 0.61 ± 0.06 
28.  с. Д. Дъбник 15.6.2018 0.18 ± 0.02 
29.  с. Ясен 15.6.2018 0.23 ± 0.02 
30.  гр. Белене 15.6.2018 0.16 ± 0.02 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ- Във връзка с писмо на МЗ с  № 16-08-52/13.07.2018г 
31.  ЗВ Шабла 1 4.10.2018 0.19 ± 0.02 
32.  ЗВ Каварна 4.10.2018 0.14 ± 0.01 
33.  ЗВ Балчик 4.10.2018 0.16 ± 0.02 
34.  ЗВ Албена 4.10.2018 0.19 ± 0.02 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 
35.  с. Смилян 10.10.2018 0.16 ± 0.02 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 
36. ЗВ Побит камък 30.10.2018 0.51 ± 0.05 
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максималната стойност /0,03мг/л/, определена в Наредба №9/16.03.2001 г.  за качеството 
на водата предназначена за питейно-битови цели,  както следва:  
 

Пункт на пробовземане Дата на 
пробовземане 

естествен 
уран mg/l 

Неопределеност 
mg/l 

 
ОБЛАСТ ХАСКОВО 

1. ЗВ Узунджово 6.2.2018 0.040 ± 0.008 
2.  ЗВ Динево 6.2.2018 0.14 ± 0.02 

 
Населено място Дата на 

пробовземане 
 обща алфа 
активност  

Bq/l 

Неопределеност  
Bq/l 

 
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

1. с.Охлювец 12.1.2018 0.44 ± 0.04 
2. с.Рани лист 12.1.2018 0.22 ± 0.02 
3. с.Охлювец 17.5.2018 0.45 ± 0.05 
4. ЗВ Рани лист 10.7.2018 0.20 ± 0.02 
5. ЗВ Патица 10.7.2018 0.18 ± 0.02 
6. Охлювец 10.7.2018 0.28 ± 0.03 

 
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

7. ЗВ Осларка 16.1.2018 0.21 ± 0.02 
             ЗВ Ковач 3.4.2018 0.21 ± 0.02 

Вода от ЗВ Казанка 24.4.2018 0.50 ± 0.05 
Вода от ЗВ Мъдрец 6.7.2018 0.22 ± 0.02 
Вода от ЗВ Яворово 2.10.2018 0.19 ± 0.02 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Вода от с.Православен 23.1.2018 0.90 0.09 
Вода от гр.Първомай 23.1.2018 0.32 ± 0.03 

Вода от с.Белозем 23.1.2018 0.26 ± 0.03 
Вода от с.Брягово 27.4.2018 1, 16 ± 0.12 

Вода от с.Драгойново 27.4.2018 0.83 ± 0.08 
Вода от с.Караджалово 27.4.2018 0.21 ± 0.02 

Вода от с.Брягово 29.5.2018 1, 02 ± 0.10 
Вода от с.Драгойново 29.5.2018 0.23 ± 0.02 

Вода от гр.Първомай 29.5.2018 0.43 ± 0.04 

Вода от с.Болярино 29.5.2018 0.34 ± 0.03 
Вода от ЗВ Пъдарско 29.5.2018 0.51 ± 0.05 

Вода от с.Караджалово 18.6.2018 0.60 ± 0.06 
Вода от с.Караджалово 27.6.2018 0.51 ± 0.05 
Вода от гр.Първомай 27.6.2018 0.39 ± 0.04 

Вода от гр.Първомай, кв.Дебър 27.6.2018 0.23 ± 0.02 
Вода от с.Градина 27.6.2018 0.24 ± 0.02 
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          При извършените изпитвания по радиологични показатели на водите, през 2018 г. се 
констатираха 14 броя проби, при които общата бета активност е над контролното ниво /1 
Bq/l/, от които по ДЗК  са  10 броя  проби, при които общата бета активност е над 
контролното ниво /1 Bq/l/, определено в Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата 
предназначена за питейно-битови цели, както следва:   

Вода от с.Крушево 27.6.2018 0.38 ± 0.04 
Вода от с.Драгойново 12.7.2018 0.61 ± 0.06 

Вода от с.Милево 12.7.2018 0.23 ± 0.02 
Вода от с.Борец 12.7.2018 0.18 ± 0.02 

Вода от с.Пъдарско 14.8.2018 0.50 ± 0.05 
Вода от с.Брягово 4.9.2018 0.74 ± 0.07 
Вода от с.Милево 4.9.2018 0.27 ± 0.03 

Вода от ЗВ Брягово 15.10.2018 1, 17 ± 0.11 
 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 
Вода от  ЗВ Узунджово 6.2.2018 0.96 ± 0.09 

Вода от  ЗВ Динево 6.2.2018 1, 75 ± 0.17 
Вода от ЗВ Болярово 6.2.2018 0.76 ± 0,08 

Вода от ЗВ Войводово 6.2.2018 0.16 ± 0.02 

Вода от ЗВ Гарваново 6.2.2018 0.21 ± 0.02 

Вода от ЗВ Тополово 24.7.2018 0.20 ± 0.02 
Вода от ЗВ Малки воден 24.7.2018 0.20 ± 0.02 

Вода от гр.Харманли, сграда на 
ВиК 28.8.2018 0.46 ±0.05 

Вода от гр.Харманли, хр.магазин 
"Силвана" 28.8.2018 0.27 ±0.03 

Вода от гр.Харманли, хр.магазин 
"3 Митева" 28.8.2018 0.32 ±0.03 

Вода от с.Бисер 28.8.2018 0.22 ±0.02 
Вода от с.Надежден 28.8.2018 0.34 ±0.03 

Вода от с.Остър камък 28.8.2018 0.35 ± 0.04 
Вода от ЗВ Славеево 23.10.2018 0.18 ± 0.02 

Вода от ЗВ Долно поле 23.10.2018 0.17 ± 0.02 

Населено място Дата на 
пробовзимане 

Резултат на обща бета 
активност, Bq/l 

Неопределеност Bq/l 

 
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

Вода от ЗВ 
Осларка 16.1.2018 1 ,23 ±0.12 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
Вода от 

с.Православен 23.1.2018 1, 17 ±0.12 

Вода от БМВ 
Драгойново 3.5.2018 1, 27 ±0.13 

Вода от с.Брягово 29.5.2018 1, 49 ±0.15 
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           При извършените изпитвания по радиологични показатели на водите, през 2018 г. 
се констатираха 9 броя проби, при които концентрацията на естествен уран е над 
максималната стойност /0,03мг/л/,  от които по ДЗК са 5 броя проби при които 
концентрацията на естествен уран е над максималната стойност /0,03мг/л/, определена в 
Наредба №9/16.03.2001г за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели,  
както следва: 
 
Населено място Дата на 

пробовзимане 
Резултат  за 

естествен уран mq/l 
Неопределеност mq/l 

 
ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Вода от  ЗВ 
Узунджово 6.2.2018 0.040 ± 0.008 

Вода от  ЗВ 
Динево 6.2.2018 0.14 ± 0.02 

 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Вода от с.Брягово 27.4.2018 0.048 ± 0.005 
Вода от с.Брягово 29.5.2018 0.045 ± 0.005 

Вода от ЗВ 
Брягово 15.10.2018 0.048 ± 0.005 

     
 При установени стойности над контролните нива за общата алфа и общата бета 
активност не може да бъде оценена параметричната стойност на общата индикативна доза 
за тези проби, като следва да бъдат извършени допълнителни анализи за определянето ѝ и 
оценяване на съответствието на контролирания обект с всички изисквания на Наредба  № 
9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Такива анализи към 
момента в РЗИ - Пловдив не могат да бъдат извършени поради липса на подходяща 
радиометрична апаратура. 
 

 
 

Вода от 
с.Татарево 15.6.2018 1, 43 ±0.14 

Вода от с.Милево 12.7.2018 1, 07 ±0.11 
 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
Вода от ЗВ Рани 

лист 10.7.2018  
1.38 

 
±0.14 

 
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН- Във връзка с писмо на МЗ с №04-08-24/22.2.2018 

Вода от с.Градина 15.6.2018 1, 54 ±0.15 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Вода от  ЗВ 
Динево 6.2.2018 1, 21 ±0.12 

Вода от ЗВ 
Болярово 6.2.2018 1, 14 ±0.11 
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Отчет за 2018 г.  по групи, както следва: 
 

 
ІV. САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
            - Издадени са 40 предписания, с тях са обхванати 105 обекта.  
            - Съставени актове за установяване на административно нарушение - няма 
            - Спрени временно от експлоатация обекти - няма. 
 

V. КОЛЕГИУМИ, КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ 
1. От  19.03.2018 г. до 23.03.2018 г. беше проведен курс на тема ”Мониторинг и 

оценка на дозата при вътрешно облъчване” по европейска програма CONCERT,  който се 
проведе в гр. София в НЦРРЗ. На курса от РЗИ - Пловдив присъства инж. физик Иванка 
Къева.  
      2. От 10 до 13 септември 2018 год. беше проведена международна конференция на 
Българското ядрено дружество в КК „Св. Влас”. На нея от РЗИ - Пловдив присъстваха д-р 
Цвета Иванова и инж. физик Иванка Къева.  
      3.На 7 ноември 2018 г. Катедрата по Медицинска физика и Биофизика към 
Медицински университет – Пловдив, съвместно с Катедрата по клинична онкология, 

Изследвания 
  
  
  

  

по ДЗК 
  
  
  

план изпълнени
е план изпълнение 

от тях 
нестандартн

и 

брой 
проби 

  

брой проби 
  

брой 
изследвани

я 
  

брой 
изследвани

я 
  

        проби 
  

1 9 11 13 15 17 
Води 117 176 351 528 71 
Мляко и млечни 
продукти 4 4 12 12   
Хляб и хлебни 
продукти 2 2 6 6   
Месо и месни 
продукти 2 2 6 6   
Плодове и зеленчуци 6 6 18 18   
Детски храни 4 4 12 12   
Риба 2 2 6 6   
Други храни 4 4 12 12   
Почва 1 1 2 2   
Дънни утайки           
Треви 1 1 2 2   
Атмосферни отлагания 4 4 12 12   
Други   1   3   
ВСИЧКО 147 207 439 619 71 
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отбелязаха Международния ден на медицинската физика. На събитието присъстваха 
всички служители от отдел РК. 
      4.От 27 до 29 юни 2018 год. беше проведен семинар в гр. Велинград по Стратегията за 
намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027г. и Националния план за действие за 
намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022г. на който присъстваха 2 служители на 
отдел „Радиационен контрол” при РЗИ - Пловдив, единият от които беше областния 
координатор.  
      5.Проведени са вътрешни колегиуми на теми: 
      -  „Запознаване с новите нормативни документи по радиационна защита – Наредба №2 
за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване и Наредба за 
радиационна защита”. Темата беше представена от Иванка Къева – гл. инспектор на дата 
10.07.2018 год.; 
      - „ Коментари по методика за оценка на  индикативна доза от поглъщане на 
радионуклиди с питейна вода». Темата беше представена от Метин Дормуш– гл. експерт 
на дата 16.04.2018 год. 
 

ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ И 
ЗДРАВНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА” 

 
Дейността в отдел ПБПЗ и ЗТЕ – Дирекция ОЗ, през 2018 год., се извършва при 

запазване на основните приоритетни дейности: 
           - Провеждане на ефективен държавен здравен контрол на обекти за производство на 
бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и на пуснатите на пазара 
бутилирани води за спазване на изискванията и разпоредбите на Регламентите на ЕС и 
действащите нормативни документи. 
          - Извършване на контрол на обекти с обществено предназначение при получени 
уведомления по реда на Наредба № 9/2005 г. за условията и реда за създаване и 
поддържане на публичен регистър на ООП, контролирани от РЗИ. 
          - Провеждане на систематичен и насочен здравен контрол за спазването на забрани и 
ограничения на тютюнопушенето в закрити и някои открити обществени места и 
злоупотребата с алкохол, регламентирани в Закона на здравето. 
        - Контрол на локални източници на шум от обекти с обществено предназначение; 
обекти за хранене и развлечение; обекти за производство и търговия, срещу които е 
получена жалба в МЗ или РЗИ. 
       - Съгласуване при необходимост на подробни устройствени планове по искане на 
физически или юридически лица и извършване оценка за съответствието на 
инвестиционните проекти със задължителните здравни норми и изисквания, по искане на  
физически или юридически лица. 
      - Изготвяне на становища в здравен аспект за екологични оценки на планове и 
програми и оценки на въздействие върху околната среда. 
       - Тематични проверки по указания на МЗ. 
       - Проучване разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори, 
свързани с начина на живот (стрес, тютюнопушене, наднормено тегло и др.) и участие в 
разработване на инициативи с цел тяхното ограничаване. 
       - Проучване, анализиране и контролиране храненето на деца и ученици, с цел 
оптимизирането му и изпълнението на нормативната база към Министерство на 
здравеопазването.       
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       - Организиране и осъществяване на масови дейности и прояви, свързани със световни 
и международни дни, посветени на здравен проблем – кампании, здравно – образователни 
инициативи и други прояви.       
       - Планиране, разработване и осигуряване разпространението на печатни и аудио-
визуални, здравно-образователни, информационни и методични материали за нуждите на 
различни прицелни групи на населението във връзка с профилактика на болестите и 
промоция на здравето.     
        - Изготвяне на анализи и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и 
здравния статус на населението, предлагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на 
негативните ефекти от въздействието на факторите на средата на база извършвания 
мониторинг и контрол.    
       - Оказва консултативна и методична помощ на различни групи на населението по 
проблемите на здравното образование, възпитание и профилактика на болестите.     
 
            Структура на отдел ПБПЗ и ЗТЕ: 
 
 Началник отдел  - 1; Главен експерт – 2; Старши експерт – 2; Младши експерт – 1; 
Главен инспектор – 3; Старши инспектор – 1; Инспектор – 9; Главен специалист – 2; 
Изпълнител пробовземач – 1; Изпълнител хигиенист – 1. 
 

I.   АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ И ПРОУЧВАНИЯ 
 

1.    Състояние на околната среда по компоненти. 
1.1 Атмосферен въздух 

      Изготвен е Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на 
населението на град Пловдив през 2017 год., включващ: 

- Анализ на качеството на атмосферния въздух на град Пловдив; 
- Анализ на заболеваемостта от респираторни заболявания; 
- Информация от Община Пловдив за предприетите мерки; 
- Препоръки към Община Пловдив за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух и ограничаване на риска за здравето. 
 

   1.2. Шум 
        Изготвен е Годишен доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. 
Пловдив, съдържащ анализ на данните от проведените измервания на шумовото 
натоварване с динамика за предходни години. 
 

   1.3. Електромагнитни полета 
        Изготвен е Годишен доклад с включен анализ на резултатите от мониторинга и 
контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и обектите, 
източници на нейонизиращи лъчения, обхванати от РЗИ – Пловдив  
 

II. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 
 

1. Състояние на храненето на населението 
1.1. Хранене на организираните детски и ученически колективи. 

   През 2018 година е осъществен систематичен здравен контрол относно храненето 
на деца и ученици в 148 детски градини, 53 ОДЗ, 22 ДЯ, 34 ДМК и 91 ученически 
столове с 64 бюфети в Пловдив и областта. 

Извършени са следните дейности: 
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- Проверки за храненето на децата от 0 до 3 години в детските заведения, съгласно 
изискванията на Наредба №2/2013 г. –113 бр. 

- Проверки за храненето при децата от 3 до 7 години в детските заведения, съгласно 
изискванията на Наредба №6/2011 г. – 213 бр.  

- Проверки за храненето в ученически столове и бюфети, съгласно изискванията на 
Наредба № 37/2009 г. – 196 бр.  

- Осъществена е методично – консултативна дейност на медицински и немедицински 
специалисти свързани с храненето – 742 бр.  

- Оценки за храненето на децата от 0 до 3 години съгласно Наредба № 2/2013 г. по 
продуктови набори  – 56 бр. 

- Оценки за храненето на децата от 3 до 7 години съгласно Наредба № 6/2011 г. по 
продуктови набори – 100 бр. 

- Изчислени продуктови набори и основни хранителни вещества (белтъчини, 
мазнини, въглехидрати) и енергия - 210 бр.  

За констатирани несъответствия с наредбите за здравословно хранене при 
извършените проверки са издадени 10 броя предписания, както следва: 

- Предписания за спазване на Наредба № 2/2013г – 3 бр.  
- Предписания за спазване на Наредба № 6/2011г. за здравословно хранене на децата 

от 3 до 7 години в детски заведения – 4 бр. 
- Предписания за спазване на Наредба № 37/2009 г. за здравословно хранене на 

учениците – 3 бр. 
- Съставен е АУАН за неизпълнено предписание в ПГ «Ген. Вл. Заимов», гр. Сопот 

– 1 бр. 
 

Извършени са и проверки по насочен здравен контрол относно храненето на 
организирани колективи,  в т.ч.: 

- Проверка по  сигнал от „Трафик Нюз“ за нередности в Детска кухня към ДЯ 
„Вълшебно детство“ р-н Централен, относно храненето на децата, съгласно Наредба № 
2/13 г. и издадено предписание за спазване на здравните изисквания. 

- Съвместна проверка с представители на ОДБХ по повод жалба за хранене в СУ 
„Цар Симеон Велики ” - гр. Пловдив. 

- Проверка за спазване на Наредба № 37/2009 г., по повод сигнал в павилион към ОУ 
«Св. Св. Кирил и Методий», гр. Карлово. 

- Проверка по сигнал от РУО-Пловдив, относно храненето на учениците  в СУ 
„Христо Ботев“, гр. Лъки. 

 
Изготвени са отговори относно: 
Запитване за хранене на дете с алергия към белтъка на кравето мляко, посещаващо 

детско заведение. 
Запитване от община Раковски за разкриване на обект за продажба на храни, в 

двора на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови. 
 

2. Оценка на седмичните учебни разписания на учениците. 
      Извършени са оценки и съгласуване на седмични разписания на учебните 
заведения в гр. Пловдив и областта, съгласно изискванията на Наредба №10/2014 г. - 515 
бр.  
      Осъществена е консултативна дейност, свързана с изискванията на Наредба 
№10/2014 г. - 56 броя консултации.  
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       3. Оценка на здравното състояние на организираните детски и училищни 
колективи, включваща следното: 
      Подготовка на уведомителни писма за медицинските специалисти във връзка с 
изискванията на Наредба №3/2000 г. – 416 бр. 
       Извършена методична помощ във връзка с Наредба № 3 на МЗ –7 бр. 
       Приемане и проверка на анализите за здравословното състояние на децата и 
учениците от учебни и детски заведения в Област Пловдив - 452 бр 
       Провеждане на 6 семинарни обучения с медицински специалисти от детски и 
учебни заведения по теми: “Анализ на здравословното състояние на децата в Област 
Пловдив - 2016г.” и “Анализ на здравословното състояние на учениците в Област 
Пловдив – 2016 година ”,  с общо 356 бр. участници. 
       Обработване на данни от схеми за анализ на здравния статус на деца, посещаващи 
детските заведения и подготвителните групи към училищата на територията Пловдив 
област, общо 259 бр. обработени схеми. 
      Изготвен е годишен обобщен Анализ за здравния статус на децата в Област 
Пловдив през 2017 г. – 1 бр. 
      Обработване на данни от схеми за анализ на здравния статус на ученици от учебни 
заведения в Област Пловдив – общо 193 бр. обработени схеми. 
      Изготвен е годишен обобщен Анализ за здравния статус на учениците в Област 
Пловдив през 2017 г. – 1 бр. 
 

III. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА 
НАСЕЛЕНИЕТО. 

 
          1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ 2014 – 2020 г. 
         Участие в Национална среща на регионалните координатори по НППХНБ, свързана 
с обсъждане на резултатите от развитието на програмата и проведени проучвания за 
въздействие на рисковите фактори. 
        Изготвен е годишен обобщен отчет за реализираните дейности по НППХНБ през 
2018 г. 
 

Тютюнопушене – осъществени дейности: 
 
Консултативна дейност в кабинет за отказване от тютюнопушенето и изследване 

нивото на въглеродния монооксид и карбоксихемоглобин – 252. 
Провеждане на дебат „За и против тютюнопушенето” и измерване на 

съдържанието на СО и карбоксихемоглобин с ученици от ПГХТТ  – гр. Пловдив.                                                                          
Провеждане на конкурс за изготвяне на презентация със заглавие: „Алкохол, 

цигари, наркотици” и групово обсъждане с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в 
с. Първенец, работещи по проект „Посланици на здравето”.                                                                         

Провеждане на беседа на тема: ”Пасивното тютюнопушене, риск за всички 
непушачи” с ученици от 4 клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Асеновград.                                                                 

Работа в група със студенти от Медицински колеж – Пловдив на тема 
„Тютюнопушенето и младите хора”.                     

Предоставени книжки със заглавие: „Ръководство за добра практика за 
медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачите” на 
медицински специалисти от гр. Пловдив и областта.  
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Провеждане на съвместни инициативи с представители на Асоциация на 
студентите медици в Пловдив включващи: измервания нивата на въглеродния оксид и 
консултации за отказване от тютюнопушене; попълване теста на Фагерстрьом; интервю и 
информационна кампания.                                               
  Провеждане на 2 дневна кампания за популяризиране дейността на ККОТ, 
включваща: консултации съвместно с ОПЛ и измервания нивата на въглеродния оксид и 
количеството  карбоксихемоглобин с апарат “Smoker liser” сред пациенти в ДКЦ – 4, гр. 
Пловдив.                  

Провеждане на 2 обучения по проект „Детско полицейско управление”, съвместно 
с полицейски инспектор от РУ на МВР и ученици от СУ ”Св. Княз Борис I”, гр. 
Асеновград на тема: „Вредата от тютюнопушенето и неговото въздействие върху младия 
организъм”.   

Провеждане на здравна беседа и групова дискусия, свързана с последиците от 
тютюнопушенето с деца, пребиваващи в КСУ „Олга Скобелева” – Кризисен център. 
Изследване на степента на зависимост с апарат за измерване нивата на въглеродния 
оксид.       

Провеждане на дебат „За и против митовете в които вярват пушачите” с пациенти 
на Център за психично здраве – Пловдив.   

Провеждане на 2 дневна кампания за популяризиране дейността на ККОТ 
съвместно с аптека „Сигма”- гр. Пловдив включваща:  безплатни консултации за 
отказване от тютюнопушенето и измерване нивото на въглеродния монооксид и 
количеството на карбоксихемоглобин сред клиенти на аптеката.                                                        

Представяне на презентация, видеопрожекция и обсъждане по теми свързани с 
пасивното тютюнопушене сред ученици от ЦНСТ – Зелениково.                                                                        

Провеждане на беседа на тема „Зависимости - алкохол и тютюнопушене” с 
ученици от Наблюдавано жилище за младежи, напускащи специализирани институции и 
социални услуги за деца.   

Работа в 2 групи с ученици от „Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи”-гр.Първомай включваща: беседа на тема: ”Зависимости - тютюнопушене и 
алкохол” и изразяване на научените познания чрез рисунка.                                                      

Провеждане на беседа и конкурс за рисунка на тема „Тютюнопушене” с ученици от 
КСУ „Гергана” – с. Нареченски бани.                                                                     

Провеждане на 2 беседи „Зависимости - алкохол и тютюнопушене” с ученици от 
СУ „Христо Ботев”, гр. Лъки.                       

Провеждане на беседа и разговор по тема: „Тютюнопушене – защо да не пушим?” с 
пациенти в женско и мъжко отделение на ЦПЗ – Пловдив.                                                                    

    Провеждане на съвместна кампания с Национална търговска гимназия – Пловдив 
под надслов „Ден без тютюнев дим” включваща: консултативна дейност за отказване от 
тютюнопушенето на активни и пасивни пушачи сред ученици и персонал на учебното 
заведение; попълване  теста на Фагерстрьом; измерване нивото на въглеродния оксид в 
издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин с апарат “Smoker liser”.                                                                                 

   Провеждане на беседа на тема: Тютюнопушене и най-често използвани ПАВ” с 
ученици от ОУ „Панайот Волов” – гр. Пловдив. 

   Провеждане на 3 образователни инициативи с родители на ученици от ОУ „Панайот 
Волов” –гр. Пловдив по теми: „Пасивното тютюнопушене и здравето на децата”, „Вредна 
ли е употребата на наргиле?” и видеопрожекция.                                                                

Провеждане на обучение с медицински специалисти от учебни и детски заведения 
на територията на общини Карлово и Сопот по тема „Медицинските специалисти и 
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тютюнопушенето” и измервания за съдържание на въглероден монооксид в издишвания 
въздух при пушачи сред тях с апарат “Smoker liser.                                         

Групова беседа и дискусия по темата „Младите хора  и тютюнопушенето” – 
проведена с ученици от ПГХТТ – гр. Пловдив.   

                                                                                     
        Общо: 
       брой семинарни обучения –  1                брой обхванати лица – 24 
         брой лекции/ беседи  –  19                       брой обхванати лица – 468 
         брой видеопокази  – 3                              брой обхванати лица – 72                          
         масови прояви - 1                                     брой обхванати лица –170 
          
            ККОТ/ консултации -  252 
         ЗОМ – брой разпространени материали – 606 
        публикувани материали в интернет – 1 
         кампании – 4 
 

Алкохол – осъществени дейности: 
 
Провеждане на 2 обучения по проект „Детско полицейско управление”, съвместно 

с полицейски инспектор от РУ на МВР и ученици от СУ ”Св. Княз Борис I”, гр. 
Асеновград по тема: „Вредата от алкохола”.  

Провеждане на здравна беседа на тема: „Алкохолът и младите хора” с деца, 
пребиваващи в КСУ „Олга Скобелева” – Кризисен център. 

Събеседване по темата „Алкохол”, видеопрожекция на филм и демонстрация на 
въздействието на алкохола чрез „Алкоочила” с ученици от ЦНСТ – Брезово.                                                         

Провеждане на 3 беседи на тема „Здравни и социални проблеми от злоупотреба с 
алкохол” с ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Лъки и ЦНСТДМ – гр. Първомай.                                               

Провеждане на беседа и разговор по тема: „Алкохолът – рисков фактор за 
здравето” с пациенти в женско и мъжко отделение на ЦПЗ – Пловдив.                                                                            

Провеждане на обучение с медицински специалисти от учебни и детски заведения 
на територията на общини Карлово и Сопот по тема: „Алкохол и енергийни напитки  - 
типове поведение, последици и усложнения”.                                                                      

 
Общо: 

            брой семинарни обучения – 1                               брой обхванати лица – 24 
            брой лекции/ беседи  – 8                                        брой обхванати лица – 122 
           ЗОМ – брой разпространени материали – 185 
 

Хранене – осъществени дейности: 
         
Участие в дейности по проект „Посланици на здравето” със заглавие „Здравето най 

– добрия ми приятел”, изпълняван от ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
с.Марково включващ: 4 игри - състезания „Master Chef”- промотиращи здравословен 
начин на хранене.   

Провеждане на 6 семинарни обучения с медицински специалисти от детски и 
учебни заведения в Пловдив област по тема: „Минералите от които се нуждаем”.                                                        

Провеждане на срещи с технолог на община Родопи, относно  обсъждане на 
еднотипните менюта за храненето на децата, посещаващи детските заведения в община 
Родопи. 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  71 
 

 

 

Представена презентация и проведени беседи за здравословно хранене при 
възрастни, съвместно с Национално сдружение за социално сътрудничество и 
партньорство, гр. Куклен – 2 броя в: Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. 
Куклен и Клуб на пенсионера – с. Гълъбово                                                                              

Провеждане на 2 беседи с деца от ДГ „Приятели”, гр. Куклен включващи: 
Обсъждане на пирамидата за здравословно хранене на деца от 3 до 7 години; 
Образователни игри: „Знам какво да ям” и „Полезно или вредно” .                                                                             

Изготвен здравен материал на тема: „Хранене след операция на дебелото черво” и 
„Хранене на деца, посещаващи детска градина боледуващи от хранителни алергии”.         

 
            Общо: 
            брой семинарни обучения – 6               брой обхванати лица – 356 
            брой лекции/ беседи  –  5                       брой обхванати лица – 94       

масови прояви - 1 
            индивидуални обучения - 576 
            ЗОМ – брой разпространени материали – 498 
 

2.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 2015 - 2020 г.; 

 
      Представяне на презентация на тема:  “Нека бъдем здрави”  в ДГ „Пролет”, с. 
Първенец, имаща за цел да повиши  знанията на децата за грижа за зъбките и личната 
хигиена. Съвети  и  демонстрация за правилно миене на ръцете и зъбките.                                                
       Представяне презентация, съвети и демонстрация как правилно да си мием зъбите и 
ръцете, с цел профилактика на оралните заболявания с деца от ДГ „Лилия“, кв. 
Столипиново.                                      
            
           Общо: 
           брой лекции/ беседи  –  2                       брой обхванати лица – 92 

      ЗОМ – брой разпространени материали –30 
 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ 
НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКА, 
КОНТРОЛ И НАДЗОР НА СПИН, ТУБЕРКОЛОЗА, СПИ И ДР. 
 
 1.Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 
предавани инфекции (СПИ) (2017-2020 г.) 

1.1. Промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите групи. 
Представяне на презентация пред ученици от ПГХТТ на тема „Какво знаем за 

ХИВ/СПИН” и провеждане на дискусия с акцент върху отговорното сексуално поведение 
на младите хора.     Брой участници – 21 
  Интерактивно занимание с ученици от ОУ „Райна Княгиня”, работещи по 
„Проектът на нашия клас” на теми: „Полово развитие. Пубертет” и „Полови роли – 
мъжественост и женственост”.  
            Провеждане на съвместна кампания с представители на АСМ - Пловдив и деца 
пребиваващи в Кризисен център към КСУ „Олга Скобелева” включваща: беседа и 
дискусия по теми „ХИВ/СПИН” и „Отговорно сексуално поведение” и изработване на 
валентинки със здравни послания.                                                            
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Провеждане на съвместна кампания с представители на АСМ - Пловдив и деца с 
увреждания, посещаващи дневен център към КСУ „Олга Скобелева” включваща: 
изграждане на умения за разпознаване на чувствата, като превенция на рисково 
поведение.          

Провеждане на обучение с ученици от ПГХТТ включващо: групова дискусия с цел 
проследяване на информираността по темата „Рисково сексуално поведение” и 
интерактивна игра за оценка на знанията. 

Представяне на презентация „ХИВ/ СПИН и СПИ” и тест за оценка на усвоените 
знания, чрез образователна игра с ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 
Асеновград.                               

Работна среща със здравен медиатор и оказване на методическа помощ във връзка 
с провеждане на АНТИСПИН кампания с ученици от СУ «Найден Геров» - гр. Пловдив.                                                                              
  Обучителни дейности със студенти от Медицински колеж, специалност 
„Медицински лаборант” по темите: „Сексуално предавани инфекции” и „Нови методи в 
превенцията на ХИВ/СПИН”.  

Провеждане на 2 беседи и обсъждания с лица зависими от наркотични вещества, 
клиенти на Метадонова програма към ЦПЗ - по тема: „Здравни, социални  и 
психологически проблеми на хората живеещи с ХИВ/СПИН.”                                                                 

Информационна кампания сред студенти в Медицински университет – Пловдив 
при провеждане на съвместна кампания с представители на Асоциация на студентите 
медици. 

Провеждане на здравно-образователни дейности по тема: „СПИН и СПИ”с 
пациенти на Център за психично здраве – Пловдив.      
  Провеждане на обучение включващо темите: „ХИВ/СПИН и СПИ” и „Рисково 
поведение при младите хора”, както и тест за оценка на усвоените знания с ученици от 
ЦНСТ – Брезово.            

Провеждане на беседа, видеопрожекция и обсъждане по тема: „СПИ – видове, 
симптоми и профилактика” сред ученици от ЦНСТ – Зелениково. 

Здравно-образователна кампания, включваща начините на разпространение и 
възможностите за предпазване от инфектиране с ХИВ и СПИ сред ученици и младежи от 
социални институции на територията на гр. Пловдив:  
           - Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване 
на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение;                                                  
           - Наблюдавано жилище за младежи, напускащи специализирани институции и 
социални услуги за деца;                 
           Работа в 2 групи с ученици от „Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи” – гр. Първомай включваща: беседа и видеопрожекция по тема:”СПИ – какво 
знаем за тях”.                                

Групова дискусия по тема ”Сексуално предавани инфекции – видове и симптоми” и 
работа с въпросник за затвърждаване на предоставената информация с пациенти от ЖО на 
ЦПЗ – Пловдив.        

Провеждане на беседа и разговор на тема „СПИН и СПИ – какво знаем за тях” с 
ученици от КСУ „Гергана” – с. Нареченски бани.   

Провеждане на работна среща с участието на здравни медиатори в гр. Пловдив с 
цел повишаване на компетентностите им за участие в образователни инициативи по теми 
„ХИВ/СПИН и СПИ”. 

     Провеждане на образователни инициативи с родители на ученици от ОУ „Панайот 
Волов” - гр. Пловдив по тема: „СПИН и СПИ – какво знаем за тях?”                                                                              
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     Провеждане на беседа на тема: „СПИН и СПИ” с ученици от ОУ „Панайот Волов” 
– гр. Пловдив.                                      

     Изготвяне на Приложение №1 /всяко тримесечие на 2018 г./ по отчетна форма на 
МЗ. 

     Провеждане на АНТИСПИН кампания с ученици от 8 клас в НХГ „Цанко 
Лавренов” включваща: работа в малки групи; интерактивна игра; тест за проверка на 
усвоените знания.                            

     Провеждане на АНТИСПИН кампания с ученици в НХГ „Цанко Лавренов” 
включваща: работа в малки групи; интерактивна игра; тест за проверка на усвоените 
знания.                                         

    Провеждане на дискусия с ученици в ОБУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Калековец на тема: „СПИН и полово предавани болести”.  

Общо: 
            брой лекции/ беседи  –  24                       брой обхванати лица – 449 

      брой видеопокази  – 4                              брой обхванати лица – 59    
            ЗОМ – брой разпространени материали – 600 

 
 2. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в 
Република България (2017-2020 г.)  

 
Предоставяне на материал за публикуване в сайта на РЗИ – Пловдив във връзка с 

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата. 
  Провеждане на 2 беседи и обсъждания с лица от рискова за разпространение на 

ТБЦ група, клиенти на Метадонова програма към ЦПЗ по тема: „Туберкулоза, как да се 
предпазваме?.”            
  Общо: 

брой лекции/ беседи  –  2                       брой обхванати лица – 22 
ЗОМ – брой разпространени материали – 32 

 
 V. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020 г. КЪМ НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРЕРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-
2020 г. 
       

Реализирани са следните дейности: 
Представяне на презентация: “Нека бъдем здрави” в ДГ „Пролет”, с. Първенец, 

имаща за цел да повиши  знанията на децата за здравословно хранене и личната хигиена. 
Обсъждане на пирамидата за здравословно хранене.                                                                           
         Представяне на презентация и провеждане на беседи за здравословно хранене при 
възрастни и профилактика на СЗЗ, съвместно с Национално сдружение за социално 
сътрудничество и партньорство, гр. Куклен в: Център за социална рехабилитация и 
интеграция – гр. Куклен и Клуб на пенсионера – с. Гълъбово                                                
      Представяне на презентация „Знам какво да ям“; обсъждане на пирамидата за 
здравословно хранене; разпознаване на полезните от вредните храни и демонстрация как 
правилно да си мием зъбите и ръцете с деца от ДГ „Лилия“, кв. Столипиново.                            

Проведена беседа с деца от ромски произход в ДГ „Васил Левски”, с. Богдан, 
имаща за цел да повиши знанията на децата за личната им хигиена; 
Демонстрация и съвети как правилно да се мият ръцете, с цел превенция на „Хепатит А”;                                                                      
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Проведена беседа с деца от ДГ “Приятели”, гр. Куклен,  съвместно със социална 
фондация „Инди Рома – 97“, по теми: „Здравословно хранене на деца“; обсъждане на 
пирамидата за здравословно хранене; Провеждане на образователни игри; Демонстрация и 
съвети как правилно да се мият ръцете, с цел превенция на „Хепатит А”.                        

Проведена дискусия в ОБУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Калековец по теми: 
„Ранните бракове сред ромските общности”; „Предпазване от ранна и нежелана 
бременност”; „СПИН и полово предавани болести”; Прожекция на филмчето „Еми и 
Ани”.                          

Проведена беседа с  родители от ромски произход в ДГ “Щастливо детство” по 
темите: „Хранене и отглеждане на деца до 7-годишна възраст“; Обсъждане на пирамидата 
за здравословно хранене; „Повишаване на здравните знания за най-разпространените 
СЗЗ;“Значение на имунизациите и профилактичните прегледи”;                                         

Провеждане на 3 образователни инициативи с родители на ученици от ОУ 
„Панайот Волов” –гр. Пловдив.                               

  Провеждане на беседа на тема: „Тютюнопушене и най-често използвани ПАВ” с 
ученици от ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив.  
       Изготвяне на отчет за проведените дейности през 2018-та година по Национална 
стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012 – 2020 година. 
         Участие в заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и 
интеграционни въпроси в Областна администрации. 
       Участие в Национален форум на Съвременните пространствени и културни 
традиции в етнически смесените райони, организиран от Р-н Северен. 
       Присъствие на обучение за работа със система за мониторинг, оценка и контрол по 
изпълнение на „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 
2012-2020 г.“. 
          Попълване на шаблони с информация за дейностите проведени от  РЗИ - Пловдив 
през 2017г. по „Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите“. 
          Предоставени информационни материали на учебни заведения от община Карлово 
за най-разпространените рискови фактори сред ромското население. 
           

Общо: 
          брой лекции/ беседи  – 10                      брой обхванати лица – 264 

   ЗОМ – брой разпространени материали – 633 
 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОСТЕОПРОЗАТА В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ.   

 
Провеждане на съвместна кампания с Асоциация „Жени без остеопороза”, във 

връзка със Световния ден на остеопорозата под надслов „Познавате ли признаците на 
остеопорозата?” включваща: информационна кампания; измерване на костната плътност; 
попълване на тест за оценка на личният риск от остеопороза.                                          

Провеждане на обучение с медицински специалисти от учебни и детски заведения 
на територията на общини Карлово и Сопот по тема: „Остеопороза”.                                            
           Общо: 
           брой семинарни обучения – 1               брой обхванати лица – 24 
           брой изследвани лица - 31 
           ЗОМ – брой разпространени материали – 45 
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VII. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ:  
Провеждане на 2 обучения с ученици от Спортно училище „Васил Левски” – гр. 

Пловдив на тема „Енергийните напитки, какво знаем за тях?”. Обсъждане на рисковете за 
здравето, вследствие на употребата им. 
          Представяне на презентация и събеседване по тема: „ПАВ - групата на 
стимулантите” и видеопрожекция на филма „Амфетамини„ с ученици от ПГХТТ – гр. 
Пловдив.                                                    
          Провеждане на обучение с ученици от НХГ „Цанко Лавренов” по тема: „Новите 
наркотични вещества. Какво знаем за тях?”. Видеопрожекция на филма „Писмо от Лора”.                 
          Участие в организирана среща дискусия на тема: „Новите дроги и последици от 
тяхната употреба за младите хора” с участие на ученици от НХГ „Цанко Лавренов” и 
бивши наркозависими, пребиваващи в комуна  „Рето – Надежда” – с. Войводиново.                              
           Работа в група с ученици от ОУ „Панайот Волов”- гр. Пловдив  включваща: беседа 
„Най – често използвани ПАВ”.      
           Предоставени книжки със заглавие: „Методически наръчник за успешни подходи 
и добри практики в областта на превенцията на ПАВ” - при провеждане на 
информационна кампания сред медицински специалисти в учебни заведения на 
територията на Област Пловдив. 
     Участие в заседания на ОСНВ – Пловдив. 

Общо: 
          брой лекции/ беседи  – 7                       брой обхванати лица – 235 

     ЗОМ – брой разпространени материали – 205 
        

VIII. ЗДРАВНИ ЗНАНИЯ – РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
       Провеждане на 6 семинарни обучения с медицински специалисти от детски и 
учебни заведения по теми: „Анализ на здравословното състояние на децата в Област 
Пловдив-2016г.” и „Анализ на здравословното състояние на учениците в Област 
Пловдив”-2016г.   Брой участници – 356 
      Предоставени книжки със заглавие: „Кажи и ти НЕ на насилието” - при 
провеждане на информационна кампания сред медицински специалисти, работещи в 
детски заведения в Област Пловдив. 
      Работа в група със студенти от Медицински колеж – Пловдив на тема „Запознаване 
с изпълняваните дейности по национални  и регионални програми в отдел ПБПЗ и ЗТЕ”.                                        
      Изнесена лекция и проведена дискусия в клуба на пенсионера кв. Тракия на тема 
“Социално значими заболявания”.         
      Проведена беседа с  родители в ДГ „Щастливо детство” по темите:  „Повишаване 
на здравните знания за най-разпространените СЗЗ; “Значение на имунизациите и 
профилактичните прегледи”;           
       Проведена беседа с деца от ДГ „Васил Левски”, с. Богдан, имаща за цел да повиши 
знанията на децата за личната им хигиена; Демонстрация и съвети как правилно да се 
мият ръцете, с цел превенция на „Хепатит А”.                                                                    
        Проведена беседа с деца от ДГ „Приятели”, гр. Куклен включваща: „Демонстрация 
и съвети как правилно да се мият ръцете, с цел превенция на „Хепатит А”.                                                                  
            Общо: 
           брой семинарни обучения – 6                   брой обхванати лица – 356 
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          брой лекции/ беседи  – 5                            брой обхванати лица – 97 
          ЗОМ – брой разпространени материали –685 
 

IX. СЪГЛАСУВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ 
ИЛИ ПЛАНОВЕ И ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗДРАВНИ НОРМИ И 
ИЗИСКВАНИЯ, КОГАТО ТЯ СЕ ИЗВЪРШВА С ПРИЕМАНЕ ОТ ЕКСПЕРТЕН 
СЪВЕТ НА ОДОБРЯВАЩАТА ЕДМИНИСТРАЦИЯ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 

 
1. Съгласуване на устройствени схеми и планове  
Съгласуването на проекти за устройствени схеми и планове се извършва по реда на 

чл. 127(2) и чл. 128 (6) от ЗУТ по покана на общински администрации. Отделът дава 
здравни заключения за съгласуване, или отказ на постъпили общ/подробен устройствен 
план на основание чл. 35 от Закона за здравето, чл. 18, ал. 3 от Наредбата за условията и 
реда за упражняване на ДЗК, чл. 127 (2) и чл. 128 (6) от ЗУТ.  

За отчетния период са разгледани 450бр. ПУП в РЗИ,  без отрицателни становища.  
Разгледани на ЕСУТ към общински администрации в област Пловдив, са 883 броя 

ПУП. 
 

2. Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти със 
задължителните здравни норми и изисквания, се извършва по желание на 
възложителя в РЗИ и по покана от общински администрации на заседание на ЕСУТ.  

За отчетния период са разгледани 67 инвестиционни проекти в РЗИ по заявено 
желание от възложителите. Разгледаните инвестиционни проекти на ЕСУТ в общински 
администрации са 348 броя. 

На 54 заседания на ЕС при РЗИ - Пловдив за разглеждане на устройствени схеми и 
планове, инвестиционни проекти и по-важни въпроси, касаещи предварителния и текущ 
здравен контрол, както и разглеждане на постъпили документации от РИОСВ за 
инвестиционни предложени, ЕО и ОВОС, са разгледани:  

- 450 устройствени схеми и планове и 67 инвестиционни проекта,  
- 291 становища, относно необходимостта от извършване на екологична оценка, 

или ОВОС към РИОСВ, относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС по искане на 
юридически лица – 5 бр. и относно качеството на изготвените ЕО или ОВОС – 8 бр. и 
приемането им от ЕЕС на РИОСВ – 4 бр. 

3. Участия в състава на Експертните съвети на областна администрация по 
устройство на територията и ЕС на други ведомства – 1 бр. 

 
4. Участие в заседанията на ЕСУТ в общини в Пловдивска област, в 

заседанията на Областния Експертен съвет и заседания на други ведомства - 
РИОСВ, Областна дирекция “Земеделие и гори” и други. 

Представители от отдел ПБПЗ и ЗТЕ участват в заседанията на ЕСУТ към 
Общините (районите) и на други ведомства по тяхна покана, с предварително изпратен 
дневен ред.  

Разгледани документации - При участия в Експертни съвети по устройство на 
територията към Общински администрации в област Пловдив са разгледани общо 883 бр. 
подробни устройствени планове и 348 бр. инвестиционни проекти. Разгледани 
документации по Закона за опазване на земеделските земи в комисията към Областна 
дирекция „Земеделие“ – 213 бр. 
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Х.  ПРОВЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО: 
 

През отчетният период са извършени проверки 11 по време на строителство на 
ООП. 
 XI. УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИ ПРИЕМАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ от І-ва; ІІ-ра и ІІІ-та 
КАТЕГОРИИ. 

 
1. Издаване на становища за държавно приемане по желание на възложителя. 
За отчетния период е издадено 1 брой становище в РЗИ, относно въвеждане на 

обекти в експлоатация. Получените заявления за лабораторен контрол (проби вода), във 
връзка с ДПК са отработени на 100 % . 

Експертите в отдел ПБПЗ и ЗТЕ са дали своите писмени становища при участието 
си в ДПК (за общо 148 приемателни комисии). 

 
2. Участие в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация 

на строежите от І-ва; ІІ-ра и ІІІ-та категории. 
Отчитаме 148 участия в приемателни комисии за отчетния период. Същите са както 

следва: 
- за обекти с обществено предназначение - 8 бр.  
- за други, неподлежащи на текущ здравен контрол – 140 бр.  
- лечебни и здравни – 0 бр. 
Участията се ограничават само за строежи от І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория по 

Заповед от РДНСК или ДНСК, останалите строежи от ІV и V категории подлежат на 
приемане от съответните Общини по изискванията на ЗУТ. 

Отработени са всички комисии по покана на 100 %. 
 

ХІI. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ С 
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  

 
Отработени са всички постъпили уведомления за вписване на обекти с обществено 

предназначение  в Публичния регистър на ООП по Наредба № 9/2005 г. на МЗ – 
извършени са 545 бр. проверки. 

Вписани са в регистъра 361 обекта с обществено предназначение и 2 бр. издадени 
удостоверения за регистрация по Закона за храните. 

 Издадени са  174 Заповеди за заличаване на ООП. 
 

XIII. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ В ОБЕКТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И БУТИЛИРАНЕ НА НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И 
ТРАПЕЗНИ ВОДИ И ПУСНАТИ НА ПАЗАРА БУТИЛИРАНИ ВОДИ.  

 
Извършени са общо 1174 бр. проверки, както следва: на 13 обекта за бутилиране на 

натурални минерални, изворни и трапезни води  и 23 водоизточника, от които 18 
минерални и 5 ведомствени към цехове за бутилиране на трапезна вода и 1030 бр. 
търговски обекта за предлагане на бутилирани води. Взети са общо 191 проби, (78 проби 
от минерални водоизточници, 17 бр. проби от ведомствени водоизточници, 62 бр. от 
бутилирани минерални, изворни и трапезни води от производителите в региона и 34 броя 
бутилирани води от търговската мрежа).  

През 2018 г. цех за бутилиране на изворна вода в землището на с. Югово, 
стопанисван от „Оверком В и Г” ООД,  не извършва дейност. 
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През първо тримесечие на отчетния период е постъпил сигнал за неправилно 
етикетиране на изворна вода “Михалково”. Същият е изпратен за решаване по 
компетентност на РЗИ - Смолян.  

През четвърто тримесечие на отчетния период е постъпил сигнал от РЗИ - Стара 
Загора за наличие на псеудомонас аеругиноза в бутилирана натурална минерална вода 
„Драгойново“ в разфасовки от 19 л. Издадено е Предписание  за незабавни мерки за 
изтегляне от пазара. 

За отчетния период на 2018 г. са установени 5 несъответствия при плановия 
мониторинг на минерални, изворни и трапезни води, от които: 2 проби на минерални води 
от обществени чешми (по микробиологични и физикохимични показатели) и 3 проби от 
бутилирани натурални минерални и трапезни води (по микробиологични показатели). 
Издадени са 5 бр. Предписания за предприемане на хигиенни мерки за отстраняване на 
установените несъответствия, които са изпълнени. След предприети незабавни мерки за 
изпълнение изискванията на чл. 32 ал. 3 и чл. 33 от Наредбата за изискванията към 
бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни 
цели : 
          - Предприятието за бутилиране на натурална минерална вода, с. Драгойново  
възстановява производствената си дейност; 
         - Цехът за бутилиране на трапезна и изворна вода, гр. Клисура преустановява 
бутилирането и е в ход процедура за издаване на Заповед за заличаване на обекта от 
Регионалния регистър на предприятията за производство и бутилиране на натурални 
минерални, изворни и трапезни води. 
 

XIV. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.  

През периода са извършени 3174 проверки в 3174 обекта, както следва: - в  обекти 
за хранене и развлечения – 2252, в други закрити обществени места по смисъла на §1а от 
допълнителните разпоредби на ЗЗ  - 491 бр., 0 бр. в оптики, 426 детски и учебни заведения 
и 5 броя открити обществени места. Издадени предписания в периода 10 бр. и са 
съставени 8 бр. АУАН, от които 8 бр. на физически лица и 0 бр. на юридически лица. 
Извършени са и проверки по спазване на изискванията на чл. 54 от Закона за здравето – 
общо 1103 бр. 

Независимо от трудностите и пропуските в законодателството, инспекторите от 
РЗИ - Пловдив са извършвали целенасочен и строг контрол, включително с представители 
на ОД на МВР и Общинска администрация Пловдив. Създадена бе организация за контрол 
в обектите с обществено предназначение след работно време на инспекцията, 
включително нощни проверки. Всеки получен сигнал в РЗИ е отработван своевременно.  

Често се предава информация между собствениците на заведения в хода на 
проверките. 
 Предвид подчертаното значение на административно-наказателната дейност за 
ефективността на контрола, същата е включена като показател за взискателност при 
извършваната ежедневна дейност на здравните инспектори. 
 

ХV.АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДПИСАНИЕ, АКТ, 
ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ, ТАМ КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА РЕАЛИН РИСК ЗА 
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ.  

 
За отчетния период служителите на отдела са извършили общо 4871 броя проверки. 

Издадени са 90 броя  предписания – 10 бр. за тютюнопушене и 62 по регистрации, 6 бр. за 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  79 
 

 

 

обекти за бутилиране на води и водоизточници и 10 бр. за организиране на здравословно 
хранене на деца и ученици и 2 бр. по ЗЗШОС. 

Съставени са 9 АУАН, от които 8 на физически лица - във връзка с нарушения на 
забрани и ограничения за тютюнопушене и 1 АУАН на юридическо лице относно 
неизпълнено Предписание за здравословно хранене на ученици. 

Няма издадени Заповеди за ограничаване на дейност и Заповеди за унищожаване. 
Издадена е Заповед за временно спиране експлоатацията на обект – 1 брой. 

ХVI.  ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Пробонабирането по мониторинг на питейни води се извършва от изпълнител - 

пробовземач към отдела. Взети са 335 бр. проби - по мониторинг – група А; по план - 335 
проби; 73 проби – група Б, план - 73 и органика 75 проби, план – 75. Анализите и 
резултатите са постъпили в отдел ДЗК. Взети са и 37 бр. проби води за радиологичен 
контрол. Взети са и 5 бр. проби по насочен здравен контрол. По заявка на физически и 
юридически лица са взети 273 бр. проби. 

Изготвяне на цифрови и текстуални отчети за реализирани от  дирекцията 
дейности по национални и регионални програми по тримесечия и годишен отчет за 2018 
г. 

Изготвяне на информация до МЗ за реализирани  дейности през 2018 г., свързани с 
повишаване информираността на младите хора, насочени към намаляване на факторите 
на риска и насърчаване на здравословен начин на живот. 
      Актуализиране на паспортната част на програмата за ведомствените водоизточници 
за 2017 г. Попълване на данни от проведени: мониторинг на ведомствените 
водоизточници и на питейната вода по радиологични показатели на територията на 
гр.Пловдив и региона за 2017 г. – 183 проби. 
      Попълване на таблица за МЗ, с данните за зоните на водоснабдяване на 
територията на гр. Пловдив и региона. 
       Попълване на данните от проведени изследвания  на сурова необработена вода по 
радиологични показатели за 2017 г. -16 проби 
      Изготвяне на доклад за състоянието на водата за питейно-битови нужди по данни 
от РЗИ - Пловдив и ВиК, гр. Пловдив през 2017 г. /проверка  на данните от мониторинга и 
качване в системата на МЗ/.  

      Присъствие  на заседания на комисия за закрила на детето в Община Куклен. 
 

Всички жалби са отработени в срок. 
През отчетния период са постъпили 142 бр. жалби (в т.ч. сигнали получени по 

ел.поща за нарушаване забраната за тютюнопушене), неприключени от предишен период 
– 3 бр., приключени – 133 (от които 27  бр. основателни, 79 бр. неоснователни и 27 бр. 
пренасочени към други ведомства)  и в процедура за решаване 12 бр. 
 

Колегиуми проведени от отдел ПБПЗ и ЗТЕ през отчетния период. 
През отчетния период на 2018 година са проведени колегиуми по следните теми: 

            - Нови  подходи в превенцията на ХИВ/СПИН. 
            - Мониторинг на електромагнитни полета около базови станции за мобилна 
комуникация в райони на детски, учебни и лечебни заведения за установяване 
съответствието им с изискванията на Наредба №9/1991 на МЗ. 
            - Етикетиране, представяне, условия за съхранение и съпровождаща документация 
на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. 
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На седмичните съвещания са разисквани казуси от извършвания ежедневен 
контрол на ООП, във връзка със забрани и ограничения за тютюнопушене, регистрации на 
ООП и указания на МЗ. 
                               

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
      През 2018 година от отдел „Лабораторни изследвания“,  дирекция  „Обществено 

здраве“ при РЗИ - Пловдив, са извършени лабораторни изпитвания на 5351 бр. проби с 
30591 анализа. От тях по ДЗК – 2987 бр. проби с 19097 анализа и по платени услуги на 
физически и юридически лица – 2364 бр. проби с 11494 бр. анализа.  Направени са 1382 
измервания в 154 бр. обекти. По ДЗК – 714 измервания в 111 обекта, а по платени услуги – 
668 измервания в 43 обекта.  

 
АНАЛИЗИРАНИ ПРОБИ ПО ДЗК, СЪГЛАСНО ПЛАНА НА РЗИ - ПЛОВДИВ: 
            Планираните през 2018 г. проби за анализ са 3320, изпълнени са 2987. От 111 бр. 
обекти, заложени в плана за 2018 г., измервания са извършени в 111 бр. обекти. 
Мониторинга на атмосфения въздух по параметри - серен и азотен диоксид бе 
преустановено през второто полугодие на 2018 г., поради дефектиране на апарата за 
пробонабиране и невъзможност да бъде въведен отново в експлоатация. Това доведе до 
неизпълнение на планираните проби по този показател. 
 

1. Мониторинг на води Проб
и 

Нестан
д. 
 

Анализи Нестандартни 
 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водоизточници от населени 
места  
По изискванията на Наредба № 
9/2001г за качеството на водата, 
предназначена за питейно-
битови цели 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Показатели от група ,,А“: 
- микробиологични 

изпитвания 
 

 
 
 

- физико- химични 
изпитвания 

 

 
353 

 
 
 
 
 

313 

 
15 
 
 
 
 
 

18 

 
1055 

 
 
 
 
 

2534 
 
 
 

 
27 

Колиформи и Е. 
coli – 23 
Clostridium 
perfringens – 4 

 
22 

Вкус – 2 
Нитрати -7 
Цвят – 3 
Мътност –6 
Мирис – 1 
Остатъчен 
хлор-2  
Манган- 1  

Показатели от група ,,Б“ 
- микробиологични 

изпитвания 
 
 

 

 
83 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 

 

 
267 

 
 

 
 

 
5 

Ентерококи – 4 
Clostridium 
perfringens – 1 
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- физико- химични 
изпитвания 

- изпитвания за тежки 
метали 
 

- изпитвания за 
пестицидни остатъци, 
бензен и леснолетливи 
вещества 

- изпитвания за 
Бенз/а/пирен и ПАВ 

86 
 

157 
 
 

120 
 

 
 
 

118 

3 
 

6 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

865 
 

1094 
 
 

3000 
 

 
 
 

590 

3 
Нитрати  

6 
никел – 2 

манган – 4  
- 

 
 
 
 
- 

Ведомствени водоизточници: 
- микробиологични 

изпитвания 
- физико – химични 

изпитвания 

 
60 

 
61 

 
2 

 
13 

 
180 

 
699 

 
Колиформи и  
 Е. coli – 4  
17 
рН – 4 
нитрати – 6 
Мътност – 2 
Вкус – 2 
Цвят – 1 
Манган - 2 

1.2. Микробиологично изпитване 
на повърхностни води, 
предназначени за питейно - 
битово водоснабдяване. 

 По изискванията на Наредба 
№12/2002г За качествените 
изисквания към повърхностни 
води, предназначени за питейно-
битово водоснабдяване.  

13 
 

- 39 - 

1.3. Местни водоизточници 
По изискванията на  
Санитарно- технически норми и 
правила за строителство и 
експлоатация на съоръженията 
при водоснабдяване на 
населените места и 
промишлеността с питейна вода 
/1970г. и Наредба № 9/2001г 

- микробиологични 
изпитвания 

- физико- химични 
изпитвания 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

33 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 

296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коли –титър - 15 
 
4  
Нитрати – 3 
Цвят – 1  

1.4. Води от плувни басейни  
По изискванията на Инструкция 
№ 34/2002 за хигиената на 
спортните обекти и екипировка 

- микробиологични 
            изпитвания 

 
 

- физико- химични 

 
 
 
 
 

246 
 
 

 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 

1230 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 
м.ч 370 С – 6  
Ентерококов 
титър – 1  
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изпитвания 2 2 3 7 
Амоняк – 2  
Перманганатна 
окисляемост -1 
Нитрити – 2 
Остатъчен 
хлор-2 

1.5. Води от водоизточници за 
хигиенни и профилактични 
цели 
По изискванията на Наредба № 
14 /1987 г. за курортните 
ресурси, курортните местности и 
курортите.  

- микробиологични 
изпитвания 

 
 

 
 
 
 

- физико - химични 
изпитвания 

 
 
 
 
 
 

 
43 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 

301 
 
 
 
 
 
 

 
65 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 
Колиформи и Е. 
coli – 2  
Сулфитредуц. 
клостридии – 3  
Ентерококи – 1   
м.ч 370С – 1  
м.ч 200С – 2  

9 
 Флуор – 7 
Нитрити - 2 

1.6 
 

Минерални водоизточници -  
за бутилиране По изискванията 
на Наредба № 9/2001г и Наредба 
за изискванията към 
бутилираните натурални 
минерални, изворни и трапезни 
води, предназначени за питейни 
цели / 2008г. 

- микробиологични 
изпитвания 

- физико - химични 
изпитвания 
 

- изпитвания за 
пестицидни остатъци, 
бензен и леснолетливи 
вещества 

- изпитвания за 
Бенз/а/пирен и ПАВ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 
 

21 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

3 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 
 

102 
 
 

100 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

3 
Амоняк – 1 
Нитрити - 2 

- 
 
 
 
- 
 

1.7 Минерални водоизточници - за 
пиене – обществени чешми 

- микробиологични 
изпитвания 

- физико- химични 
изпитвания 

 
 

35 
 
 

6 

 
 

2 
 
 

1 

 
 

245 
 
 

30 

 
 

2 
м.ч 370 С – 1  
м.ч 200 С – 1  
1 - Флуор  

 
1.8 Ведомствени водоизточници 

към предприятия за 
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бутилиране на трапезна и 
изворна вода: 

- микробиологични 
изпитвания 

- физико- химични 
изпитвания 

 
 

18 
 

6 

 
 
- 

 
- 

 
 

123 
 

63 

 
 
- 

 
- 

1.9 Изпитване на бутилирани, 
натурални, минерални, 
изворни и трапезни води  
По изискванията на Наредба за 
изискванията към бутилираните 
натурални минерални, изворни и 
трапезни води, предназначени за 
питейни цели / 2008г. 

- микробиологични 
изпитвания 

- физико - химични 
изпитвания 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

88 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

466 
 

201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudomonas 
aeruginosa – 3  

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.0 Мониторинг на козметични 

продукти  
Проби  Нестан

д.  
Анализи  Нестанд. 

 По изискванията на БДС EN ISO 
17516 : 2015 «Козметични 
продукти. Микробиология. 
Микробиологични гранични 
стойности и Наредба № 14 / 2014 
г. за определяне на подробни 
правила за представяне на 
информацията по чл.19, пар. 4 на 
регламент (ЕО) № 1223/2009, 
относно козметичните продукти, 
изисквания за ефикасност на 
слънцезащитните козметични 
продукти и химичните методи за 
проверка състава на 
козметичните продукти.  

- микробиологични 
изпитвания 

- изпитвания за тежки 
метали 

- изпитвания за 
консерванти/ бензоена 
киселина/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
34 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80 
 

66 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

3.0 Мониторинг на факторите на 
жизнената среда 

    

3.1 Мониторинг на шум 
Мониторинг на шум в 
определените територии и зони 
на град Пловдив  
По изискванията на Наредба № 6 
/ 2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през 
различните части на 
денонощието, граничните 

45 
пункт

а 
 

34  
пункта 

270 201 
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стойности на показателите за 
шум в околната среда, методите 
за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението. 

3.2 Мониторинг на 
елктромагнитни полета 
/ЕМП/* 
По Наредба № 9 /1991 г. За 
пределно допустимите нива на 
електромагнитни полета в 
населени територии и 
определяне на хигиенно-защитни 
зони около излъчващи обекти. 
-Измервания в околната среда на 
10% от всички останали обекти, 
източници на нейонизиращи 
лъчения, разположени на 
територия с голяма 
концентрация на население и 
жилищни сгради. 

46  - 322  

3.3 Мониторинг на атмосферния 
въздух  /1 пункт/ 
По изискванията на Наредба № 
12 /2010 година за норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, 
финни прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон 
в атмосферния въздух. 

- Прах  и ФПЧ  
- Газове /серен и азотен 

диоксид/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

207 
960 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

207 
960 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 
- 

 
        Във връзка с регистрацията на обекти с обществено предназначение „Базова приемо-
предавателна станция за предоставяне на електронно съобщителни услуги“, е извършен 
контрол на 25 броя базови станции, не са констатирани несъответствия съгласно 
изискванията на Наредба № 9/1991 г. За пределно допустимите нива на електромагнитни 
полета в населени територии и определян на хигиенно – защитни зони около излъчващи 
обекти. 
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ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, 
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ:  

- През 2018 г. в отдел „ЛИ“ е приета 1 проба бутилирана трапезна вода по сигнал, 
която отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните 
натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

- Сигналите за шум от локални източници са 7 бр.  При извършените измервания, 
стойности над граничните, съгласно изискванията на Наредба №6/2006 г., са установени в 
два от обектите.  
 - Приети за анализ по сигнал са 2 проби води от плувни басейни.  И в 2-те проби са 
констатирани несъответствия с изискванията на Инструкция № 34/2002 г. за хигиената на 
спортните обекти и екипировка, по параметрите: окисляемост, амоняк, нитрати и 
остатъчен хлор. 

-Три са сигналите за електромагнитни полета от Базови приемо-предавателни 
станции за предоставяне на електронно съобщителни услуги. При два от тях са 
констатирани стойности над пределно допустимите нива на напрегнатостта и на 
плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия, съгласно изискванията на 
Наредба № 9 /1991 година за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в 
населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.  
 -При подадения сигнал за микроклимат (температура, влажност и движение на 
въздуха в помещенията), не е констатирано несъответствие съгласно изискванията на 
Наредба № 3/ 2007г. за здравните изисквания към детските градини.  
 
 ПРОБИ ПО ДЗК, СЪГЛАСНО ПЛАНА НА ДРУГИ РЗИ ИЗВЪРШВАНИ В 
ЛАБОРАТОРИИТЕ НА РЗИ -ПЛОВДИВ:  
 Общо планирани за 2018 г. са  625 броя проби и 20 броя обекти. Анализирани са  
625  броя проби с 3995 анализа и са извършени 122 измервания в 20 броя обекти.  Не са 
констатирани несъответстващи съгласно изискванията на действащите  нормативни 
документи. 
 

1. Проби питейни и бутилирани води: 
 

№ Проби води и 
показатели 

Смолян Пазарджик Хасково Сливен 

1 Проби питейни 
води  за тежки 
метали 

План  Изпъл
нение  

План Изпъл
нение 

План  Изпъл
нение 

Пл
ан 

Изп
ълне
ние  

57 57 40 
 

41 
 

-  -  

2 Бутилирани 
натурални 
минерални, 
изворни и трапезни 
води: 

    -  -  

- тежки метали 9 9 9 9     

- 
микробиологични  

- - 20 20     

3 Трихалометани 55 55 40 40 -  -  
4 Пестициди 55 55 40 40 -  -  
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5 Бензен, 1,2 
дихлоретан, 
трихлоретен,тетрах
лоретен 

55 55 40 40 -  -  

6 Бенз/а/пирен и 
ПАВ 

55 55 40 40 75 75 18 18 

 
2. Мониторинг на електромагнитни полета /ЕМП/ в региона на РЗИ – Пазарджик, 

съгласно Наредба № 9 /1991 година за пределно допустимите нива на 
електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни 
зони около излъчващи обекти.  

 
 Източници на ЕМП План 

 
Изпълнение Несъответстващи 

1 Мониторинг на ЕМП, в околност на 
източници, разположени в близост до 
детски, учебни и  лечебни заведения, 
които попадат или са в границите на 
ХЗЗ; 

10 бр. БС в 
околност 
детски, 
учебни 
лечебни 
заведения 

10 - 

2 
 
 
 

Мониторинг на ЕМП, в околната среда 
на 10% от всички обекти, източници на 
ЕМП, разположени на територия с 
голяма концентрация на население и 
жилищни сгради. 

10 бр.10% от 
всички 
обекти 
източници 

10 - 
 
 

 
3. Изпитване на козметични продукти, съгласно изискванията Регламент (ЕО) № 

1223/2009, относно козметичните продукти. 
 

Определяне на тежки метали в 
козметични продукти 

План Изпълнени
е 

Несъответстващи 

РЗИ Смолян 8 8 - 
РЗИ Пазарджик 8 8 - 

 
 ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

  За отчетния период са обслужени общо 1619 броя заявки, по услуги на физически и 
юридически лица.  Изследваните проби са 2364, а анализите – 11494 бр. 
           Микробиологични изпитвания – 1224 бр. проби с 3454 анализа, от тях 
нестандартни са 71 броя проби със 127 анализа,  съгласно изискванията на: 
           - Наредба № 9/2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели - 53 проби със 102 анализа - колиформи и Е. coli - 99, Ентерококи – 2, 
Clostridium perfringens – 1; 
           - Инструкция № 34/2002 г. за хигиената на спортните обекти и екипировка - 11 
проби с 16 анализа - микробно число 370С –6,  Коли- титър – 5, Е. coli-титър – 5; 
           - Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и 
трапезни води, предназначени за питейни цели от 2004 г. – 1 проба с 3 анализа - 
Pseudomonas aeruginosa;      
           - Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите– 
1 проба с 1 анализ – Сулфитредуциращи клостридии; 
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- Наредба №1/2016 г. за хигиената на  храните - 5 проби отривки с 5 анализа – м.ч 
370С. 

-Изпитвания на проби за тежки метали – 118 бр. проби с 615 анализа, няма 
нестандартни. 

          - Изпитвания  на води за пестицидни остатъци, бензен и леснолетливи 
вещества – 101 проби със 741 анализа, не са установени нестандартни проби, съгласно 
изискванията на Наредба № 9 /2001 г.  
          - Изпитвания за Хлорорганични пестициди и нитрати в храни – 7 бр. проби с 10 
анализа, няма нестандартни по изискванията на Регламент (ЕО) 396/2005 г. 

Относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди 
във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета. 
         - Изпитвания на материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт 
с храни – 1 проба с 4 анализа, няма нестандартни по изискванията на Наредба № 2/2008 г.  
За материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни 
         - Изпитвания на води по физико-химични показатели – 771 бр. проби, с 6108 
анализа, от тях нестандартни са 157 броя проби с 257 анализа. 
         - Изпитвания  на води за Бенз/а/пирен и ПАВ – 105 бр. проби с 525 бр. анализи, 
няма нестандартни по изискванията на Наредба № 9/2001 г. 
          - Физични фактори на жизнената среда – шум, вибрации, осветление, 
микроклимат и електромагнитни лъчения –  43 броя заявки, 43 броя обекти с 668 бр. 
измервания, като при 2 броя са констатирани стойности превишаващи нормативно 
установените съгласно изискванията на Наредба № РД-07-5/2016 година за минималните 
изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, 
свързани с експозиция на електромагнитни полета.  
          - Химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда – 7 бр. 
заявка, със 7 бр. проби, като при 3 бр. от тях са констатирани несъответствия по 
параметър прах във въздуха на работна среда съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 
г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при 
работа.  
          - Токсикологични изследвания -  анализирани са 30 броя проби за определяне на 
холинестеразна активност, като 1 проба е нестандартна, съгласно изискванията на БДС 
16131:1985, „Вредни вещества в биологична среда. Тест хартиен за експресно определяне 
на холинестеразна активност в серум (плазма)“. 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ОТДЕЛ ЛИ, ЧРЕЗ ВЪНШНИ ФОРМИ 

НА КВАЛИФИКАЦИЯ : 

№ 
 

Тема  
 

Продължите
лност на 

обучението  
Вид на обучението Обучаван 

служител 

Място на 
провежда

не 
1 Основни изисквания 

на стандарт  
ISO / IEC 17025 : 2017 

Два дни специализирано двама ИА БСА 
СМБ 

  
2 Електронна система 

за събиране на 
информация за 
източниците на 
електромагнитни 
лъчения, с цел 
усъвършенстване на 

Два дни специализирано един НЦОЗА 
София 

 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  88 
 

 

 

контрола на 
електромагнитната 
експозиция на 
населението 

3 Нова версия на БДС 
EN ISO / IEC 
17025:2018 Един ден 

специализирано един ЦИЕС 
Ст.Загора 

4 Хигиенни изисквания 
към козметичните 
продукти. 
законодателство 
 

Два дни специализирано черима НЦОЗА 
София 

 

5 Съвременни аспекти 
на опазване чистотата 
на водите 

Един ден специализирано черима НЦОЗА 
София 

 
6 Измерване на 

професионалната 
експозиция на 
токсични химични 
съединения с линейно 
колориметричен 
метод. 

Един ден специализирано черима НЦОЗА 
София 

 

7 Организация и 
управление на 
технически средства 
за измерване, 
наблюдение и 
контрол 

Един ден специализирано 

един 

ЦИЕС 
Ст.Загора 

8 Организация и 
управление на 
техническите 
средства за 
измерване, 
наблюдение и 
контрол 

Един ден специализирано един ЦИЕС  
Ст. Загора 

9 Приложно обучение 
за работа с атомно 
абсорбционен 
спектрометър zeenit 
700 

Един ден специализирано един Т.Е.А.М. 
ООД 

Гр.София 

10 Запознаване с 
изискванията на 
стандарт БДС EN ISO 
19011:2018 

Един ден 

специализирано един  ЦИЕС 
Ст.Загора 

11 Запознаване с 
изискванията на 
стандарт БДС EN ISO 
/ IEC 17025:2018 

Един ден 

специализирано един  ЦИЕС 
Ст.Загора 

12 неопределеност – 
същност, 
установяване и 
приложение. 
характеристики на 

Един ден специализирано черима Съюз на 
метролози

те в 
България 
гр.София 
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методи за измерване и 
доказване на 
валидността им 
съгласно 
изискванията на БДС 
EN ISO / IEC 
17025:2018 и 
международни 
документи по темата 

 
През 2018 г. са проведени 4 броя колегиуми: 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема на колегиума 
 

Специалист Дата на 
провеждане 

1 2 3 4 
1. Хигиенни изисквания към 

козметичните продукти. 
Законодателство   

Главен експерт 
Георги Николов  

27 март 2018  

2. Основни изисквания на стандарт 
ISO / IEC 17025:2017 (БДС EN ISO 
/ IEC 17025:2018) 

Младши експерт 
Юлия Дренска 5 април 2018 

3. Съвременни аспекти на опазване 
чистотата на водите  

Главен експерт  
Нина Павлова 16 август 2018 

4. Верифициране/валидиране и 
оценяване на неопределеността при 
химичните изпитвания. Вътрешно 
калибриране. Осигуряване на 
проследимост.  

нач.ОЛИ  
Нели Чалъкова  
 

28 ноември 2018 
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ДИРЕКЦИЯ  „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 
 

Дейността по контрола на заразните болести, с цел ограничаване  възникването  и 
разпространението им се изпълнява от Дирекция „Надзор на заразните болести”. 

 Дирекцията обединява оперативен отдел ПЕК  и лабораторен отдел МИ  с 
ефективна координация помежду им и с водещата роля на ПЕК. 

Общият брой длъжности към 31.12.2018 г.  е 54,  отдел ПЕК – 31, МИ – 22 и ДД - 1. 

Пловдивска област включва 18 общини с общо население 669 796  души. 

Дейността на дирекцията бе планирана, организирана и осъществявана по 
предварително изготвен годишен план, съобразен с изискванията на МЗ за кратност на 
проверките на контролираните обекти, както и своевременна и качествена диагностика на 
паразитози, микробиологична  и вирусологична диагностика на заразните болести. 

При възникване на извънредни епидемични ситуации се изпълняваха и 
допълнителни задачи с цел своевременно предприемане на адекватни противоепидемични 
мерки.  

За правилното организиране на работата се изготвяха ежеседмични планове за 
извършване на текущи и тематични проверки, както и тримесечни графици за 
пробонабиране с цел обективизиране на дезинфекционния режим в лечебните заведения. 

За ангажираността на всеки служител се изготвяха ежедневни справки за 
извършени проверки, седмичен отчет и тримесечен отчет. 

Цялостната дейност бе насочена към: 

1. Провеждане на ефективен здравен контрол, съобразно изискванията на 
Националното законодателство и законодателството на ЕС. 

2. Провеждане на ефективен епидемиологичен надзор над заразните заболявания. 
Участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразни 
заболявания към ЕС и СЗО. 

3. Осигуряване на висок имунизационен обхват при изпълнение Имунизационния 
календар на РБългария 

4. Упражняване на ефективен контрол на противоепидемичния режим на работа в 
лечебните заведения 

5. Контрол върху качеството и ефективността на извършените дейности по 
дезинфекция и стерилизация 

6. Упражняване на качествен здравно-паразитологичен контрол върху обекти и 
външна среда 

7. Упражняване на ефективен контрол по борбата с паразитните болести 

8. Провеждане на ефективен епидемиологичен надзор на ХИВ и полово-предавани 
болести. 
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9. Реализиране на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, подкрепена от 
Глобалния фонд за борба със СПИН, Туберкулоза и Малария. 

10. Участие в епидемиологичния надзор на Туберкулоза и провеждане на 
ефективен контрол на химиопрофилактиката на туберкулозно болните. 

11. Провеждане на контрол в лечебните заведения по спазване разпоредбите на 
Закона за здравето относно ограничаване тютюнопушенето. 

12. Осъществяване ефективна координация с местните  регионални структури 
имащи отношение към здравеопазването на обществото. 

Дейност по държавния здравен контрол 

Извършени текущи проверки 6375 от които 4733 по противоепидемичен контрол и 
1642 по противопаразитологичен контрол. 

За обективизиране на контрола са взети проби както следва: 

- проби за стерилност и отпечатъкови проби – при план 6000 са взети 9013 от 1626 
обекта, от които нестандартни са 166 от 127 обекта срещу 8622 проби от 1619 обекта, от 
които 139 нестандартни проби от 91 обекта  за 2017 г. 

Контрол на стерилизационната техника - в Пловдивска област са проверени 
всичките 18 автоматични стерилизационни уредби, 960 автоклава, 6 газови стерилизатори 
и 1 плазмен стерилизатор. С неудовлетворителен резултат от микробиологичното 
изследване са 21 или 2,18% срещу 29 или 3 %   за м.г. 

Санитарно-паразитологичния контрол е  обективизиран с вземане и изследване на 
6575  проби от почва, води и хранителни продукти. 

Епидемиологично проучване е извършено на 7683 заразни огнища. 

Извършени 110 проверки на биотопите в региона. 

По Наредба  1/05.01.2018 г. са извършени 165 проверки на  ДДД фирми. 

Проверките по здравно-паразитологичния контрол,  по спазване на инструкциите 
на МЗ за борба с местни и вносни паразитози за лечебните заведения са 310.   

За стрептококово носителство са изследвани 1029 проби; за стафилококово 
носителство 457 проби. 

Изследвани са 26 проби от питейни, отпадни води и смиви от производствени 
обекти а са изолирани 11 щама аеромонас. 

Вирусологичния надзор на Грип и ОРЗ беше осъществен чрез:  

-22 носогърлени смива с 6 положителни /тип Б/ 

- 156 серумни проби  за ОРЗ по РСК с 6 пол., които се разпределят по нозологични 
единици :  

- Ку-треска  –120/4 положителни;  
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-Аденовирусна инфекция –18/0 пол. 

- Респираторно-синцитиална и-я –18/2 положителни 

За проследяване динамиката на циркулацията на неполиомиелитните ентеровируси 
ехо и коксаки са извършени 6 анализа в клетъчна култура FL. 

За констатирани нарушения на противоепидемичния режим са наложени следните 
мерки за административна принуда: 

- издадени предписания 1871  

- съставени актове  - 11 с 12 наказателни постановления с обща стойност 4300 лв. 

За  2018 г. издадени документи: 

- удостоверения за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения – 262. 

- имунизационни паспорти – 203 

- Становища за класификация на отпадъците – 73. 

През 2018 г. са постъпили 11 жалби. От тях 2 основателни, 8 неоснователни, 1 
пренасочена към друга институция. 

Запознаването на обществеността с актуални проблеми на заразните заболявания се 
извършваше чрез непрекъснати контакти с представители на средствата за масова 
информация. 

При реализиране на дейността си Дирекцията осъществяваше взаимодействие със 
следните структури: 

Общински и Областни структури и Неправителствените организации при 
осъществяване на епидемиологичен надзор в рисковите групи. 

 

ОТДЕЛ  “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

През 2018 г. организационната структура на отдел ПЕК е както следва: 

Всичко 
длъжности Нач.отдел Гл.инспекто

ри 
Ст.инспекто

ри 
Инспектор

и 
Мл.експе

рт 
Гл.специал
ист ОСОИ 

По 
щат 

Зает
и 

По 
щат 

Зает
и 

По 
щат Заети По 

щат Заети По 
щат 

Зает
и 

По 
ща
т 

Зает
и 

По 
щат 

Зает
и 

31 26 1 1 7 6 7 7 14 10 1 1 1 1 

 
Висшите кадри заемат 53% от длъжностите, 100% от лекарите са с придобита 

специалност-епидемиология на инфекциозните болести. 
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Пловдивска област включва 18 общини с общо население 669 796  души. 

Цялостната дейност на отдела бе насочена главно към:  

- осъществяване на ефективен епидемиологичен надзор над заразните болести с цел 
занижаване показателите на заболяемост, смъртност и леталитет; 

- недопускане  възникването на епидемични взривове от ваксинопредотвратими 
инфекции; 

- осигуряване на висок имунизационен обхват при изпълнение на имунизационния 
календар на РБългария; 

- контрол относно спазването на противоепидемичния режим на работа в лечебните 
заведения, обективизиран с лабораторен контрол. 

Дейността на отдел ПЕК бе планирана, организирана и осъществявана съгласно   
предварително изготвен годишен план, съобразен с изискванията на МЗ за кратността на 
проверките. За ритмичност в работата се изготвяха ежеседмични планове за извършване 
на текущи и тематични проверки, както и тримесечни графици за пробонабиране с цел 
обективизиране на дезинфекционния и стерилизационния режим в лечебните заведения. 

За ефективен контрол на всеки служител в текущ порядък се изготвяха: ежедневна 
справка за извършените проверки, седмичен отчет и тримесечен отчет.  

Освен за изпълнението на плана, Нач.отдел ПЕК осъществяваше контрол и относно 
качеството на извършваните проверки, чрез запознаване с констатациите и препоръките в 
контролните фишове, представени  от служителите на отдела, както и съвместни проверки 
в обектите подлежащи на контрол. 

Всички възникнали проблеми и задачи се обсъждаха на ежедневен рапорт и 
месечни съвещания. 

През 2018 г. отдел ПЕК акцентира дейността си върху следните проблеми: На 
основание Писма на МЗ изх. №16-00-29 за промени в доставките и приложението на 
биопродуктите за основна имунизация на подлежащите в Пловдивска област са издадени 
предписания до ОПЛ, оказвана е организационно-методична помощ и е осъществяван 
постоянен контрол от страна на служителите на отдел ПЕК. 

           В изпълнение на  Писмо на МЗ №26-00-343 от 19.03.2018 г., относно питане  от 
Българското дружество по патология във връзка с извършване на аутопсия при пациенти  
със СПИН и други инфекциозни заболявания се извършиха тематични проверки относно 
спазване изискванията на Наредба 3 на МЗ от 2013 г.  за въвеждане на Стандарт по 
вътреболнични инфекции в клиниките по обща и клинична патология  към лечебните 
заведения в Пловдивска област. 

На основание Писмо на МЗ №16-00-55/13.08.2018 г. относно отказ от медицинско 
обслужване при ХИВ позитивни пациенти  и мерки за превенция при инфекции, 
предавани по кръвен път бе изготвена презентация и бе проведено обучение на 
медицински персонал в лечебните заведения за болнична помощ на територията на 
Пловдивска област.В периода м.ноември-м.декември 2018 г.по предварително изготвен 
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график с презентацията бяха запознати 1663 лекари, 2112 медицински сестри, 624 
санитари и 208 други лица, работещи в лечебните заведения. 

През м. март 2018г. бе проведен колегиум на отдел ПЕК на тема ”Безопасно 
управление на отпадъци от лечебни и здравни заведения”. 

През м. Май 2018 г. бе проведен колегиум на тема: ”Ротавирусни инфекции- 
диагностика, клиника, превенция”. 

През м. Август 2018 г. бе проведен колегиум на тема „Диагностика и поведение 
при болест на Якобс- Кройцфелд”. 

През м. Декември 2018 г. бе проведен колегиум на тема „Превенция на кръвно 
преносими инфекции сред медицинския персонал”. 

На основание Писмо на МЗ №32-00-16/03.02.2009 г. регулярно се изпращат 
доклади за извършени дейности по Програма „Укрепване на националната програма по 
туберкулоза в България” в Пловдивска област.  

На основание Писмо на МЗ №32-00-87/22.10.1999 г. регулярно се изпраща 
информация относно имунизирани и реимунизирани, претърпели нараняване от животни 
хора, с приложена противобясна ваксина. 

През месец Септември във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и 
необходимостта от мерки, предвидени в Методично указание №9/25.09.2000 г. за борба с 
грип и ОРЗ бяха изпратени уведомителни писма до кметове на общини и управители на 
ЛЗ. 

В текущ и планов порядък са изпълнени основните дейности и мероприятия, 
заложени в годишния план на отдела. 

Обектите, подлежащи на текущ контрол през годината бяха 4623 и включваха: 
лечебни заведения за болнична помощ – 577; лечебни заведения за извънболнична помощ 
– 3606, здрави кабинети в детски и учебни заведения – 423; заведения за социални услуги 
за деца и възрастни - 17.   

Извършените проверки са както следва: 

- текущи проверки – при план 4804 са извършени 4733 срещу план 4830 - 
извършени  4838  за 2017 г.  

- тематични проверки –9888 /1757 в лечебни заведения за болнична помощ и 8131 в 
лечебни заведения за извънболнична помощ/ . 

Тематичните проверки в обектите подлежащи на контрол  през 2018 г. включват: 

1. В ЛЗИБП 
Проверка относно правилно планиране и отчитане на извършените имунизации и 

реимунизации, приход и разход на ваксина. 

Проверка относно активно спазване на Националния имунизационен календар/ 
своевременност и интервали/ при прилагане на ваксини за основна имунизация и 
реимунизация при деца до 2 години, родени 2015/2017 г. 
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             Проверка на достоверността на данните предоставяни от мед.специалисти в детски 
и учебни заведения за проведените от ОПЛ имунизации и анализ на информацията. 

             Активно проследяване имунопрофилактиката по отношение обхвата с БЦЖ 
ваксина 

             Проверка относно регистриране на ОВП, своевременно вземане, съхранение и 
транспорт на фекални проби за изследване за ентеровируси. 

              Проверка по спазване разпоредбите на ЗЗ за ограничаване на тютюнопушенето.   

2. В ЛЗБП 
Проверка по регистрацията и отчитането на ВБИ по тримесечия. 

Проверка по регистрацията и отчитането на имунизации на новородените в 
лечебните  заведения за болнична помощ. 

Проверка за наличието и състоянието на стерилизационната апаратура в лечебните 
заведения за болнична помощ. 

Проверка по спазване разпоредбите на ЗЗ за ограничаване на тютюнопушенето. 

Проверка на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, относно наличие на договор 
с лицензирана фирма,  дейности с опасни отпадъци на мястото на генерирането им и 
придружаваща документация при предаването. 

При  текущите проверки са извършени: 

- 2535 проверки на документите, които се изискват от ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове относно дейности с опасни отпадъци 

- 520 проверки на хладилната техника, използвана за съхранение и транспортиране 
на биопродуктиeв амбулаториите за първична медицинска помощ   

- 2867 проверки в лечебните заведения за болнична помощ, денталните и 
специализирани медицински/ рискови/ кабинети относно правилно извършване на 
хигиенна обработка на ръцете на медицинския персонал 

- 3844 проверки на използваните биоцидни препарати  за ДДД, срок на годност и 
начин на приложение 

- 31 проверки относно правилната обработка на ползваната ендоскопска техника в 
ЛЗБП 

- 385 проверки в ЛЗБП по спазване на мерки за избягване  или свеждане до 
минимум на рисковите експозиции, осигуряване на ЛПС и постекспозиционна 
профилактика на ХИВ, ВХВ,ВХС. 

Епидемиологично проучване е извършено на 7656 заразни огнища срещу 6495 
заразни огнища за 2018 г. До Областна дирекция по безопасност на храните са изпратени  
уведомителни писма за всеки случай на лица с ОЗБ, работещи в  хранителни обекти и 
отстранени от работа лица.  

За обективизиране на контрола са взети проби както следва: 
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- проби за стерилност и отпечатъкови проби – при план 6000 са взети 9013 от 1626 
обекта, от които нестандартни са 166 от 127 обекта срещу 8622 проби от 1619 обекта, от 
които 139 нестандартни проби от 91 обекта  за 2017 г. 

 Анализирайки ефективността на контрола на стерилизационния режим в ЛЗ прави 
впечатление следния факт: от изследваните 6185 проби за стерилност 88 са с нестандартен 
резултат, което е 1,42% срещу 5898 проби за стерилност 58 са с нестандартни резултати 
или 0.98% за предходната година. Същите се разпределят както следва: 

  - стафилококус нонкоагулазо-30 

             - стафилококус ауреус -1 

             - спорообразуващи –15 

             - плесени – 10 

             - ешерихия коли-4 

             - псевдомонас -8 

             - клебсиела- 5   

             - ентеробактер- 6   

             - грам положителни  -9 

 Контрол на стерилизационната техника - в Пловдивска област са проверени 
всичките 18 автоматични стерилизационни уредби, 960 автоклава, 6 газови 
стерилизатории 1 плазмен стерилизатор. С неудовлетворителен резултат от 
микробиологичното изследване са 21 или 2,18% срещу 29 или 3 %   за м.г. 

 Във връзка с надзора на заразните заболявания през годината  бяха взети 1111 
проби срещу 891 проби за 2017 г. 

От тях: изследвания за В хемол.стрептокок - 915, салмонелоза – 196. 

За 2018 г. показателите са както следва: 

- обекти за проверка – 4623.  

- брой извършени проверки – 14621. 

- среден брой обекти на служител – 171,7 . 

- среден брой проверки на служител - 584. 

- показател “обективизиране на контрола” –във всички обекти подлежащи на 
пробонабиране  са взети проби за стерилност и/ или отпечатъкови проби. 

За констатирани нарушения на противоепидемичния режим  и пропуски в 
имунопрофилактиката са наложени следните мерки за административна принуда: 

- издадени предписания –1807 срещу 1172 за 2017 г. 
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-съставени актове – 11 със 12 наказателни постановления на обща стойност 4300 
срещу  20 с 23 наказателни постановления (НП) на обща стойност 5700 лв.  за 2017 г. 

- заповеди за спиране на дейност – 0 с/у 0 за 2017 г. 

- брой отстранени от работа лица – 0 с/у 0 за 2017г. 

- наложени административни наказания – 0 с/у 0 за 2017 г. 

За 2018 г. са издадени следните документи: 

- Удостоверения за регистрация на ЛЗ – 262 срещу 244  за 2017 г. 

-Имунизационни паспорти – 203 срещу 160 за 2017 г. 

            - Становище за класификация на отпадъците – 73 срещу 32 за 2017 г. 

През 2018 г. са постъпили 10 жалби/сигнали срещу 35 жалби/сигнали за 2017 г., 
всички отработени в срок. От тях: 2 - основателни , 7- неоснователни и 1-пренасочени към 
други ведомства за отговор по компетентност. 

С цел предоставяне на своевременна и достоверна информация по актуални 
въпроси, касаещи заразните заболявания, през годината се осъществяваха непрекъснати 
контакти с представители на средствата за масова информация: 

- чрез подадена информация за ежеседмичните пресконференции от 
административното ръководство на РЗИ, Сайт РЗИ. 

- чрез интервюта за радио, участия в телевизионни предавания. 

ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ 

През 2018 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 7728 случая на ОЗБ и паразитози (без 
Грип и ОРЗ), заболяемост 1150,73%ооо срещу 6563 случая на ОЗБ (без Грип и ОРЗ), заб. 
977.25%ооо за 2017 г.    

Броят на починалите от ОЗБ през 2018г е 19, срещу 18 за 2017 г., което оформя 
обща инфекциозна смъртност – 2,86%ооо срещу 2.82%ооо за м.г и леталитет – 0,24 срещу 
0,28% за 2017 г.  

Основен дял в структурата на ОЗБ заемат дихателните инфекции- 5066 случая  
заб.754.34%ооо срещу 3184 случая, 474.10%ооо за 2017 г. 

От тях: 

-Дихателните инфекции без масова имунопрофилактика представляват 88,6% от 
всички дихателни инфекции с 4932 случая и заб.734,39%ооо срещу 97.23% от всички 
дихателни инфекции с 2937 случая, заб.437.33%ооо за м.г. 

Както и през предходната година най-висок  е основния дял  на случаите на 
варицела, 4474 със заб.666,19%ооо срещу 2577 сл., забол.383.72%ооо за м.г. 

-Дихателните инфекции с масова имунопрофилактика представляват 2,64% с 
134 случая, заб.19,95%ооо срещу 7.91% от дихателните инфекции със 258 случая, 
заб.37.52%ооо за 2017 г.  
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На второ място е групата на чревните инфекции – относителен дял 26,82% с 2073 
случая и заб. 308,67%ооо срещу  32.91 % за миналата година с 2160 сл., заб.321.63%ооо за 
2017 г.  

Най-висок дял заемат ентероколитите – 1962 случая, 94,64%, заб.307,18%ооо срещу 
86.38%  за 2017г с 1866 случая, заб.277.85%ооо.  

През 2018 г. в Пловдивска област са регистрирани 3 взрива – 2 хранителни 
интоксикации и 1 от Ентероколитис акута, без доказан причинител.  

На трето място е групата на Вирусните хепатити- 

 относителен дял 3,77% срещу 13,91%  за 2017 г. със 292 случая, заб.43,48%ооо срещу 913 
случая на ОВХ, заб.135.94%ооо за м.г. 

Значително понижение се наблюдава  в броя на случаите и заболяемостта от ВХА – 
199 случая, 68,1% и заб. 29,63%ооо срещу: 2017 г. -93.2% от всички ОВХ с 851 случая заб 
.93.2%ооо. 

През 2018г. са регистрирани  2 взрива от ВХА в Пловдивска област срещу 14 за 
предходната година.  

      Разпределението на останалите типовете ОВХ е както следва:  

ВХ”В” – 25 случая, 8,56%, заб.3,72%ооо срещу 3,57% за 2016г. с 16 случая, 
заб.2.38%ооо. 

ВХ”С” – 5 случая, 1,7%, заб. 0,74%ооо срещу 6 случая, заб. %ооо и 0,65%  за 2017г 

ВХ”Д” -  няма регистрирани случаи срещу 2 случая за 2017 г., заболяемост- 
0,29%ооо, 0,21% . 

ВХ”неопределен” – 63 случая, 21,5 %, заб. 9,38%ооо срещу 4.16%  за 2017 г.  с 38 
случая заб.5.65%ооо. 

На четвърто място е групата на СПИ /сексуално преносими инфекции/. През 2018 
г. са регистрирани общо 113 случая на СПИ, 1,46%, заб.16,8%ооо срещу: за 2017 г. са 
отчетени общо 136 случая на СПИ, заб. 20,25%ооо или 2.07% от всички регистрирани 
случаи на ОЗБ за предходната година. 

Занижение се  регистрира при сифилис – 51 сл., заб.7,6%ооо срещу  64  сл., 
заб.9.52%ооо за м.г.; Регистрирани са 2 случая на вроден сифилис. Гонорея- 4 регистрирани 
случая, заб. 0,6%ооо срещу 2сл., заб. 0,29%ооо за предходната година; хламидийна 
инфекция - 28 случая, заб.4,17%ооо срещу 47сл., заб.6,99%ооо за м.г.  

През 2018 г. са регистрирани 28 случая, заб.4.17%ооо на ХИВ инфекция срещу  
срещу 22сл., забол. 3.27%ооо за предходната година. 

Следва групата на невроинфекциите – 57 случая, 0,73%, заболяемост 8,5%ооо срещу 
0.87% от всички регистрирани инфекциозни заболявания с 62 случая, забол. 9.23%ооо за 
2017 г.  

Наблюдава се завишение на  регистрираните случаи н вирусни менигити и 
менингоенцефалити са - 12 сл., заб. 1,8%ооо срещу 5 сл, забол. 0.74%ооо за 2017 г. 4 са 
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регистрираните бактериални менингити и други менингоенцефалити, заб. 0,6%ооо. 
Регистрирани са 35 сл., заб.5,21%ооо срещу 48 сл. на ОВП и забол. 7.14%ооо за предходната 
година. През 2018 г. са регистрирани  6 сл. на  неуточнени бактериални менингити и 
менингоенцефалити, заб. 0,9%ооо срещу: 7 случая за 2017 г. заб.1.04%ооо на неуточнени 
бактериални менингити и менингоенцефалити. 

Групата на трансмисивните инфекции заема  относителен дял 0,64% с 50 случая, 
заб. 7.44%ооо срещу 0.51%, с 34 случая, заб. 5.06%ооо за 2017 г. 

По нозологични единици – Марсилска треска - 19сл., заб.2,82%ооо срещу 12 сл., 
забол. 1.78%ооо за 2017 г.; Лаймска борелиоза – 24 сл., заб. 3,57%ооо срещу 21 случая,  
забол. 3.16%ооо за 2017 г. През годината е регистриран 1 случай, забол. 1.15%ооо на КХТ 
срещу 0 за предходната година. ХТБС - 3 сл, забол. 0.45%ооо, срещу 1сл. забол. 0.14%ооо за 
предходната година.  

През годината са регистрирани и отчетени 3 случая, заб.0.45%ооо на Западно-нилска 
треска. 

През 2018 г. са регистрирани 2 случая на Ку-треска, заб. 0,3%ооо, срещу 3 сл., заб. 
0,44%ооо, 2 сл. на Листериоза, заб. 0,3%ооо, срещу 2 сл, заб. 0,29%ооо за 2017 г.         

През 2018 г. е регистриран 1сл. на Лептоспироза, заб. 0,15%ооо срещу 1сл., заб. 
0,14%ооо. 

Броят на починалите от ОЗБ през 2018 г. е 19 срещу  18 за 2017 г., което оформя 
обща инфекциозна смъртност – 2.82%ооо срещу 2,68%ооо за м.г. и леталитет 0,24% срещу 
0.27%. 

По отношение структурата на инфекциозната смъртност: 

-ТБК – 5 сл. (33 г., 51 г.,73 .г, 78 г., 82 г.) 

            - менингит и менингоенцефалит  - 4 сл.(2 г., 62 г., 83 г., 83г.) 

            - Западно-нилска треска - 1 сл (84 г.) 

             - остър вирусен хепатит  - 4 (31 г., 35 г., 45 г., 76 г.) 

            - бактериална чревна инфекция – неуточнена – 2 сл. (78 г., 88 г.) 

            - ХИВ/СПИН – 1 сл.  (7 г.) 

            - ХТБС – 1сл.  ( 60 г.) 

            - Варицела – 1сл. (2 г. 10 мес.) 

ГРИП И ОРЗ 

Дейността на Дирекция НЗБ е в съответствие със заложените в Националния план 
за готовност за грипна пандемия основни задачи, отразени конкретно в Регионалния план 
на инспекцията за 2018 г., а именно: 
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Участие в сентинелния надзор на грип и ОРЗ чрез целогодишно събиране и 
въвеждане на данни на интернет базираната информационна система за заболяемост от 
грип и ОРЗ. 

На наблюдение подлежаха 34426 лица от 9 групови лекарски практики по 
съответните възрастови групи (0-4 г.; 5-14 г.; 15-29 г.; 30-64 г. и над 65 г.) 

През годината бяха регистрирани 11547 случая на ОРЗ заб.3350,84%ооо с/у 7201 
случая за м.г. заб .2077.73%ооо.  

Във вирусологична лаборатория са извършени серологични изследвания както 
следва: 

Ку-треска – 120 (4+); 

Аденовируси – 18 (0+); 

           Респираторно синцитиален вирус –18(2. 

             В НЦЗПБ са изпратени 22 проби, от които 4 с положителен резултат за грипен 
вирус тип В. 

  През 2018 г. са имунизирани от ОПЛ - 389 лица, в Имунизационният кабинет на 
РЗИ - 222 лица или общо - 554 лица.  

ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ /ИСМО/ 
През 2018 г. на контрол по спазване на противоепидемичен и санитарно-хигиенен 

режим подлежаха 35 лечебни заведения за болнична помощ. От тях 6 университетски, 15 
многопрофилни болници за активно лечение, 4 специализирани болници за активно 
лечение, 4 специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация, 3 
специализирани болници за рехабилитация и 3 мед. центъра  със стационар (бившите 
диспансери). 

През годината са проверени всички обекти. Извършени общо 2324 проверки,от 
които 577 текущи и 1757 тематични. 

През 2018 год. са регистрирани 3121 случая на ИСМО, от преминали през ЛЗБП 
381404 брой пациенти или 0,82 %. 

С най-висок процент на разкриваемост  са УМБАЛ Каспела – 3,34%; УМБАЛ 
Еврохоспитал  - 1,55%; МБАЛ Първомай – 1,44%; УМБАЛ Пловдив – 1,33% и УМБАЛ 
Св.Георги – 1,13%. 

През 2018 г. от 381404 изписани пациенти, 147309 са лекувани с антибиотици или 
38,62%. 

Няма съществена промяна в динамиката на този показател през последните пет 
години. 

С най-висок дял като причинители на ИСМО за 2018г са: Е.коли - 294 сл. (9,42%) 
срещу 259 сл. (11,46%) за 2017 г.;Псевдомонас аеругеноза - 287 сл. (9,20%) срещу 195 сл. 
(8,63%) за 2017 г.; Стаф.ауреус - 257 сл.(8,32%) срещу 203 сл. (8,98%) за предходната 
година; Клебсиела пневмоние- 212 сл. (6,79%) срещу 180сл. (7.96% ) за 2017 г. и 
Ацинетобактер баумани - 171 сл. (5,48%) срещу 134 сл. (5,39%) за 2017 г. Тези 
причинители сформират общо 39,12% относителен дял от общо регистрирани случаи на 
ИСМО  за 2018 г. 

Случаи на ИСМО  с изяснена етиология за 2018г. са 1924 или 61,64% срещу 1448 
случая или 64,07%  за 2017 г. 
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Лабораторно неизследвани и недоказани ИСМО за 2018 г. са 1197 или 38,35% 
срещу 351случая или -15,53%  за 2017 г. 

Продължава да расте процента на ИСМО - лабораторно неизследвани и 
недоказани, което най-вероятно се дължи на неправилно взимане на проби за 
микробиологично изследване или прилагане на антибиотично лечение преди вземане на 
кл.материал. 

През 2018 г. са взети 4997 проби за контрола на дезинфекционния и 
стерилизационен режим в контролираните обекти. За констатираните пропуски са 
издадени Предписания за провеждане на задължителни хииенни и противоепидемични 
мерки. 

Във всички здравни заведения за болнична помощ са осигурени в достатъчни 
количества дезинфекционни препарати, еднократни консумативи и лични предпазни 
средства. Дезинфекция и стерилизация се извършва съгласно дезинфекционните програми 
на болниците. Генерираните болнични отпадъци се третират съгласно утвърдените 
програми за управление на болничните отпадъци. 

 

Подробен анализ на заразната заболяемост е представен по нозологични 
единици както следва: 

І.ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ С МАСОВА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА 

1.ТУБЕРКУЛОЗА  

През 2018 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 128 новооткрити случаи на 
Туберкулоза, заболяемост 19,06%ооо срещу- за 2017г. в  са регистрирани 106 случая на 
Туберкулоза, заболяемост 15,74%ооо срещу 120 случая, заболяемост – 17,82%ооо за 2016 г., 
за 2015 г.: 136 случая, заболяемост- 20,05%ооо, 2014 г.- 144 случая, заболяемост - 21,23%ооо 
за 2014 г.,  140  случая със заболяемост 20,62%ооо за 2013 г.,  23,93%ооо заболяемост за 2012 
г.; 22,25%ооо за 2011 г. 

Наблюдава се постепенно спад  в заболяемостта в сравнение с предходните години. 

Вероятни са 82 случая-65% от всички случаи и потвърдени са 46 случая-36%. 

През 2018 г. са хоспитализирани 107 случая- 61-вероятни и 46 потвърдени. 

Разпределението по пол е, както следва: мъже – 88 сл.- заб. 27,23%ооо и 69% от 
всички регистрирани новооткрити случаи; жени – 40 сл. - заб. 10,40%ооо и 31% от 
случаите.  

Случаите по общини се разпределят,  както следва: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 70 20,38 64 18,73 

Марица 4 12,71 2 6,3 

Родопи 5 16,19 4 12,84 
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Куклен - - 1 15,67 

Кричим 3 37,14 4 49,17 

Стамболийски 6 30,05 8 39,83 

Перущица - - 2 40,67 

Калояново 1 9,09 1 8,9 

Раковски 7 27,29 4 15,52 

Садово - - 1 6,69 

Съединение 1 10,09 2 19,88 

Карлово 6 12,16 2 3,99 

Сопот - - 1 10,66 

Хисар 1 8,81 - - 

Асеновград 19 30,77 8 12,85 

Първомай 5 20,66 2 8,14 

Всичко 128 19,06 106 15,74 

  
С най-висока заболяемост е община Кричим - 37,14%ооо, както и в предходната 

година – 49,17%000 и 2016 г.- 98,34%ооо, следвана от община Асеновгра 30,77%ооо и общ. 
Стамболийски - 30,05%ооо. 

Разпределение по възрасти: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

0 - - 1 15,09 

1-4 1 3,67 5 18,88 

5-9 - - 3 9,09 

10-14 5 16,66 1 3,37 

15-19 3 10,28 2 6,88 

20-24 3 8,86 5 14,04 

25-29 3 6,72 8 17,41 

30-34 11 23,34 7 14,82 

35-39 12 24,09 7 13,77 
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40-44 12 23,72 4 8,09 

45-49 13 27,22 13 27,59 

50-54 13 29,57 14 31,13 

55-59 8 17,17 9 19,16 

60-64 15 34,09 5 11,44 

65+ 29 21,09 22 16,09 

Всичко 128 19,06 106 15,74 

 
През 2018 г. са регистрирани 5сл. на  exitus letalis, леталитет - 3,91% и смъртност -  

0,74%ооо, за 2017 г. е регистриран 1 случай на exitus letalis- леталитет 0,94% и смъртност 
0,15%ооо и 6 случая на exitus letalis – леталитет 5% и смъртност - 0,89%ооо за 2016 г.  
 

3. КОКЛЮШ 
През 2018 г. са регистрирани 6 сл. на коклюш, заб.0,89%ооо, всички потвърдени в 

НЦЗПБ София, за 2017 г. са регистрирани 6 сл. заб. 0,89%ооо и 1 сл. заб. - 0,14%ооо за 2016 
г. 

Заболелите са от гр. Пловдив - 4 сл. - заб. 1,16%ооо,Община Стамболийски - 1сл.-
заб.5,01%ооо и Община Карлово - 1сл. – заб. 2,03%ооо. 

По възрастови групи заболелите са както следва: 0 г. – 5 сл. /1 момче и 4 момичета/ 
и 1-4 г.-1 сл./ момче/. 

Три от децата са в неимунизационна възраст от малцинствен произход,живеещи в 
лоши битови условия. 

 Едно   дете на 8 месеца е с 3 приема Хексацима. Едно дете на 5 месеца не е 
имунизирано и едно дете на 2 години не имунизирано/родено 500 грама, към момента на 
проучването е 5 кг./ 

4. ДИФТЕРИЯ 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на дифтерия, както и предишните години. 

5. МОРБИЛИ 
           През 2018 г. няма регистрирани случаи на морбили срещу 146 случая на морбили, 
заб.21.74%ооо през предходната година. През 2016 г. и 2015 г. няма регистрирани случаи. 

5. ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ 

През 2018 г. няма регистрирани случаи на епидемичен паротит, както и през 
предходните години. 

6. РУБЕОЛА 

През 2018 г. няма регистрирани случаи на рубеола. 

Няма регистрирани случаи на вродена рубеола през 2018 г. 
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6. ЛЕГИОНЕЛОЗА 
            През 2018 г. няма регистрирани, както и през 2017 г. и 2016 г.,  срещу 1 случай, 
заболяемост 0,15%ооо за 2015 г. 

ІІ. ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ БЕЗ  МАСОВА ИМУНОПРОФИЛАКИКА 
1. СКАРЛАТИНА  
През  2018 г. са регистрирани 458 сл. на скарлатина заб. 68.61%ооо: 6 -възможни, 

427 - вероятни и 25 потвърдени срещу 348 случая на скарлатина, заб. 51.81%ооо, от които 
възможни 57 случая, вероятни – 280 случая и 11 потвърдени за предходната година. 
Хоспитализирани са 16 случая – 2 възможни и 14 вероятни. 

През 2016 г. са регистрирани 483 случая на скарлатина със заб. 71.73%ооо;  2015 г. 
заболяемостта е била 102.12%ооо, 2014 г. – 58.68%ооо, за 2013 г.- заб.62.16%ооо; 2012 г.- заб. 
34.07; 2011 г. – заб.31.69%ооо. 

Разпределение по възрасти: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

0   2 35,71 

1-4 237 870,36 167 613,29 

5-9 197 584,76 169 501,64 

10-14 19 63,31 8 26,65 

15-19 2 6,85 1 3,42 

25-29 2 4,47   

30-34   1 4,36 

35-39 1 2,0   

Общо: 458 68.61 348 51.81%ооо 

Както и в предишните години с най-висока заболяемост е възрастова група от 1-4 г. 

Разпределение по населени места: 

 

2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 328      95,50 228 66,39 

Марица 13 41,30 7 22,24 

Родопи 8 25,90 10 32,38 

Куклен 2 31,61 1 15,80 
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Кричим 2 24,76 2 24,76 

Стамболийски 11 55,09 8 40,06 

Перущица 2 41,22 4 82,45 

Брезово - - 2 29,89 

Калояново 10 90,95 6 54,57 

Раковски 20 77,98 17 66,28 

Садово 2 13,53 3 20,3 

Съединение -         - 6 60,59 

Карлово 22 44,59 10 26,26 

Сопот 6      64,50 - - 

Хисар 2 17,63 1 8,81 

Асеновград 28 45,34 43 69,63 

Първомай 2 8,26   

Всичко 458 68,61 348 51,81 

С най-висока заболяемост са гр.Пловдив и община Калояново. 

В микробиологична лаборатория в РЗИ Пловдив са извършени общо 915 
изследвания на контактни на скарлатина. 

Открити са 94 случая  на носителство  /+/ В хем.стрептокок гр.А, проведено е 
лечение по антибиограма. 

Засегнати детски заведения –44, гр. Пловдив – 38 и 6 Пловдивска област. 

Няма регистрирани смъртни случаи на скарлатина. 

2.ВАРИЦЕЛА 

За 2018 г. са регистрирани 4474 случая на варицела заб. 666,20%ооо срещу 2577 
случаи заб. 383.472%ооо за 2017 г. и 3767 сл.  заб. 559,49%ооо за 2016 г.  

Случаите са 568 възможни и 3906 вероятни. 

Характерна  е зимна-пролетна сезонност на случаите от варицела с пик м. януари -
922 сл., заб. 137,29%ооо. 

По общини заболяемостта през 201 8 г., сравнена с 2017 г. е следната: 

Общини 
2018 г. 2017 г. 

Бр. случаи %ооо Бр. случаи %ооо 
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Пловдив 2424 705,83 1489 433,57 

Марица 124 394,01 65 206,53 

Родопи 228 738,32 41 132,76 

Куклен 9 142,25 3 47,41 

Кричим 12 148,57 3 37,14 

Стамболийски 49 245,4 5 25,04 

Перущица 1 20,61 1 20,61 

Брезово 3 44,85 - - 

Калояново 9 81,86 1 9,09 

Раковски 54 210,55 147 573,16 

Садово 86 582,14 34 230,14 

Съединение 1 10,09 3 30,29 

Карлово 547 1108,68 75 152,01 

Сопот 81 870,78 169 1816,81 

Хисар 8 70,52 23 202,75 

Асеновград 832 1347,34 511 827,51 

Лъки - - 2 75,81 

Първомай 6 24,79 5 20,66 

Всичко 4474 666,20 2577 383,72  

 

Сред общините с най-голяма заболяемост е община Асеновград – 832 случая, заб. 
1347,34%ооо, следвана от община Карлово – 511случая, заб. 1108,68%ооо и община Сопот–
81 сл., заб. 870,78%ооо. 

Разпределение на случаите по възрастови групи: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

0 80 1428,57 54 815,09 

1-4 1785 6555,27 987 3727,48 

5-9 1761 5227,22 1062 3226,29 
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10-14 412 1372,83 179 603,68 

15-19 85 291,39 83 285,70 

20-24 49 144,70 31 87,07 

25-29 58 129,84 48 104,43 

30-34 106 224,90 66 139,75 

35-39 66 132,50 35 68,86 

40-44 49 96,87 22 44,47 

45-49 17 35,60 4 8,49 

50-54 5 11,37 2 4,44 

55-59 - - 4 8,51 

65+ 1 0,73 - - 

Всичко 4474 666,20 2577 383,72 

 

Както  през 2017 г. така и през 2018 г. най-засегната е възрастова група от 1 - 4  г. с 
1785сл.,  заб. 6555,27%ооо, следвана от възрастова група 5 - 9  г. - 1761 сл., заб. 
5227,22%ооо, възрастова група до 1 г. - 80 сл. заб. 1428,57%ооо и възрастова група  10-14 г. - 
412 сл., заб. 1372,83%ооо. 

Това са възрастови групи от деца, посещаващи организирани детски колективи. 
Заболяването е с въздушно-капков механизъм на  предаване, който се улеснява от  
присъствието на  много възприемчиви лица  в затворен колектив.  

През 2018 г.  разпределението в организирани колективи е както следва: ДЯ – 22 
със 229 сл.; Детски градини и ОДЗ – 120 със 2281сл. и Училища - 110 с 1075  сл.   

Хоспитализирани са 66 от заболелите. 

Регистриран е 1 случай завършил с exitus letalis. 

3.МЕНИНГОКОКОВИ ИНФЕКЦИИ 

През 2018 г. няма регистрирани случаи срещу  1 случай – заболяемост 0.14%ооо за 
2017 г. и 2 случая, заб.0.29%ооо за 2016 г. 

ІІІ.ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ 

1.САЛМОНЕЛОЗА 

През 2018 г. са регистрирани 48 сл. на салмонелоза заб. 7.15%ооо спрямо  2017 г. с 
регистрирани 53 сл., заб.7.89%ооо и 64 сл. със (заб.9.50%ооо) за 2016 г.  

Всички случаи са потвърдени. От тях 37 са хоспитализирани. 
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Заболяемостта за гр.Пловдив и общините за 2018 г. в сравнение с 2017 г. е: 

Общини 
2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%о
оо 

Пловдив 28 8.15 33 9.6 

Марица 5 15.89 4 12.71 

Родопи - - 4 12.95 

Кричим 1 12.39 - - 

Стамболийски 2 10.02 2 10.00 

Раковски 3 11.70 4 15.59 

Садово 2 13.54 1 6.77 

Съединение 1 10.10 - - 

Карлово 2 4.05 - - 

Хисар 1 8.82 - - 

Асеновград - - 3 4.85 

Първомай 3 12.40 2 8.26 

Всичко 48 7.15 53 7.89 

Най-висока е заболяемостта регистрирана в Община Марица – 15.89%ооо /5сл./. 

В абсолютни цифри най-много са регистрираните  случаи в Община Пловдив – 28 
сл., заб. 8.15%ооо. Случаите не са свързани помежду си. 

По възрастови групи заболяемостта за 2018 г. спрямо 2017 г.  е както следва: 

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

0-1 2 30.83 3 45.28 

1-4 26 98.70 17 172.80 

5-9 4 11.87 4 11.87 

10-14 1 3.33 2 6.66 

15-19 1 3.43 1 3.42 

20-24 1 2.95 3 8.85 
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25-29 - - 1 2.23 

35-39 3 6.02 2 4.01 

40-44 - - 1 1.97 

45-49 3 6.28 2 4.18 

50-54 - - 3 6.82 

55-59 - - 2 4.29 

60-64 4 9.09 1 2.27 

65+ 3 2.18 11 0.72 

Общо: 48 мъже – 26 

     Жени 22 

7.15 53 мъже – 27 

     Жени -26 

7.89 

 Най-висока е заболяемостта във възрастова група 1 – 4 г. – 98.70%ооо, следвана от 
възрастова група 0 - 1 г. – 30.83%ооо, от 5 - 9 г. – 11.87%ооо, 60 - 64 г.– 9.09%ооо. 

 По пол, с 4 случая преобладават мъжете. 

 Разпределението на регистрираните случаи по щамове е както следва: 

Салмонела ентеритидис – 18 сл. - 37.5% 

Салмонела гр.В – 17 сл. – 35.4% 

Салмонела гр.Д – 6 сл. – 12.5% 

Салмонела гр.С – 6 сл. – 12.5% 

Салмонела тифи муриум – 1сл – 2.1% 

Както и през миналата 2017 г. така и през 2018 г. най-честите прчинители са 
Салмонела ентеритидис и Салмонела гр. В. 

За 2018 г. са открити 30 носители спрямо 51 за 2017 г. – всички при профилактични 
изследвания. 

Водещият щам е Салмонела гр.В – 11сл. 36.7% от всички случаи. 

Засегнати детски заведения и колективи: 

Гр.Пловдив – 2 ДЯ и 3 ДГ 

Район – 2ДГ 

Изследвани са 197 контактни лица от които 38 персонал – всички отрицателни. 

Няма регистрирани взривове, както и починали с диагноза: Салмонелоза. 
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2. ШИГЕЛОЗА 
През 2018 г. са регистрирани 4 случая заб.0.60%ооо спрямо 11сл. – 1.63%ооо за 2017 

г. и 8 сл. заб. - 1.18%ооо за 2016 г.  
Заболяемост по общини за 2018 г., в сравнение с 2017 г. е както следва:    

Общини 

2018 г. 2017 г. 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Пловдив 2 0.58 2 0.58 

Кричим - - 1 12.38 

Стамболийски - - 1 5.00 

Раковски - - 1 3.89 

Карлово 1 2.01 6 12.16 

Първомай 1 4.13 - - 

ВСИЧКО: 4 0.60 11 1.63 

 
Заболяемост по пол и възраст: 

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

1-4 1 3.80 4 15.26 

5-9 2 5.94 1 2.96 

10-14 - - 1 3.33 

30-34 - - 1 2.09 

35-39 - - 3 6.02 

45-49 1 2.09 - - 

60-64 - - 1 2.27 

Общо: 4 0.60 11 1.63 

 
Най-висока е заболяемостта във възрастова група 5-9 г. 5.94%ооо. 
От заболелите са доказани следните щамове: 

Ш.флекснери 1 сл.  
Ш.зоней – 2 случая 
Ш.дизентерие – 1сл. 
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Засегнати детски заведения и колективи: 
Засегната е 1 детска градина в гр.Пловдив с 1 заболяло дете. 
3. ЕНТЕРОКОЛИТИ 
През 2018 г. са регистрирани 1874 сл. заб.279.05%ооо спрямо  1866 случая, заб. 

277.85%ооо за предходната година и 2381 случая, заб. 353.64%ооо за 2016 г.  

Хоспитализирани са 1496 случая, спрямо 1413 за 2017 г. 

Бактериологично потвърдени са 18 случая, от които Аеромонас –7, клостридиум -
10, стафилококус ауреус - 1сл. 

Заболяемостта по общини  е както следва:   

Общини 

2018 г. 2017 г. 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Пловдив 792 230.62 815 237.31 

Марица 96 305.04 117 371.77 

Родопи 59 191.06 53 171.62 

Куклен 7 110.64 14 221.27 

Кричим 13 160.95 23 284.75 

Стамболийски 80 400.66 95 475.78 

Перущица 6 123.69 14 288.60 

Брезово 14 209.80 16 239.19 

Калояново 32 291.07 26 236.49 

Раковски 66 257.34 60 233.94 

Садово 45 304.61 59 399.37 

Съединение 17 171.68 20 201.97 

Карлово 472 956.67 383 776.27 

Сопот 18 193.51 19 204.25 

Хисар 14 123.41 15 132.22 

Асеновград 109 176.52 104 168.41 

Първомай 34 140.51 33 136.37 

Общо: 1874 279.05 1866 277.85 
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И през 2018 г. най-висока е била заболяемостта в Община Карлово – 
заб.956.67%ооо, следвана от Община Стамболийски - заб. 400.66%ооо. 

Заболяемост по възрастови групи: 
Възрастова 

група 
2018 г. 2017 г. 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

0-1 293 4516.03 282 4256.60 

1-4 488 1852.55 510 1946.19 

5-9 199 590.70 194 575.85 

10-14 76 253.24 75 249.90 

15-19 83 284.54 71 243.40 

20-24 69 203.76 76 224.43 

25-29 77 172.38 74 165.66 

30-34 91 193.07 78 165.49 

35-39 60 120.46 66 132.50 

40-44 36 71.17 38 75.12 

45-49 45 94.23 27 56.53 
50-54 58 131.95 45 102.37 

55-59 55 118.04 60 128.77 

60-64 56 127.30 72 163.66 
65+ 188 136.71 198 143.98 

Общо: 1874 279.05 1866 277.85 

 

С най-висока заболяемост, както и в предишните години е възрастова група 0-1г – 
4516.03%ооо, следвана от 1 – 4 г. – 1852.55%ооо и възрастова група 5 – 9 г.– 590.70%ооо. 

Най-ниска е заболяемостта при възрастова група 40 – 44 г. – 71.17%ооо. 

Регистрирани са 2 сл. починали с диагноза Остър ентероколит с  недоказана 
етиология. 

За всички починали са изпратени анкети и са отразени в таблица № 4 съгласно 
Наредба № 21 от 18.07.2005 г. 

4. ХРАНИТЕЛНИ  ИНТОКСИКАЦИИ 
През 2018 г. са регистрирани 88 сл. заб.13.10%ооо, спрямо  95 сл. заб.14.14%ооо за 

2017 г. и  86 случая, заб. - 12.77%ооо за 2016 г.  

От тях са хоспитализирани 40 заболели. 
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Заболяемостта  по общини и за гр. Пловдив е: 

Общини 

2018 г. 2017 г. 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Пловдив 58 16.89 59 17.17 

Марица 4 12.71 4 12.71 

Родопи 3 9.71 4 12.95 

Куклен - - 1 15.80 

Стамболийски 8 40.07 1 5.00 

Калояново 2 18.19 - - 

Раковски 2 7.80 8 31.19 

Садово 2 13.54 - - 

Съединение 1 10.10 - - 

Карлово 3 6.08 11 22.29 

Хисар 1 8.82 1 8.81 

Асеновград 2 3.24 3 4.85 

Лъки - - 1 37.90 

Първомай 2 8.27 2 8.26 

ВСИЧКО: 88 13.10 95 14.14 

С най-висока заболяемост е Община Стамболийски – 40.07%ооо с 8 сл., следвана от 
Община Калояново 2 сл. – 18.19%ооо и гр.Пловдив – 58 сл. заб. 16.89%ооо. 

Разпределението по възраст е: 

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

0-1 1 15.41   

1-4 10 37.96 10 38.16 

5-9 10 29.68 12 35.61 

10-14 5 16.66 6 19.99 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  114 
 

 

 

15-19 12 41.14 5 17.14 

20-24 4 11.81 12 35.43 

25-29 8 17.91 7 15.67 

30-34 6 12.73 7 14.85 

35-39 4 8.03 7 14.05 

40-44 4 7.91 6 11.86 

45-49 5 10.47 4 8.37 

50-54 2 4.55 2 4.55 

55-59 7 15.02 4 8.58 

60-64 4 9.09 3 6.81 

65+ 6 2.18 10 7.27 

Общо: 88 13.10 95 14.14 

С най-голяма заболяемост през 2018 г. се отличава възрастова група 1 – 4 г. – 
37.96%ооо следвана от възрастова група 5 – 9 г. – 29.68%ооо и възрастова група 25 – 29 г.– 
17.91%ооо а най ниска е >65 г. – 2.18%ооо. 

През годината са регистрирани 3 хранителни взрива: 

1. Месец февруари – Община Марица – с. Труд, Завод за електронни 
трансформатори OSRAM. 

2. месец Април – гр.Пловдив МБАЛ „Тримонциум” 

3. месец Септември – гр.Пловдив, млечна кухня „Бонбон” – разливочна „Слънце”. 

Взривовете са кратковременни, възникнали и приключили в рамките на 24 ч. 

За всички е изпратена окончателна сигнална справка. 

5. РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ 
През годината са регистрирани 56 случая заб. 8.34%ооо с доказана ротавирусна 

инфекция срещу 130 случая заб. 19.35%ооо за 2017 г. Всички са хоспитализирани. 

Разпределение по Общини: 

Общини 

2018 г. 2017 г. 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Брой 

Случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Пловдив 28 8.15 63 18.34 
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Марица 2 6.36 4 12.95 

Родопи 4 12.95 5 16.19 

Куклен 2 31.61 - - 

Кричим 1 12.38 1 12.38 

Стамболийски 2 10.02 10 50.08 

Брезово 1 14.95 2 29.89 

Калояново 1 9.10 4 36.38 

Раковски 4 15.60 5 19.49 

Садово 2 13.54 7 6.76 

Съединение - - 4 40.39 

Карлово 1 2.01 4 8.10 

Сопот 1 10.75 - - 

Асеновград 5 8.10 18 29.14 

Първомай 2 8.27 3 12.39 

ВСИЧКО: 56 8.34 130 19.35 

 
Разпределение по възраст:  

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

0-1 18 277.44 36 543.4 

1-4 34 129.07 92 351.07 

5-9 3 8.90 1 2.96 

10-14 - - 1 3.33 

15-19 1 3.43   

Общо: 56 8.34 130 19.35 

            Най-висока е заболяемостта от възрастова група от 0-1г – 277.44%ооо. 
 
6. КОЛИЕНТЕРИТИ 
За 2018 г. са регистрирани 3 случая заб.0.45%ооо спрямо 5 случая, заб.0.74%ооо за 

2017 г. и  6 сл., заб.0.89%ооо за 2016 г. 
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Засегнати общини за 2018 г. от колиентерит са както следва: 

Общини 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Пловдив 2 0.58 4 0.29 

Кричим 1 12.38   

Първомай   1 4.13 

Всичко: 3 0.45 5 0.74 

 
По възраст заболяемостта за 2018г спрямо 2017г  е следната: 

Възрастова 
група 

2018г 2017г 

Брой Заб.%ооо Брой Заб.%ооо 

0-1 3 46.24 - - 

1-4   1 3.81 

5-9   2 5.93 

30-34   1 2.12 

35-39   1 2.00 

Общо: 3 0.45 5 0.74 

 
При болните се изолират следните щамове: Е.коли О20 – 2 сл.; Е.коли О78 – 1 сл., 

Е.коли О126 – 1 сл.; Е.оли 0128-1 сл. и Е.коли II гр.-1сл. 
За 2018 г. са открити 23 носители, срещу 23 за 2017 г., всички при профилактични 

изследвания.Изолатите са от 10 щама. 
 
Засегнати детски заведения и колективи: 
Засегната е 1 ДГ с 3случая. 
Няма починали от колиентерит. 
 

7. КОРЕМЕН ТИФ 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф, както и през предходната 

2017 г. 

8. БОТУЛИЗЪМ 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм както и през предходната 

2017 г. 

9. НАГ 
През 2018 г.  няма  болни с НАГ,  както и през 2017г. Последните 2 случая болни с 

НАГ  - І група са регистрирани 2008 г. 
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10. БРУЦЕЛОЗА 
През 2018г няма регистрирани случаи на бруцелоза,  както и в предходната 2017 г. 

ІV. ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ  

1. ОСТЪР ВИРУСЕН ХЕПАТИТ 
В РЗИ гр. Пловдив през 2018 г. са регистрирани 292 случая на Остър вирусен 

хепатит за Пловдивска област или заболяемост 43.48%ооо срещу 913 сл., заб. - 135.95%ооо 
за 2017 г. 

Заболяемостта от ВХ през 2018 г. е 3 пъти по-ниска спрямо предходната година. 

Относителният дял на ВХ в структурата на общата заразна заболяемост в 
Пловдивска област е 3.78%. 

Определящ при сформирането му е ВХ тип „А”. 

Заболявания от ВХ са регистрирани в 59 населени места, срещу 65 за 2017 г. 

За гр.Пловдив са регистрирани 78 случая на остър ВХ, срещу 162 случая за 2017 г. 
Няма засегнати ДЯ. 

Засегнати са 7 ДГ със 7 заболели деца. 

Засегнати са 20 училища със 49 заболели. 

Регистрираните през 2018 г. 292 случая на остър ВХ са разпределени по тип, както 
следва: ВХ тип „А” – 199 случая, ВХ тип „В” – 25 случая, ВХ тип „С” – 5 случая. ВХ тип 
неопределен – 63 случая и ВХ тип „Д” – 0 сл. 

За 2018 г. в Пловдивска област са регистрирани 2 епидемични взрива от ВХА. През 
2018 г. е регистриран  1 случай на ВХ тип „Б” в имунизационна възраст. 

През 2018 г. има починали с диагноза ВХ – 4 пациенти. 

Вирусен хепатит тип “А” 

През 2018 г. са регистрирани 199 случая на ВХА – заболяемост 29.63%ооо с/у 851 
случая за 2017 г., заболяемост 126.72%ооо. 

През 2018 г. заболяемостта от ВХА в Пловдивска област е 2 пъти по-ниска в 
сравнение с предходната 2017 г.  

Разпределението по месеци на броя на случаите на ВХА за 2018 г. са както следва: 

Месец 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Януари  76 11.32 50 7.45 

Февруари 34 5.06 24 3.57 

Март 28 4.17 22 3.28 
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Април 14 2.08 14 2.08 

Май 8 1.19 18 2.68 

Юни 3 0.45 24 3.57 

Юли 6 0.89 29 3.13 

Август 3 0.45 109 16.23 

Септември 4 0.60 113 16.83 

Октомври 1 0.15 165 24.57 

Ноември 7 1.04 148 22.04 

Декември 15 2.23 135 20.10 

ОБЩО: 199 29.63 851 126.72 

 

За гр. Пловдив заболяемостта от ВХА през 2018 г. е 11.65%ооо – 40 случая с/у 
заб.36.4%ооо –12.5 случая за 2017 г. 

Заболяемостта от ВХА в Пловдивска област по общини е както следва: 

Общини 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Пловдив 40 11.65 125 36.40 

Марица 35 111.21 130 413.08 

Родопи 6 19.43 8 25.91 

Куклен 1 15.81 5 79.03 

Кричим 2 24.76 34 420.95 

Стамболийски 1 5.01 31 155.26 

Перущица 6 123.69 - - 

Брезово 13 194.35 6 89.70 

Калояново 5 45.48 3 27.29 

Раковски 31 120.87 215 838.30 

Садово 18 121.84 112 758.14 

Съединение 2 20.20 1 10.10 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  119 
 

 

 

Карлово 12 24.32 51 103.37 

Сопот 3 32.25 6 64.50 

Хисар 1 8.81 2 17.63 

Асеновград 12 19.43 73 118.22 

Лъки - - 2 75.82 

Първомай 11 45.46 47 194.24 

Всичко: 199 29.63 851 126.72 

 

От гореизложеното става ясно, че най-засегнати през 2018 г. са общините: 
Раковски, Садово и Марица. 

През 2018 г. няма регистрирани случаи на ВХА в Община Лъки. 

Заболяемостта от ВХА по възрастови групи е както следва: 

Възрас 

това 
група 

Бр. 
сл. 

(м+ж) 

Заболяем
ост (м+ж) Пол 

Бр.случаи по пол 
Заб.%оо

о 

Бр. 
умр
ели Верояте

н 
Потвърде

н Общо 

1-4 18 68.33 
М  4 4 29.46  

Ж  14 14 109.67  

5-9 36 106.86 
М  17 17 97.47  

Ж  19 19 116.94  

10-14 29 96.65 
М  18 18 116.65  

Ж  11 11 75.45  

15-19 13 44.57 
М  6 6 39.87  

Ж  7 7 49.57  

20-24 10 29.53 
М  4 4 22.97  

Ж  6 6 36.48  

25-29 14 31.34 
М  8 8 35.88  

Ж  6 6 26.82  

30-34 13 27.58 
М  10 10 41.31  

Ж  3 3 13.09  
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35-39 11 22.08 
М  5 5 19.56  

Ж  6 6 24.74  

40-44 8 15.82 
М  4 4 15.49  

Ж  4 4 16.16  

45-49 11 23.03 
М  5 5 20.58  

Ж  6 6 25.58  

50-54 11 25.03 
М  3 3 13.96  

Ж  8 8 35.61  

55-59 7 15.02 
М  5 5 22.23  

Ж  2 2 8.30  

60-64 5 11.36 
М  2 2 9.79  

Ж  3 3 12.73  

65+ 13 9.45 
М  10 10 18.42  

Ж  3 3 3.60  

Всичк
о: 199 29.63 

М  101 101 31.25  

Ж  98 98 28.13  

ОБЩ
О: 199 29.63 М+

Ж 
 199 199 29.63  

 
При разпределението по възрастови групи на заболелите от ВХА се констатира, че 

най-засегнати през 2018 г. са възрастовите групи:  
5 – 9 г. – 36 сл. – заб. 106.86%ооо; 10 – 14 г. – 29 сл. заб.96.63%ооо и 1 – 4 г. -18 

случая, заб.68.33%ооо. 

Високата заболяемост от ВХА при тези възрастови групи се дължи на факта, че 
заболелите са предимно лица от малцинствен произход живеещи при изключително лоши 
битови условия в ромските квартали на населените места. 

През 2018 г. в Пловдивска област са регистрирани 2 епидемични взрива от ВХА: 

м. януари 2018 г. – гр.Пловдив, комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин 
и Елена” със 7 заболели. 

м. ноември –с.Чоба, Община Брезово с 4 заболели. 

Взети са необходимите противоепидемични мерки. 
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Имайки предвид регистрираната четирикратно по-ниска заболяемост от ВХА в 
Пловдивска област през 2018 г. в сравнение с предходната година, ни дава възможност да 
прогнозираме, че най-вероятно заболяемостта от ВХА ще запази нивата от предходната 
2017 г. с тенденция към понижение. 

Вирусен хепатит “Б” 

През 2018 г. са регистрирани  25 случая на ВХ тип “Б”, заб.3.72%ооо, 8.6% от 
заболелите от ВХ в Пловдивска област, срещу заб.2.38%ооо, 16 случая за 2017 г. 

Заболяемостта  в Пловдивска област по общини е както следва: 

Общини 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Пловдив 10 2.91 10 2.91 

Марица 2 6.35 - - 

Родопи - - 1 3.24 

Калояново 1 9.10 - - 

Раковски 1 3.90 1 3.90 

Садово 2 13.54 2 13.54 

Съединение 1 10.10 - - 

Карлово 2 4.05 - - 

Хисар 2 17.63 1 8.82 

Асеновград 2 3.24 1 1.62 

Първомай 2 8.27 - - 

Всичко: 25 3.72 16 2.38 

 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на ВХ ”Б” в общините:  Родопи, Куклен, 

Кричим, Стамболийски, Перущица, Брезово, Сопот и Лъки. 
 
Заболяемостта от ВХБ по възрастови групи е както следва: 

Възрас 

това 
група 

Бр. сл. 

(м+ж) 
Заболяемо
ст (м+ж) Пол 

Бр.случаи по пол 
Заболяе 

мост 

Бро
й 

умре
ли 

Вероятен Потвърде
н Общо 

10-14 1 3.33 
М  1 1 6.48  

Ж  - -   
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20-24 1 2.95 
М  - -   

Ж  1 1 6.08  

25-29 3 6.72 
М  1 1 4.48  

Ж  2 2 8.94  

30-34 4 8.49 
М  3 3 12.39 1 

Ж  1 1 4.36  

35-39 2 4.02 
М  1 1 3.91  

Ж  1 1 4.12  

40-44 1 1.98 
М  - - -  

Ж  1 1 4.04  

45-49 1 2.09 
М  1 1 4.12  

Ж  - - -  

50-54 4 9.10 
М  1 1 4.65  

Ж  3 3 13.35  

55-59 3 6.44 
М  3 3 13.33  

Ж  - - -  

60-64 3 6.82 
М  - - -  

Ж  3 3 12.73  

65+ 2 1.45 
М  1 1 1.84  

Ж  1 1 1.20  

Всичко 25 3.72 
М  12 12 3.71 1 

Ж  13 13 3.73  

ОБЩО 25 3-.72 М+
Ж  25 25 3.72 1 

 
През 2018 г. има 1 починал диагноза ВХБ – мъж на 31 г. от гр. Пловдив. 
Вирусен хепатит “Б”  в имунизационна възраст 

През 2018г е регистриран 1 случай на ВХБ в имунизационна възраст. 

Касае се за момче на 7 г. от с. Боянци, Община Асеновград, роден на 24.08.2006 г. 
Хоспитализиран на 16.01.2018 г. в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св.Георги” гр. 
Пловдив, изписан на 02.02.2018 г. с диагноза ВХБ. 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  123 
 

 

 

Детето е от ромски произход с 3 приема на НВ ваксина /1-ви прием – 31.08.2006 г.; 
2-ри прием – 10.01.2007 г.; 3-ти прием – 29.10.2017г./ 

Изпратена е кръв за изследване за разширени маркери в НЦЗПБ гр.София /Anti-
HBcYgM(+)пол.; Anti HBsAg(+) пол. От изследваните 4 контактни в дома – всички са 
отрицателни. 

Вирусен хепатит “С” 

За 2018 г. са регистрирани 5 случая с диагноза ВХС,  заболяемост – 0.74%ооо, 1.71% 
относителен дял от заболелите с диагноза ВХ  с/у  заб.0.89%ооо, 6 случая за предходната 
2017 г. 

Заболяемостта  в Пловдивска област по общини е както следва: 

Общини 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Пловдив 2 0.58 5 1.46 

Родопи 1 3.24 1 3.24 

Садово 2 13.54   

Всичко: 5 0.74 6 0.89 

 

Заболяемостта от ВХС по възрастови групи е както следва: 

 
 

Възрастова 
група 

Бр. сл. 
(м+ж) 

Заболяемост 
(м+ж) Пол 

ВХС 
Брой 

лаб.потвърдени 
Заболяемост 

%ооо 
Брой 

умрели 

35-39 1 2.01 М 1 3.91  
Ж    

55-59 4 8.58 М 3 13.34  
Ж 1 4.15  

ВСИЧКО: 5 0.74 М 4 1.23  
Ж 1 0.29  

ОБЩО: 5 0.74 М + 
Ж 5 0.74  

 
При епидемиологичното проучване на случаите с ВХС се констатира, че всичките 5 

случая са с неизвестен причинител на зараза. 

За 2018 г. няма починали с диагноза ВХС. 

Вирусен хепатит “Д” 

За 2018 г. няма регистрирани случаи на ВХ тип „Д”, срещу 2 случая на ВХ „Д”, заб. 
0.30%ооо за предходната 2017 г. 
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Вирусен хепатит – неопределен 

За 2018 г. са регистрирани 63 случая, заб. 9.38 „Д”,. Относителният дял на 
заболелите от ВХ N е 21.6%, с/у заб. 5.66%ооо - 38 случая за предходната 2017 г. 

Заболяемостта в Пловдивска област за ВХN по общини е както следва: 

Общини 2018 г. 2017 г. 

Брой случаи Заб.%ооо Брой случаи Заб.%ооо 

Пловдив 26 7.57 20 5.82 

Марица 3 9.53 1 3.18 

Родопи 2 6.48 2 6.48 

Куклен 1 15.81 3 47.42 

Кричим - - 2 24.76 

Стамболийски 2 10.02 - - 

Перущица - - 1 20.61 

Брезово 2 29.90 1 14.95 

Калояново 3 27.29 - - 

Раковски 3 11.70 1 3.90 

Садово 2 13.54 1 6.77 

Карлово 7 14.19 - - 

Сопот - - 1 10.75 

Хисар 1 8.81 2 17.63 

Асеновград 10 16.19 2 3.24 

Първомай 1 4.13 1 4.13 

Всичко: 63 9.38 38 5.66 

 
Разпределението на ВХN по възрастови групи е както следва: 

Възрас 

това 
група 

Бр. сл. 

(м+ж) 
Заболяемо
ст (м+ж) Пол 

Бр.случаи по пол 
Заболяе 

мост 

Бро
й 

умре
ли 

Възможе
н 

Потвърде
н Общо 

1-4 1 3.79 
М      

Ж   1 7.83  

5-9 2 5.94 М   1 5.73  
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Ж   1 6.15  

10-14 1 3.33 
М   1 6.48  

Ж    -  

15-19 3 10.28 
М    -  

Ж   3 21.24  

20-24 4 11.81 
М   1 5.74  

Ж   3 18.24  

25-29 4 8.95 
М   2 8.97  

Ж   2 8.94  

30-34 2 4.24 
М   1 4.13  

Ж   1 4.36  

35-39 5 10.04 
М   3 11.74  

Ж   2 8.25 1 

40-44 2 3.95 
М   2 7.74  

Ж    -  

45-49 6 12.56 
М   3 12.35 1 

Ж   3 12.79  

50-54 6 13.65 
М   5 23.27  

Ж   1 4.45  

55-59 4 8.58 
М   3 13.34  

Ж   1 4.15  

60-64 9 20.46 
М   4 19.58  

Ж   5 21.22  

65+ 14 10.18 
М   10 18.42  

Ж   4 4.81 1 

Всичко 63 9.38 
М   36 11.14 1 

Ж   27 7.75 2 

ОБЩО 63 9.38 М+
Ж   63 9.38 3 
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 При разпределението по възрастови групи на заболелите от ВХN се констатира, че 
най-засегнати през 2018 г. са възрастовите групи: 60 - 64 г. – 9 случая, заб. - 20.46%ооо и  
50 - 54 г. – 6 сл. заб.13.65%ооо. 

 За 2018 г. са починали с диагноза Вирусен хепатит – неуточнен 3-ма пациенти. 

 Изпратени са анкетни карти за починали от ОЗБ. 

 V. СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ  

1. ХИВ/СПИН 

За 2018 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 28 случая на ХИВ – заболяемост 
4,16%ооо срещу: за 2017 г. - 22 заб. 3,27%ооо; за 2016 г. - 26 заб. 3,86 %000; за 2015 - 24сл. - 
заб. -3,54%ооо, за 2014 г. -17 сл. - заб. - 2,51%ооо и 22 сл. със заб. 3,24 %ооо за 2013 г.  

Всички случаи са потвърдени от  Националната референтна лаборатория по ХИВ 
към НЦЗПБ. По пол са разпределени: мъже – 26 сл.,жени – 2 сл. 

За 2018 г. е регистриран 1 сл. завършил с екзитус леталис – леталитет 3,57% и 
смъртност 0,14%ооо срещу: за 2017 г. са регистрирани 2 сл.завършили с екзитус леталис – 
леталитет- 9,09% и смъртност – 0,3%ооо. 

Разпределението по възрасти е както следва: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

0 1 17,85   

5-9 1 2,96   

15-19 1 3,42- - - 

20-24 6 17,71 6 16,85 

25-29 6 13,43 3 6,53 

30-34 3 6,36 5 10,59 

35-39 6 12,04 5 9,84 

40-44 1 1,97 1 2,02 

45-49   2 4,24 

50-54 2 4,55   

55-59 1 2,14   

Всичко 28 4,16 22 3,27 
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 Стойностите са най-високи   във възрастовата група 0, 20 - 24 и 25 – 29 г. 

Разпределението по общини е следното: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 21 6,11 19 5,56 

Марица 1 3,17            1 3,15 

Кричим   1 12,29 

Стамболийски 2 10,01   

Садово                1 6,76   

Карлово 2 4,05 1 2,02 

Сопот 1 10,75   

Всичко 28 4,16 22 3,27 

 

Най-висока е заболяемостта в Община Сопот -10,75 %ооо. 

КАБКИС  

През периода  01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.  консултирани за ХИВ са 1296 лица 
срещу  1776  лица за 2017 г., срещу 1607 лица за 2016 г., 2737 лица за 2015 г. и 3488 лица 
за 2014 г.  Клиенти на КАБКИС  получили пред-тестова консултация -1296  и след-тестова 
консултация- 1292. От клиентите на КАБКИС 454 /34,95%/ са жени и 845 /65,05%/ са 
мъже. 

Всички изследвания за ХИВ  са в проведени в кабинета в сградата на РЗИ. 

 На клиенти с рисков поведенчески профил освен тестуване за ХИВ е предложено и 
е проведено изследване и за хепатит В, хепатит С и сифилис както следва: 23 клиенти са 
изследвани за ВХБ срещу 77 клиенти  за 2017 г.;   не са установени положителен резултат 
срещу 2 за 2017 г.; 26 са изследвани за ВХС срещу 14 за 2017 г., няма положителни 
резултати; 53 са изследвани за сифилис с 1 положителен резултат срещу 445 и 
положителни 28 за 2017 г. 

През 2018 г. от всички изследвани в КАБКИС с положителен резултат за ХИВ са 8 
лица срещу 11 ХИВ позитивни резултата за 2017 г. 

            Клиентите на кабинета с установена инфекция за някоя от изследваните 
нозологични единици или споделили в процеса на консултиране оплаквания и симптоми, 
суспектни за СПИ са насочени към съответните специалисти.  

                На всички клиенти са предоставени здравно –информационни материали - 3762 
бр., презервативи - 7507  бр..  
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Анализ на динамиката, особеностите и тенденциите сред лицата, които 
посещават КАБКИС 

И през 2018 г. се запазва тенденцията КАБКИС да се посещава предимно от хора в 
активна възраст.  

под 19 години – 125 
20 - 24 години   - 278 
25- 29 години – 269 
30 - 39 години – 401 
40 - 49 години – 152 
Над 50 години - 74 

Разпределение по възраст:  

 

 

По отношение на риска и през 2018 г. водеща причина за изследване е сексуален 
контакт без презерватив – 1276 /74%/, МСМ - 83, ИУН - 8,клиент на проституиращ - 43, 
проституиращ - 4, партньор за който се знае или се предполага, че е ХИВ позитивен-8 и 
други - 300. 

Информация за риска: 
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Оценка на предоставяните  услуги по  ДКИ за ХИВ 

КАБКИС е разпознаваем като място, предоставящо ДКИ за ХИВ, при запазване на 
анонимност и конфиденциалност.  

            Насоки и предложения за развитие на дейностите за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН 

Клиентите на кабинета са доволни от качеството на предоставяните услуги /видно 
от анкетните карти, попълвани при посещение в КАБКИС/, изразяват желание да се 
разшири пакета на услуги като се включат и изследвания за други СПИ и възможност за 
получаване на резултат не само с код, но и с име. Получаване на резултати от КАБКИС с 
име е от съществено значение за институции като ДМСГ и „Звено майка и бебе”, с които 
ние успешно си сътрудничим. За дейността на КАБКИС от съществено значение е и 
ритмичното снабдяване с диагностикуми, консумативи, презервативи и ЗОМ. 

2. ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС ( вагинална инфекция) 
През 2018 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 28 сл. Заболяемост 4,16%ооо 

През 2017 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 47сл. на Хламидия трихоматис, заб. -
6,98%ооо. 

През 2016 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 29сл. на Хламидия трихоматис, заб. - 
4,31%ооо. 

През 2015 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 29сл. на Хламидия трахоматис, заб. -
4,28%ооо.  

През 2014 г в РЗИ Пловдив са регистрирани  15 случая със заболеваемост 2.21%ооо. 

През 2013г случаите също са регистрирани 15сл. - 2,21%ооо заболеваемост срещу 4 
сл. със заболеваемост 0,58%ооо за 2012 г.  

Повечето случаи са потвърдени в ГМДЛ - Геника гр. София с PCR - анализ за 
хламидия трахоматис, резултат ( + ) - 24 случая са от гр. Пловдив и 2 сл. от община 
Карлово,1сл.от община Сопот и 1сл. от община Хисар.                                                                           

  Разпределение по пол: мъже -12 сл.,   жени - 16с л.   

Разпределението по възрасти е както следва: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр. случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

15-19 3 10.28 1 3,44 

20-24 9 26.57 13 36,51 

25-29 6 13.43 12 26,11 

30-34 5 10.60 6 12,7 

35-39 1 2.00 9 17,71 
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40-44 2 3.95 3 6,06 

45-49   2 4,24 

50-54 2 4.55 1 2,22 

Всичко 28 4.16 47 6,98 

 

Стойностите са най-високи във възрастовата група 20-24 г. и 25-29 г.  

 Разпределението по общини е следното: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 24 6,98 45 13,17 

Карлово 2 4,05 2 3,99 

Сопот 1 10,75   

Хисар 1 8,81   

Всичко 28 4,16 47 6,98 

 

3. СИФИЛИС/ СИФИЛИС, ВРОДЕН И НА НОВОРОДЕНОТО 
През 2018 г. са регистрирани 51 сл. на сифилис,заболяемост 7,59%ооо 

През 2017 г. са регистрирани 64 сл. на сифилис, заболяемост 9,5%ооо. 

През 2016 г. са регистрирани 53 сл. на сифилис, заболяемост 7,87%ооо. 

През 2015 г. са регистрирани 46 сл. на сифилис, заб.-6,78%ооо. 

През 2014 г.  са регистрирани 27 сл. на сифилис, заб.3,98%ооо 

 Всички случаи са потвърдени. 

 Мъже - 33 сл., а жени - 18сл. 

Разпределението по възраст, е както следва:  

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр. случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

10-14 1 3,33 - - 

15-19 7 23,99 11 37,89 
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20-24 13 38,38 7 19,66 

25-29 9 20,14 18 17,4 

30-34 6 12,73 9 19,06 

35-39 2 4,01 6 11,8 

40-44 7 13,83 8 16,17 

45-49 3 6,28 6 12,74 

50-54 2 4,55 3 6,67 

55-59 1 2,14 4 8,51 

60-64   2 4,58 

Всичко 51 7,59 64 9,5 

 

 Разпределението по общини е следното: 

Община 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 39 11,35 44 12,88 

Марица 3 9,53 1 3,15 

Родопи   2 6,42 

Куклен 1 15,80 - - 

Стамболийски 1 5,00 - - 

Перущица   2 40,67 

Брезово 1 14,94 - - 

Калояново 1 9,09 - - 

Раковски 1 3,89 1 3,88 

Съединение 2 20,19 3 29,82 

Карлово 2 4,05 5 9,99 

Сопот   1 10,66 

Асеновград   5 8,03 

Всичко 51 7,59 64 9,5 
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       Няма регистрирани случаи на екзитус леталис. 

През 2018 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 2 сл. на вроден сифилис ,заболяемост 
0,29%ооо, срещу, 1сл. заб 0,15%ооо за м.г. 

1.Касае се за дете от гр.Пловдив родено на 20.05.2018 г. с положителни резултати 
за сифилис, установени по повод на същата серопозитивност при двамата родители от 
малцинствен произход.  

Серология за сифилис преди и след лечението VDEL 4+; VDRL 1:64; ТРНА 4А. 

Проведено лечение с пеницилин 4 х 100000i.v в Инфекциозна клиника на УМБАЛ 
„Св.Георги”. 

След изписването детето е насочено за наблюдение от ЦКВЗ. 

2.Дете от гр.Съединение родено на 08.06.2018 г. извън стационар от шеста 
бременност на майка положителна на Васерман. Серологични изследвания ТРНА /++/пол. 
RT /++/ пол. Проведено лечение: Цефотаксим 2 х 135 мг за 5 дни. 

След изписване на детето от неонатологичното отделение на УМБАЛ Пловдив, 
същото не е открито за проследяване , ОПЛ на майката е в гр.Кюстендил. 

4. ГОНОРЕЯ 
През 2018 г. са регистризани 4 сл. на гонорея, заболяемост 0,59%ооо 
През 2017 г. са регистрирани 2 сл. на гонорея, заб. 0,29%ооо срещу: за 2016г. няма 

регистрирани случаи на гонорея, за 2015 г. са регистрирани 7 случая на гонорея, 
заб.1,03%ооо. За 2014 г. няма регистрирани случаи, 2013 г. - също, 2012 г. - 0 сл., 2011 г. - 0 
сл., 2010 г. - 8 сл., 2009 г. – 9 сл., 2008 - 6сл. 
        Разпределение по пол:мъже - 4 сл. 

Разпределението по възрасти е както следва: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

15-19 1 3,42   

20-24 2 5,90 1 2,81 

35-39 1 2,00 1 1,97 

Всичко 4 0,59 2 0,29 

 
Разпределението по общини е следното: 

Възраст 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи %ооо Бр. случаи %ооо 

Пловдив 3 0,87 2 0,58 
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Стамболийски 1 5,00   

Всичко 4 0,59 - - 

Липсата на съобщени случаи и в предходните години, провокира извършване на 
тематична проверка, относно регистрацията и съобщаването на СПИ в специализираните 
лечебни заведения. Констатира се, че случаи суспектни за гонорея се регистрират в 
амбулаторните журнали като уретрит. Връчено е Предписание относно реда за 
регистрация и съобщаване на ОЗБ, съгласно Наредба №21 от 21.07.2005 г. 

VІ.ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ    

1. МАРСИЛСКА ТРЕСКА 
През 2018 г. са регистрирани 19 случая, заб.2.83%ооо спрямо 2017 г. регистрирани 

12 случая, заб. 1.78%ооо спрямо 19 сл., заб.2.82%ооо за 2016 г. 

Хоспитализирани са всичките 19 заболели. 
От случаите 14 са потвърдени лабораторно, а 5 са с вероятна диагноза, по 

клинични данни. 
Случаите са регистрирани през периода от м.февруари до октомври 2018 г., както 

следва, м. февруари - 1 сл., м. март – 0 сл., м. Април – 3 сл., м. май – 2 сл., м. юни – 4 сл., 
м. юли – 2 сл., м. август – 4 сл., м. септември -2 сл., м. октомври – 1 сл. 

Разпределението по общини е както следва: 

Общини 

2018 г. 2017 г. 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Брой 

случаи 

Заболяемост 

%ооо 

Пловдив 8 2.33 5 1.45 

Родопи 1 3.24 1 3.23 

Кричим 1 12.38 1 12.38 

Стамболийски 1 5.01 2 10.01 

Перущица 1 20.61 - - 

Калояново 1 9.10 - - 

Раковски 1 3.90 1 6.76 

Карлово 1 2.03 -  

Сопот 1 10.75 - - 

Асеновград 1 1.62 1 1.61 

Първомай 2 8.27 1 4.13 

ВСИЧКО: 19 2.83 12 1.78 
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Липсва огнищност и ендемичност. Като абсолютна стойност са регистрирани 8 
случая за гр. Пловдив, 2 сл. за община Първомай и по 1 сл. В още 9 селища. 

Разпределение по възрастови групи: 

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи Заб.%ооо Бр.случаи Заб.%ооо 

1-4 1 3.80 - - 

5-9 1 2.07 - - 

30-34 - - 1 2.12 

35-39 2 4.02 1 2.00 

40-44 - - 1 1.97 

45-49 2 4.19 2 4.18 

50-54 1 2.28 1 2.27 

55-59 1 2.15 - - 

60-64 6 13.64 1 2.27 

65+ 5 3.64 5 3.63 

Всичко: 19 2.83 12 1.78 

 

Най-засегнати са възрастовите групи: 60 – 64 г. – 6 сл., заб.13.64%ооо и над 65 г. – 5 
сл. заб. 3.64%ооо. 

Няма регистрирани починали за 2018 г., както и в предходните  2017 г. и 2016 г. 

2. ККХТ – КОНГО-КРИМСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА 
През 2018 г. има 1 регистриран случай, заб.0.14%ооо. През 2017 г. няма 

регистрирани случаи на ККХТ в Пловдивска област, както и през 2016 г. 

Заболелият е мъж на 78 г. от гр. Пловдив, лабораторно потвърден в НЦЗПБ с лаб.№ 
9318/24.07.2018 г. ELISA YgM/+/. 

3. ХТБС 
През 2018 г. има 3 регистрирани случая, заб.0.44%ооо срещу 1 случай заб. 0.14%ооо, 

за 2017 г. и 0 случаи от ХТБС за 2016 г. 

Два от случаите са потвърдени, 1 е вероятен. Всички заболели са хоспитализирани 
в инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св.Георги” Пловдив.  

Разпределение на случаите по пол: жени - 2 /38 г., 60 г./ Мъже - 1 /40 г./. 
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Лабораторно потвърдени в НЦЗПБ  ELISA YgM/+ / - 2 случая /жена-38г, мъж-40г/. 
Третият случай касае жена на 60 г., от с.Буково, община Първомай починала с вероятна 
диагноза ХТБС.  Пациентката в епид. анамнезата съобщава за работа на полето и ухапване 
от насекомо. Това първоначално насочва към ККХТ, но в хода на заболяването се изявява 
клинчно по-скоро като ХТБС. Изпратен е материал за лабораторна диагностика. В 
последствие получен негативен резултат и за двете заболявания. 

4. ЛАЙМСКА БОЛЕСТ 
През 2018 г. са регистрирани 24 сл., заб.3.57%ооо спрямо 21 сл., заб. 3.12%ооо за 

2017 г. и  28 сл. със заб. 4.15%ооо за 2016г. Всички случаи са потвърдени серологично, като 
16 от тях са хоспитализирани, а 8 са преминали амбулаторно. 

Няма изразена сезонност, като само за януари, февруари, ноември  и декември 
липсват случаи. Не се наблюдава и огнищност. Случаите са единични и от различни 
населени места. 

По общини заболяемостта през 2018 г. сравнена с 2017 г. е както следва: 

ОБЩИНА 
2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи Заб.%ооо Бр.случаи Заб.%ооо 

Пловдив 14 4.08 17 4.95 

Марица 3 9.53 3 9.53 

Родопи 2 6.48 - - 

Кричим 1 12.38 - - 

Перущица 1 20.61 - - 

Раковски - - 1 3.89 

Карлово 1 2.03 - - 

Хисар 2 17.63 - - 

ВСИЧКО: 24 3.57 21 3.12 

Като абсолютни цифри най-много са заболелите от гр.Пловдив – 14 сл., Община 
Марица – 3 сл. и Община Родопи – 2 сл. и Община Хисар – 2 сл. 

По пол преобладават жените – 13сл спрямо 11 мъже. 

Разпределението по възрастови групи е както следва 

Възрастова 
група 

2018 г. 2017 г. 

Бр.случаи Заб.%ооо Бр.случаи Заб.%ооо 

1-4 1 3.80 - - 

5-9 2 5.94 4 11.89 
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10-14 - - 1 3.33 

15-19 - - 2 6.85 

25-29 1 2.24 - - 

30-34 1 2.12 2 4.24 

35-39 4 8.03 1 2.00 

40-44 2 3.95 3 5.93 

45-49 6 12.56 - - 

50-54 1 2.28 1 2.27 

55-59 2 4.29 3 6.43 

60-64 1 2.27 1 2.27 

65+ 3 2.18 3 2.18 

Всичко: 24 3.57 21 3.12 

 

Както е видно от таблицата, случаите са от различни възрастови  групи. 

И тук, както и при марсилската треска преобладават случаите с анамнестични 
данни за ухапване от насекомо или наличие на „ташноар”, вероятно след ухапване от 
такова. 

При други случаи има данни за контакт с домашни животни, а при трети са налице 
и двете предпоставки.  

В единични  случаи няма данни за нито една от изброените причини. 

VІІ. ПОКРИВНИ ИНФЕКЦИИ 

1. БЯС 
През 2018 г. няма регистрирани заболявания от бяс при хора.  

На територията на Пловдивска област функционират 9 кабинета в лебните 
заведения за болнична помощ, които извършват целева имунизация срещу бяс, Заповед 
№РД-01-17/21.01.2016 г. на Министъра на здравеопазването. 

През 2018 г. през противобесните кабинети са преминали 61 лица. 

През 2017 г. през противобесните кабинети са преминали 82 лица. 

През 2016 г. през противобесните кабинети са преминали 61 лица. 

През 2015 г. през противобесните кабинети са преминали 52 лица. 
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През 2014 г през противобесните кабинети в лечебните заведения за болнична 
помощ са преминали 60 лица, през 2013 г. са преминали 89  лица и 60 за 2012 г.  

Противобясна ваксина/Верораб/ е приложена на 39 лица или 63,93% от 
преминалите. 

Разпределението на лицата преминали през кабинетите по населени места  e, както 
следва: 

48 лица от градове или  78,69%, срещу 13 лица от селата  или 21,31%. 

Процентът на ухапаните в градовете е по-голям във връзка с по-големия процент 
скитащи кучета в тях в сравнение със селата. 

Разпределението по пол е следното: мъже- 37 сл.-60,65% и жени-24 сл. -39,34%.  

Разпределението по възраст е както следва: 

От 4 – 6 г. – 3 сл. - 4,92%; 7 - 14г – 6 сл. - 9,84%; 15 – 19 г. –2сл. - 3,28%; 20 – 59 г. – 
36 сл. - 59,02%; 60 г. – 14 сл. - 2 9,95%. 

Най-голям е процента на хората в активна възраст, между 20 и 59 години. 

Сред ухапаните има три деца, девет учащи и други - 49 т.е.80,33% от всички 
случаи. 

От 61 лица пострадали през 2018 г., 36 са ухапани или одраскани от скитащи 
кучета, това е 59,02% от всички случаи през годината, при останалите случаи, инцидента е 
предизвикан от домашни кучета –22 сл., 36,06% и 3 случая от домашни котки – 4,92%. 

От всички животни, домашни са 22 кучета и 3 котки - всички са наблюдавани, а 
имунизирани са 20 кучета. 

Регистрирани са 56 ухапвания и 5 сл. на одраскване. 

Ухапванията са локализирани по откритите части на тялото най-често долни 
крайници при 27 от случаите - 44,26%, следват инциденти или ухапвания по горни 
крайници при 24 случая или 39,34%,следвани от горна част на тялото – 4 сл. или 6,56%, 
глава, лице – 3 сл. или 4,92%, глутеус - 1 сл. - 1 - 64%, гръб - 1сл. - 1,64% и корем - 1 сл. - 
1,64%. 

По вид на ухапванията са: по-голям е процента на единичните рани при 47 сл. – 
77,05% от случаите,множествени са раните при 14 случая или 22,95%. Разпределението по 
тежест, е както следва:  леки –39 или 63,93%, следвани от 22 случая средно тежки или 
36,06% и тежки наранявания- няма. 

Постекспозиционна имунизация срещу бяс се извършва от обучен медицински 
персонал в деветте противобесни кабинета на територията на Пловдивска област, за 2018 
г.- 39 лица или 63,93% от всички пострадали. 

Според схемата за постекспозиционна имунизация разпределението е както следва:  
с 5 инж. - 30 сл (76,92%); с 4 инж.- 1 случая (2,56%); с 3 инж. – 2сл. (5,13%), с 2 инж.- 3 сл. 
(7,69%) и с 1 инж.- 3 сл.(7,69%).  
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Приложени са 169 дози противобясна ваксина. 

Според срока за провеждане на имунизация след експозицията най-голям е броя на 
лицата имунизирани на първия ден след инцидента – 20 лица или % от всички 
имунизирани - 51,28%.На втория ден са имунизирани 8 лица - 20,51%,на третия ден - 3 
лица - 7,69%, от четвърти до десети 6 лица - 15,38% и след десети ден 2 лица - 5,13% 

Ежегодно районните епидемиолози извършват текущи и тематични проверки в 9-те   
противобесни кабинета в Пловдивска област, съгласно план за проверки на РЗИ. 

Всяко шестмесечие се получава отчет за дейността на противобесните кабинети и 
се прилагат карти на имунизираните лица. 

2. ТЕТАНУС 
През 2018 г. няма регистрирани случаи на тетанус, както и през предходните 

години. 
3. АНТРАКС  
През 2018 г. няма регистрирани случаи на заболели хора от Антракс както и през 

предходните години. 

VІІІ.НЕВРОИНФЕКЦИИ 

1. ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ 
През 2018 г. са регистрирани 12 сл. заболяемост 1,78%ооо. За 2017 г. са регистрирани 

5 случая, заб. 0.74%ооо. За 2016г са регистрирани 9 случая със заболяемост 1.33%ооо срещу 
12 със заболяемост 1.77%ооо за 2015 г., 2014 г. – заб. 2.80%ооо. Всички случаи са вероятни и 
хоспитализирани.   

Заболяемостта по общини е както следва:  

Гр.Пловдив – 7 сл. заб. 2.03%ооо 

Община Сопот – 1 сл. заб. 10.75%ооо 

Община Карлово – 2 сл. заб. 4.05%ооо 

ОбщинаКалояново– 1 сл, заб. 9.09%ооо 

Община Първомай – 1 сл., заб. 4,13%ооо 

Разпределени по възрасти: 

Мъже – 1 - 4г – 1 сл. заб. 7.69%ооо,15 - 19г –1 сл. заб. - 6.64%ооо, 40 – 49 г. - 1 сл, -  
заб. - 3,87%ооо и 65+ - 2 сл., заб. - 3,61%ооо. 

Жени – 15 – 19 г. –1 сл. заб.6.64%ооо, 20 - 49г –1сл. заб.6.08%ооо, 30 – 34 г. – 3 сл. 
заб. 13.08%ооо., 45-49 г. – 1 сл. заб. 4,26%ооо и 65+ - 1 сл., заб. - 1,20%ооо. 

С най-висока забляемост е възрастова група от 0 – 1 г. следвана от 1 – 4 г. както е 
било и в предишните години. 

Няма засегнати детски заведения. Регистрирани летални случаи -1 
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2. БАКТЕРИАЛНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ С 
УТОЧНЕНА ЕТИОЛОГИ 

За 2018 г. са регистрирани 4 сл. заболяемост 0,59%ооо срещу 2 случая със заб. 
0.29%ооо за м.г., за 2016 г. е регистриран 1 случай на уточнен бактериален менингит със 
заболяемост 0.14%ооо срещу 5 случая за 2015 г. със заболяемост 0.88%ооо, 2014 г.  – 
заб.0.44%ооо. Случаите са доказани микробиологично както следва:  

S.pneumoniae – 2 сл. 
- момче - възрастова група 1-4г. от гр.Пловдив заб.7,69%ооо, починало. Детето е 

имунизирано с 4 приема ваксина Синфлорикс. 

- жена - възр. гр.60-64 г.от гр.Карлово заб. 3,91%ооо. 

H.influenzae-1 сл. мъж на 55 г. от Асеновград, заб. 3,35%ооо. 

Streptoifius -1 сл. мъж на 65 г.от гр.Пловдив,  заб. 1,80%ооо. 

            Заболяемост по общини: Община Пловдив  -2 сл., заб. 0,58%ооо, Община Карлово -1 
сл. заб. 2,02%ооо, Община Асеновград -1 сл. заб 1,61%ооо.  

3. БАКТЕРИАЛНИ МЕНИНГИТИ  - ДРУГИ 
През 2018 г. са регистрирани - 6 сл. заб.0,89%ооо срещу 7 случая заб.1.04%ооо за м. г. 

Всички са хоспитализирани. През 2016 г. са регистрирани 12 сл. със заб.1.78%ооо. 

За 2015 г. -заб.1.18%ооо; 2014 г. - заб.2.21%ооо, 2013 г. – заб.2.65%ооо, 2012 г. – заб. 
3.37%ооо, 2011 г. – заб.1.14%ооо. 

Има лек спад в заболяемостта за 2018 г. 

Заболяемостта  по общини: - гр.Пловдив – 3 сл. заб.0.87%ооо, Община Перущица– 1 
сл., заб. 20.61%ооо, Община Садово – 1 сл. заб.6.76%ооо Община Първомай – 1 сл., заб. 
4.13%ооо. 

Разпределени по възрасти: 

Мъже – 1 - 4 – 1 сл. заб. 7.69%ооо,15 - 19г. -1 сл. заб. 6,64%ооо, 40 - 44 г. - 1 сл. заб. 
3,87%ооо над 65 г. – 2 сл. заб.3.61%ооо. 

Жени – 15 - 19 – 1 сл. заб. 7.08%ооо, от 20 – 24 г. – 1сл. заб. 6.00%ооо, 30 – 34 г. – 3 
сл. заб.13.08%ооо, 45 – 49 – 1 сл., заб. 4,26%ооо, 65+-1 сл. заб. 1,20%ооо. 

Починали 2 - мъж на 62 г. и жена на 83 г. 

4. ПОЛИОМИЕЛИТ 
            През 2018 година  няма регистрирани случаи на полиомиелит. Всяко тримесечие и 
един път годишно във всички АИППМП и АГППМП се извършват проверки  за 
имунизационен обхват с ваксина против полиомиелит. Извършва се проверка за спазване 
на хладилната верига при получаване и съхранение на ваксината против полиомиелит. 

5. ОСТРИ  ВЯЛИ  ПАРАЛИЗИ 
           През 2018 г. са регистрирани общо 71случая /35случая от Пловдивска област и 36 
случая от други области/ срещу 92 случая на ОВП (48 случая от Пловдивска област и  44 
случая от други области ) за 2017 г.  
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По общини заболяемостта през 2018 г., в сравнение с 2017 г. е както следва: 

Община 2018 г. 2017 г. 

Пловдив 16 25 

Марица 2 1 

Родопи 2 2 

Кричим 1 1 

Стамболийски 5 3 

Перущица 2 - 

Садово 1 3 

Карлово 1 3 

Сопот 1 2 

Асеновград 2 1 

Първомай 2 6 

Всичко: 35 48 

 

           Засегнати възрастови групи за 2018 г. сравнено с 2017 г. са както следва:   

Възрастови 
групи 

2018 г. 2017 г. 

 Брой случай Забол. в  0/000 Брой случай Забол. в  0/000 

0 -  4 6 18,27 11 33.50 

5 - 9 15 44,52 9 26.71 

10 - 14 14 46,64 28 93.29 

Всичко: 35 36.25 48 49.72 

 

За 2018 г. най-висока заболяемост по възрастови групи е:  10 – 14 г. – 14 сл, 
заб.46.64%ооо 5–9 г.  14 сл. заб. 44.52%ооо и 0 – 4 г. – 6 случая заб. 18.27%ооо. 

За 2017 г. най-висока заболяемост по възрастови групи е:  за 10 – 14г. – 28    случая, 
заб. 93.29%ооо,  следвана от 0 – 4 г. – 11 сл. заб. 33.50%ооо,  и 5 – 9 г. – 9 случая, заб. 
26.71%ооо. Броя на регистрираните случаи при момичетата - е 18 случая, заб. 38.51%ооо;   
при момчетата -  17 случая до 15 годишна възраст, заб. 34.14%ооо. Всички  случаи  са с 
диагноза парезис нервус фациалис. 
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          Всички болни с диагноза ОВП са с данни за имунизация срещу полиомиелит. 

          Изпратени са по две фекални проби във Вирусологична  лаборатория на НЦЗПБ – 
София. 

 От всички изпратени проби  в НЦЗПБ, при 1 дете, чрез молекулярна диагностика се 
доказа вирус ECHO 4. 

 По програмата за ерадикация на полиомиелита през 2018 г. са извършени следните 
мероприятия: 

1. Проучвания и изследвания на всички заболели с диагноза: Обс. Полиомиелит, 
Остри вяли  парализи, Синдром на  Гилен–Баре, полирадикулоневрит, серозен 
менингит, менингоенцефалит, гнойни менингити, ОВИ, менингизмус.   

2. Ежедневно съобщаване на “0”случай на ОВП от 11 детски и инфекциозни 
отделения на територията на Пловдивска област. 

3. Ежеседмично съобщаване на всеки случай на ОВП с Форма № 1/ включително 
“0” съобщения./ 

4. Изпращане на Карта за незабавно проучване на всеки случай на ОВП / Форма № 
2/  в МЗ и НЦЗПБ и фекални проби за вирусологично изследване в НЦЗПБ в 
необходимите срокове. 

5. Изпращане на Карта за проследяващ клиничен преглед на 60 ден / Форма № 3/ и 
копие от епикризата за всеки отделен случай на ОВП. 

6. В 11 контролируеми отделения в Пловдивска област се извършва ежемесечен 
епидемиологичен надзор по откриване на случаи на ОВП и Полиомиелит. 

7. При извършените проверки през годината не бяха открити пропуски по 
регистрацията и съобщаването на случаи на ОВП.  

 
ІХ. ИНФЕКЦИИ С МНОЖЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ 

1. ЛЕПТОСПИРОЗА 
През 2018 г. в РЗИ Пловдив е регистриран 1сл. на лептоспироза, заб. 0.15%ооо 

срещу  1 сл. за предходната 2017 г. Пациентът е мъж на 38 г. от гр. Кричим. През 2016 г.  
няма регистрирани случаи на лептоспироза. За 2015 г. са регистрирани 2 случая, 
заболяемост 0.29%ооо. За 2014 г. случаите също са 2. 

2. КУ-ТРЕСКА 
В РЗИ Пловдив през 2018 г. в РЗИ Пловдив са регистрирани 2 сл. на Ку-треска или 

заб.0.29%ооо, срещу 1сл. на Ку-треска или заб. 0.15%ооо отчетени за предходната 2017 г. и  
0 случая отчетени за 2016 г. 

Разпределението по възрастови групи е както следва: 

45 – 49 – 2 сл. 

Пациентите са мъже от гр.Асеновград и с. Катуница, Община Садово, лекувани са 
за пневмония в УМБАЛ Св.Георги – Клиника по пневмология. Дават данни за консумация 
на прясно мляко от улични търговци. 

През 2018 г. няма починали с диагноза Ку-треска. 
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3. ЛИСТЕРИОЗА 
В РЗИ Пловдив през 2018 г. са регистрирани  2 случая на листериоза, заб.0.30%ооо, 

срещу 2 случая на  листериоза, заб. 0.15%ооо за предходната 2017 г. 

1-ви случай – Пациентката е жена на 74 г. от гр.Пловдив, хоспитализирана  на 
27.06.2018 г. в Инф.клника на УМБАЛ ”Св.Георги” гр.Пловдивв тежко общо състояние с 
диагноза: Бактериален менингит-неуточнен. Микробиологични изследвания: от 
хемокултура и ликвор се изолира Листерия моноцитогенес. 

2-ри случай – Новородено момченце, родено в 32 г.с. с тегло 1770 гр., 43 см., 
родено с Цезарево сечение поради данни за фетално страдание. Бебето е родено от втора 
бременост, протекла с маточни контракции, гнойна ангина и левкоцитоза до 18.6 109 с  
термин 04.02.2019 г. На 09.12.2018 г. пациентката постъпва в СБАЛАГ „Майчин дом” 
гр.София с остри болки в корема и кръста. Започнато е антибиотично лечение с Уназин. 
Същия ден е извършено и Цезарово сечение. В следващите два дни майката е била със 
субфебрилна температура до 37.5оС. Направена е консултация с интернист – няма данни 
за дихателна инфекция. Направени изследвания от лохиален секрет /-/ отрицателен.  
Изследване на новороденото: от анален, ушен секрет и стомашен аспират – изолирано 
Листерия моноцитогенес, носен и гърлен секрет /-/ отрицателен резултат. 

Х. ГРИП И ОРЗ 

През 2018 г. сe изпълняваха в текущ порядък изискванията по епидемичния 
контрол на Грип и ОРЗ съгласно методичното указание на МЗ, утвърдено със Зап.№ РД-
09-657/25.09.2002 г. 

През цялата година продължи наблюдението  на сентинелни лечебни заведения за 
извънболнична медицинска помощ.  Във връзка с включването на Българската Интернет 
страница за грип и ОРЗ  в страницата по Европейската мрежа по надзор на грипа,  бяха 
определени всички АГППМП в гр.Пловдив, от пациентските листи, на които  се определи 
по 10%  от населението за възрастовите групи : 0-4 г.,5-14 г. 15-29 г;  30-64 г. и над 65г. 
или 34426лица. 

Целогодишно, ежедневно се съобщаваха в РЗИ броя на заболелите от ОРЗ и 
усложненията – бронхопневмонии и отити. 

През месеците Ноември – Март се провеждаше и наблюдение на отсъстващите 
деца от 2 детски ясли, 1О ДЗ, 2 ЦДГ и 3 училища в различни райони на гр.Пловдив. 

През годината бяха регистрирани 11547 случая на ОРЗ, заболеваемост – 3350.784, 
%00,при средно за страната 3883,426%00 

През 2018 г. бе актуализирана оперативната група за борба с Грип и ОРЗ . 

Както всяка година, така и през 2018 г във връзка с предстоящия есенно-зимен 
сезон бе връчено предписание на всички АГППМП, всички ЛЗБП, всички ДКЦ,МЦ, МСЦ, 
СЦ, ЦСМП и кметовете на всички общини за прилагане на необходимите профилактични 
и противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на тези заболявания. 

Целогодишно се следеше циркулацията на грипните и респираторни вируси чрез 
серологично изследване на деца и възрастни, хоспитализирани с диагноза неизяснена  
пневмония. 
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Ку-треска –120 - (4+) 

Аденовируси –18 - (0+) 

           Респираторно синцитиален вирус18 (2+) 

В НЦЗПБ са изпратени  22 проби, от които 4 са с положителен резултат за грипен 
вирус тип В. 

             През 2018 г.са имунизирани от ОПЛ - 389 лица, в Имунизационният кабинет на 
РЗИ -165 лица или общо-554 лица.  

              И през 2018 г.ще продължим  активната разяснителна дейност преди активния 
грипен сезон за обхващане с имунизация на по-голям брои лица с акцент на рисковите 
групи.  

 
 
 
ХІ. ИМУНОПРОФИЛАКТИКА 

През 2018 г. обхващаемостта на подлежащите, подадени от ОПЛ в Пловдивска 
област с профилактични имунизации е  93,02 % срещу 93,37% за миналата година, а с 
реимунизации е 85,41 % срещу 85,60% за същия период. 

 По видове имунизации и реимунизации изпълнението е видно от Таблица 2. 

 Във връзка с това даваме следните разяснения :  

1. По отношение имунизираните новородени посочваме действително родените 
през 2018 г., а за останалите имунизации – Петкомпонентна, Шесткомпонентна, 
Пневмококова, срещу вирусен хепатит, МПР родените през 2018 г., деца от Пловдивска 
област и необхванатите за м.г. 

2. По отношение реимунизациите на учениците посочваме действително 
подлежащите от набора за цялата година, като прибавяме и необхванатите от 2017 г. 

    В Имунизационния кабинет на РЗИ Пловдив са обхванати с различни приеми 
ваксини  129 лица със  задължителни и препоръчителни имунизации и реимунизации.  

 Дейността на Имунизационния кабинет е представена отделно в текстуален отчет. 

І. Осигуряване на биопродукти за извършване на задължителни планови и 
целеви имунизации и реимунизации и постекспозиционна профилактика. 

За 2018 г. получените и раздадени количества ваксини, отговаряха на нуждите и 
заявките на ОПЛ. 

Като цяло при снабдяване на ОПЛ с ваксини, от отдел ПЕК се запази 
организацията на работа доказала своята ефективност през последните години, а именно: 
ОПЛ изготвят за всяко тримесечие два броя заявка – образец за необходимите 
биопродукти, които предоставя в отдел ПЕК при РЗИ – Пловдив.  
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 Заявките се приемат след представяне на работна тетрадка, в която предварително 
са регистрирани подлежащите за следващото тримесечие по месеци и видове 
биопродукти. Един екземпляр се връща на ОПЛ, а втори остава в отдел ПЕК за изготвяне 
на обобщената заявка за областта. 

 Получените количества ваксина с дата, серия и подпис се отразяват в искане – по 
един брой за ОПЛ и РЗИ. 

 Въз основа на така въведената организация, във всеки момент може да се получи 
информация кога, какви ваксини и в какви количества е получил всеки ОПЛ през 
годината. 

 ОПЛ попълват (Сведение № 7а )за приход и разход на ваксини за тримесечието, 
която представя със сведението за извършените профилактични имунизации и 
реимунизации (Сведение № 7). Приемането на сведението за извършените имунизации и 
реимунизации се извършва от всички здравни инспектори по предварително изготвен 
график за ден и час. ОПЛ представят ЕИЖ, работна тетрадка, заявка за биопродукти, 
(Сведение № 7а) за приход и разход на ваксини. След съпоставяне на получените и 
отчетени количества ваксини, инспекторът нанася в заявката за следващото тримесечие 
остатъците по видове ваксини, след което ОПЛ получава заявените количества за 
следващото тримесечие. 

 За родилните отделения получаването на  БЦЖ и  НВ ваксина от отдел ПЕК става 
след засичане на изразходваните количества в тетрадката за новородени. 

В отдел ПЕК се води строга отчетност относно прихода и разхода на ваксини, а 
документацията е много прегледна. 

II.Осигуряване на хладилно съхранение и транспорт на биопродуктите. 

 При извършване на текущите проверки на ОПЛ специално внимание се обръща на 
хладилния път на транспортиране и съхранение на биопродуктите. Получаването на 
ваксини от отдел ПЕК става само при наличие на хладилна чанта, Всички ОПЛ в 
практиките си разполагат с хладилник за съхранение на ваксини. При текущите проверки 
се проверява за наличието на термометър в хладилника и ежедневното регистриране на 
отчетената температура в него в тетрадка. 

ІІІ. Мониторинг на имунизациите и реимунизациите 

1. Имунизация срещу Туберкулоза  
 Имунизационен обхват на новородени за 2018 г. е  94,07% срещу 95,39% за м.г. 
3,71% от подлежащите не са обхванати по временни медицински показания, отказ- 0,73 %;   
и   1,67% по други причини - от тях  0,11% починали. 

 Реимунизации 

 Набор 2011 г. – имунизационен обхват –91,31% срещу  89,24% за м.г. 

 Набор 2007 г. – имунизационен обхват –91,92% срещу  90,04  % за м.г. 

 Необхванатите за набор:  2011 г. по временни медицински противопоказания са 
1,32 %, 0,17% - отказ и 23,20% - по други причини. От тях:  57,74% - неявили се;   17,25% - 
миграция  и 25% - в чужбина. 
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 Необхванатите за набор 2007 г. по временни медицински противопоказания  са    
0,61%, отказ - 0,17 %  и 7,28% по други причини. От тях: 48,04% - неявили се; 21,35% - 
миграция 30.59% - в чужбина,  

            През 2018 г. са регистрирани  128 случая на Туберкулоза-заболяемост-19.05%ооо, 
срещу 106 случая за м.г, заболеваемост –15,78 %000. 

2. Имунизация против Хепатит В  
 Имунизационен обхват в родилните отделения – 94,07 % срещу 96,19% за м.г. 2,85 
% от подлежащите не са обхванати по временни медицински противопоказания, срещу  
2,56% за м.г. 1,50% по други причини срещу  1,24% за миналата година и 0,72% - отказ. 

През 2018 година продължи дейността по програмата за профилактика на ВХ ”В”. 
Една от най-важните задачи е постигане и поддържане на 100% обхват с НВ ваксина на 
новородените. Във връзка с това и през тази година продължи системния контрол относно 
обхващаемостта на подлежащите. Реалния израз на тази дейност е намаляване броя на 
заболелите в имунизационна възраст до единични случаи. 

През 2018 г. е  регистриран 1случай на заболяване от “ВХВ” на дете в 
имунизационна възраст на 11 години – редовно имунизирано. 

През 2017 г. са регистрирани 4 случая на заболяване от “ВХВ” на деца в 
имунизационна възраст. 

3. Имунизация срещу полиомиелит  
            Няма регистрирани случаи на заболели от полиомиелит. 

            С диагноза ОВП през 2018 г. в Пловдивска област са регистрирани 35 случая – 
заболяемост 5,21%ооо срещу  48 случая – заболяемост 7,15%ооо за м.г. 

Заболелите с диагноза ОВП  от Пловдивска област са с пълен имунизационен 
статус за полиомиелитна ваксина съобразно възрастта им. На всички заболели са 
изследвани двойни фекални проби в Националната лаборатория по ентеровируси  към 
НЦЗПБ. 

 От всички изпратени проби в НЦЗП, при 2 деца чрез молекулярна диагностика се 
доказа ентеровирус – ECHO 21.  

4. Имунизация с Петкомпонентна ваксина ( ДТКаПиХИБ)  
Обхващаемост - 89,33% с/у 88,53% за м.г. По временни медицински 

противопоказания не са обхванати 5,47% от подлежащите, по други причини - 4,90% и 
отказ - 0,28%. Необхванатите по други причини са - 65,49%: от тях неявили се -16,37%,  
миграция - 16.37%; чужбина- 12,28 %. 

Имунизация с Шесткомпонентна ваксина 

Обхващаемост - 95,71%, По временни медицински противопоказаниа са 
необхванати 1,39% от подлежащите,по други причини - 2,58% и отказ - 0,30%, 
Необхванатите по други причини са - 38,80% неявили се, 14,92% - миграция и 34,32% в 
чужбина. 

Реимунизация с ДТКаПиХИБ -85,71%, с/у 89,75% за м.г. По временни 
медицински противопоказания не са обхванати 3,35% от подлежащите, срещу 4,58%   по 
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други причини –  10,37% срещу 5,66% за  м.г и отказ 0,55%. Необхванатите по други 
причини са -  32,35% - не явили се; 19,45% - миграция; чужбина –  20,02%;  и изчакване на 
интервал - 28,18%. 

            За периода няма регистрирани случаи на дифтерия и тетанус. 

През 2018 год. са заболели от коклюш 6 деца заболяемост   0,89%ооо, срещу 6 
случая, заболяемост  0,89%ооо за м.г. 

5. Реимунизация с комбинирана ваксина ДТКбПИ  - 6 год, 
Обхващаемост - 89,58%, срещу  87,12% за м.г.; 1,56 % от подлежащите за 

имунизация не са обхванати по временни медицински противопоказания, срещу 3,52% за 
м.г. и отказ - 0,44%. 

8,38 % не са обхванати по други причини, срещу 9,36% за м.г., от които:   34,71% - 
не явили се;     12,26% - миграция;  чужбина –  53,02%.  

            6. Реимунизация против ТД – набор 2006 година. 

 Имунизационен обхват -    84,73%  срещу 88,01% за м.г.   1,86% от подлежащите за 
имунизация не са обхванати по временни медицински противопоказания, срещу 2,17% за 
м.г.   10,21 % не са обхванати по други причини, срещу 9,67% за м.г. и отказ-0,18 %. От 
необхванатите по други причини: 66,30  % - неявили се;  14,85 % - миграция; 18,83% – 
чужбина. 

7. Реимунизация ТД – набор 2001 година.  

Имунизационен обхват - 86,47% срещу 86,19% за м.; 1,97 % от подлежащите за 
имунизация не са обхванати по временни медицински противопоказания, срещу 2,22% за 
м.г. 

11,30 % не са обхванати по други причини, срещу 11,59% за м.г. и  отказ  -0,24 %.  

От необхванатите по други причини: 57,29% - неявили се;  17,81% - миграция;   
чужбина –24,88%.  

Реимунизация с ТД на набори окончаващи на 3 - имунизационния обхват е   
81,45% срещу 82,83% за миналата година. 0,78 % от подлежащите за имунизация не са 
обхванати по временни медицински противопоказания, 17,72% по други причини и отказ - 
0,03%;   

От необхванатите по други причини: 85,26% -неявили се; 6,60% - миграция; 7,74% 
– чужбина; 0,38% - починали. 

8. Имунизация против Морбили, Паротит и Рубеола.   

Имунизационен обхват - 94,07 %, срещу 90,47%  за м.г.; 4,21% от подлежащите за 
имунизация не са обхванати по временни медицински противопоказания, срещу 4,46% за 
м.г. 

0,22  % - отказ и 1,49% не са обхванати по други причини, срещу 5,13% за м.г., от 
които:    23,15% неявили се;  29,47  % - миграция и в чужбина -  32,63%.  

През 2018 год. в РЗИ - Пловдив няма регистрирани случаи на Морбили . 
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            През 2018 година няма  регистрирани  случаи на Епидемичен паротит. 

            През 2018 година  не са регистрирани случаи на Рубеола. 

            Няма регистрирани случаи на вродена Рубеола. 

9.Реимунизация против Морбили, Паротит, Рубеола – набор 2006 год. 

Имунизационен обхват -  86,23 % срещу 90,60% за м.г.; 2,00% от подлежащите за 
имунизация не са обхванати по временни медицински противопоказания, с/у 1,90% за м.г., 
1,65% - отказ. 

11,56 % не са обхванати по други причини срещу, 7.50% за м.г., от които: 64,37% 
неявили се;   22,55 % - миграция; 22,83 % - чужбина  

10. Имунизация с пневмококова ваксина Синфлорикс 

Обхващаемостта с имунизации е  - 92,43%, срещу 92,03% за м.г. По временни 
причини не са имунизирани 3,45% , с/у  4,06 % за м.г. отказ-0,41% и по други причини -     
3,70%, срещу  3,90 % за миналата година, от които   не се явили - 54,95%, миграция -
23,87% и в чужбина -11,26%. 

Реимунизация - обхват 89,39% срещу 90,59% за м.г Не са реимунизирани по 
временни причини -  3,96 %, отказ-0,32% и по други причини - 6,32  % , от които  не се 
явили - 70,38% , миграция - 24,41% и в чужбина - 5,19%. 

ІV. Постваксинални реакции.  

За 2018 г. е регистриран 1 случай на НРВ – Приложение № 11 

V. Отчет за дейността на регионалната комисия за освобождаване от 
имунизации и реимунизации 

Комисията провежда заседания на предварително определена дата за всяко 
тримесечие /последния четвъртък на всяко тримесечие/. 

През 2018 г. на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински 
противопоказания от имунизации за срок по дълъг от 6 месеца, са предложени от ОПЛ 30 
деца. От тях: Отложени за срок от 2 години -  5 деца; Отложени за срок от 1 година  - 16 
деца; Отложени за срок от 6 месеца - 5 деца; Трайно освободени -  10  деца.  

Дейност на Имунизационния кабинет 

През 2018 г. в Имунизационния кабинет на РЗИ – гр. Пловдив са обхванати  633 
лица  с 942 имунизации и реимунизации.  

 В Имунизационен кабинет работят един главен инспектор и един експерт с основна 
задача : обхващане с необходимите за възрастта имунизации и реимунизации на деца от 0 
до 18 годишна възраст без ОПЛ,  извършване на препоръчителни имунизации на лица до и 
над 18 – годишна възраст, по тяхно желание и  контрол над имунопрофилактиката в 
областта. 
 Дейността на  кабинета се разпределя в няколко основни направления: 
 І.  Обхващане със задължителни имунизации и реимунизации на деца без 
ОПЛ. 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  148 
 

 

 

           През  2018 г. са обхванати 129 лица със 189  задължителни имунизации, които се 
разпределят както следва : 
 

Петкомпонентна Синфлорикс НВV ТД МПР Тетраксим 

І  пр.   -    3   І пр.–  12 І  пр.–   7 12 г. – 2 І  пр.  – 16 18  

ІІ  пр.  –    3  ІІ  пр-  4 ІІ  пр. – 8 17 г .- 1 ІІ  пр. - 7 Хексацима 

ІІІ  пр. -   9  ІІІпр.- 7 ІІІ пр. – 9 25 г. – 7  І пр.-  9 

ІV пр. -    9    ІVпр. - 6  35 г. – 7  ІІ пр.- 5 

   65 г. -  3  ІІІ пр. -7 

БЦЖ- 5 Манту-25      

 
II.Извършване на препоръчителни имунизации и реимунизации. 
На желаещите  през   2018 г.  са направени  753 бр. препоръчителни имунизации на 

504  лица. 

HAV HBV Менингококова Тифим Грип Превенар 

І  пр.  -   83    І  пр.-  68     40  79        165 1 

ІІ пр.  -   73    ІІ  пр.–  41  Стамарил -  114    

 ІІІ пр. - 32      

Други- 51      МПР-   6    

  

ІІІ.  Допълнителни дейности : 

            Издадени са 7 броя  АУАН на родители, които отказват  децата им  да бъдат                         
обхващани  със задължителните за РБългария имунизации и реимунизации. Създаден е 
Регистър на децата, чиито родители отказват задължителните  имунизации и 
реимунизации. За 2018 г. отказите са 147. Издадени са 114  Международни сертификати за 
ваксинация или профилактика. 

ХІІ. ИНФЕКЦИИ СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
/ИСМО/ 

През 2018 г. на контрол по спазване на противоепидемичен и санитарно-хигиенен 
режим подлежаха 35 лечебни заведения за болнична помощ. От тях 6 университетски, 15 
многопрофилни болници за активно лечение, 4 специализирани болници за активно 
лечение, 4 специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация, 3 
специализирани болници за рехабилитация и 3 мед. центъра  със стационар (бившите 
диспансери). 

През годината са проверени всички обекти. Извършени са общо 2334 проверки, от 
които 577 текущи и  1757 тематични.  
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През 2018 год. са регистрирани 3121 случая на ИСМО, от преминали през ЛЗБП 
381404 брой пациенти, което прави 0,82 %. 

Динамиката по този показател, проследен в пет годишен период е следната: 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
0,64% 0,61% 0,54% 0,61% 0,82% 

 
 С най-висок процент на разкриваемост  са УМБАЛ Каспела – 3,34%; УМБАЛ 

Еврохоспитал -1,55%; МБАЛ Първомай – 1,44%; УМБАЛ Пловдив – 1,33% и УМБАЛ 
Св.Георги – 1,13%. 
 

Разпределението по лечебни заведения е, както следва: 

Здравно заведение 
Изписани 

болни 

Пол. 

ант. 
% 

 

ИСМО 

 

% 

 1 2 3 4 5 

1.УМБАЛ Пловдив 27799 13491 48,53 369 1,33 

2.МБПЛР Витус 
1499 - - - - 

3.ЦКВЗ 363 208 57,30 - - 

4.КОЦ 26222 2455 9,36 69 0,26 

5.МБАЛ Парк 
Хоспитал 

4626 2060 44,53 
36 0,78 

6.ЦПЗ 3504 - - - - 

7.МБАЛ Св.Мина 6173 2392 38,75 21 0,34 

8.МБАЛ 
Св.Пантелеймон 12407 7372 59,42 81 81 

9.СОБАЛ Луксор 
3752 1786 47,60 - - 

10.МБАЛ Д-р Киро 
Попов Карлово 

5748 3088 53,72 
13 0,23 

11.МБАЛ Асеновград 
15758 4639 29,44 19 19 

12.МБАЛ Първомай 
7367 3249 44,10 106 1,44 

13.МБАЛ Раковски 2961 1618 54,64 24 0,81 

14.МБПЛР 927 2 0,22 2 0,22 
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Стамболийски 

15.МБПЛ Иван Раев 
Сопот 1825 - - - - 

16.СХБАЛ Медикус 
Алфа 4048 3562 87,99 6 0,15 

17.УСБАЛАГ Селена 
13572 7855 57,88 2 0,01 

18.МБАЛ Уромедикс 
3780 2650 70,11 4 0,11 

19.МБАЛ Мед Лайн 
Клиник 

10305 5357 51,98 
33 0,32 

20.МБАЛ Св.Козма и 
Дамян 1912 1600 83,68 - - 

21.МБАЛ Тримонциум 4938 488 9,88 - - 

22.МБПЛР 
Св.Богородица 
Нар.бани 

6480 - - 
- - 

23.УМБАЛ Пълмед 32338 15345 47,45 261 0,81 

24.МТБ Пловдив 3840 850 22,14 14 036 

25.СБР НК Хисар 7008 - - - - 

26.СБР НК Нар.бани 6774 - - - - 

27.СБР НК Баня 6977 - - - - 

28.УМБАЛ Каспела 26838 10375 38,66 896 3,34 

29.СБАЛАГ Торакс 4981 2990 60,03 - - 

30.УМБАЛ Св.Георги 81218 40124 49,40 913 1,13 

31.СГЕБАЛ 
Еврохоспитал 2813 186 6,61 - - 

32.МБАЛ Св.Каридад 6362 2445 38,43 27 0,42 

33.МБАЛ ЦентралОнко 
Хоспитал 16567 4151 25,06 35 0,21 

34.УМБАЛ 
Еврохоспитал 12022 5166 42,97 186 1,55 

35.МБАЛ Св.Иван 
Рилски 7700 1805 23,44 - - 
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През 2018 г. от 381404 изписани пациенти, 147309 са лекувани с антибиотици, 

което прави 38,62%. Този показател в сравнение с предходни години е: 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
36,17% 41,54% 37,44% 39,00% 38,62% 

Няма съществена промяна в динамиката на този показател през последните пет 
години. 

Сведение за регистрираните причинители на инфекции свързани с медицинското 
обслужване  в ЛЗБП в Пловдивска област за 2018 г. е представено на следващата таблица. 

 
Изолирани причинители на ИСМО по видове за 2018 г. в сравнение с 2017 г. 

 2018 г. 2017 г. 

 Брой Отн.дял Брой Отн.дял 

Ацинетобактер-род 25 0,80 43 1.90 

Ацинетобактер-баумании 171 5,48 134 5.93 

Бацилус-род   1 0.04 

Ентеробактер-род 49 1,57 28 1.24 

Ентеробактер-аерогенес 8 0,26 4 0.18 

Ентеробактер-клоаце 80 2,56 40 1.77 

Ентерококус-род 32 1,03 28 1.24 

Ентерококус-фекалис 122 3,91 69 3.05 

Ешерихия коли 294 9,42 259 11.46 

Кандида-род 30 0,96 20 0.88 

Кандида-албиканс 32 1,03 23 1.02 

Кандида-крузеи 7 0,22 9 0.40 

Клебсиела пневмоние 212 6,79 180 7.96 

Клебсиела окситока 25 0,80 9 0.40 

Клостридиум-род - - 1 0.04 

Клостридиум-дифициле 2 0,06 2 0.09 

Коринебактериум-род 5 0,16 2 0.09 

Морганела моргании 6 0,19 2 0.09 

Мораксела катаралис 1 0,03 - - 

Протеус мирабилис 65 2,08 44 1.95 
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Протеус вулгарис 10 0,32 3 0.13 

Псевдомонас аерогеноза 287 9,20 195 8.63 

Псевдомонас други 12 0,38 20 0.88 

Серациа марценсенс 4 0,13 7 0.31 

Стафилококус ауреус 257 8,32 203 8.98 

Стафилококус коагулаза негативни 133 4,26 70 3.10 

Стрептококус пиогенес 1 0,03 3 0.13 

Стрептококус агалакцие 1 0,03 - - 

Стрептококус пневмоние 17 0,54 3 0.13 

Стрептотокус други 27 0,87 29 1.28 

Цитобактер род 9 0,29 3 0.13 

Морбили вирус - - 14 0.62 

Микробиологично недоказани 565 18,10 351 15.53 

Неизследвани 632  461 20.40 

Всичко с изяснена етиология 1924 61,64 1448 61.07 

Лабораторно неизследвани и 
недоказани 1197 38,35 812 35.92 

ВСИЧКО: 3121  2260  

 

С най-висок дял като причинители на ИСМО за 2018 г. са: Е.коли – 294 сл. (9,42%) 
срещу 259 сл. (11,46%) за 2017 г.; Псевдомонас аеругеноза -287 сл. (9,20%) срещу 195 сл. 
(8,63%) за 2017г.; Стаф.ауреус – 257 сл. (8,32%) срещу 203 сл. (8,98%) за предходната 
година; Клебсиела пневмоние - 212сл.(6,79%) срещу 180 сл. (7.96% ) за 2017 г. и 
Ацинетобактер баумани - 171 сл. (5,48%) срещу 134 сл. (5,39%) за 2017 г. Тези 
причинители сформират общо 39,12% относителен дял от общо регистрирани случаи на 
ИСМО  за 2018 г. 

Случаи на ИСМО  с изяснена етиология за 2018 г. са 1924 или 61,64% срещу 1448 
случая или 64,07%  за 2017 г. 

Лабораторно неизследвани и недоказани ИСМО за 2018 г. са 1197 или 38,35% 
срещу 351 случая или - 15,53%  за 2017 г. 

Продължава да расте процента на ИСМО - лабораторно неизследвани и 
недоказани, което най-вероятно се дължи на неправилно взимане на проби за 
микробиологично изследване или прилагане на антибиотично лечение преди вземане на 
кл.материал. 
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През 2018 г. са взети 4997 проби за контрола на дезинфекционния и 
стерилизационен режим в контролираните обекти. За констатираните пропуски са 
издадени Предписания за провеждане на задължителни хииенни и противоепидемични 
мерки. 

Във всички здравни заведения за болнична помощ са осигурени в достатъчни 
количества дезинфекционни препарати, еднократни консумативи и лични предпазни 
средства. Дезинфекция и стерилизация се извършва съгласно дезинфекционните програми 
на болниците. Генерираните болнични отпадъци се третират съгласно утвърдените 
програми за управление на болничните отпадъци. 

 
През 2018 г. са извършени 2334 текущи и тематични проверки по:  
1. Максимална разкриваемост и пълна регистрация на ИСМО в рисковите 

отделения 
2. Спазване изискванията на ЗУО за разделно събиране, съхранение и обезвреждане 

на болничните отпадъци и проверка за изпълнение на изискванията за попълването и 
воденето надокументацията,свързана суправление на отпадъците в лечебните заведения. 

3. Хигиенна обработка на ръцете на персонала. 
4. По регистрацията и отчитането на ИСМО по тримесечия. 
5. По регистрация на отчитането на имунизации в лечебни заведения 
6. Спазване на чл. 56 от ЗЗ за реда и условията при които се допуска по изключение 

тютюнопушене 
7. Проверка на режима на стерилизационна апаратура. 
8. Проверка относно наличните и използвани биоцидни препарати за срок на 

годност, наличие на разрешение за пускане на пазара, време за експозиция и 
концентрация. 

9. Проверка качеството на провежданите дезинфекции и дератизации в 
подлежащите за контрол обекти. 
 

ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
 

Отдел “Медицински изследвания” включва трите функционално обособени 
лабораторни звена Микробиология, Паразитология и Вирусология. 

По база, оборудване, квалификация на персонала /който е редуциран в максимална 
степен, особено висшия-лекарите/ са изцяло в съответствие с изискванията на 
медицинските стандарти съответно по микробиология, паразитология и вирусология. 

Ежегодно преминават циклите на Външен контрол по качеството към НЦЗПБ, за 
което притежават съответните сертификати. 

Дейността по лабораторни звена е: 

Паразитологични изследвания 

I. Местни паразитози 
1. Контактни хелминтози и протозоози 
По профилактични, епидемиологични и клинични показания са изследвани чрез 

перианална и  фекална проба 18447 лица при план 15000  (срещу 17906 за   2017 г.) и  са 
открити 209 положителни за ентеробиоза (срещу 154 за 2017 г.), 18 положителни за 
ламблиоза (срещу 9 за 2017 г.), 2 положителни с тениаринхоза (срещу 1 за 2017 г.) и 2 
положителни лица за хименолепидоза (срещу 0 за 2017 г.)  
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През  2018 г. са изследвани за ентеробиоза и други чревни паразити 17308 деца и 
стари хора от  281 ДЗ, социални домове за деца и юноши и социални домове за стари хора 
(срещу 16645 за същия период на 2017 г.). 

Изследвани са ДЗ от общините Брезово, Куклен, Марица, Кричим Стамболийски, 
Карлово, Съединение, Първомай, Хисар, Калояново, община Асеновград и Лъки, район 
Източен, Северен , Централен, Западен и район Тракия на град Пловдив. 

Открити са 206 положителни за ентеробиоза, 14 за ламблиоза и 2 за 
хименолепидоза (срещу 151 положителни за ентеробиоза, 9 за ламблиоза и 1 за  
трихоцефалоза). 

Установената средна опаразитеност с ентеробиоза в ДЗ е 1,19% срещу 0,91 % за 
2017г. Наблюдава се завишаване на опаразитеността в детските заведения за ентеробиоза 
от 2017 г. 

           С най-висок процент на опаразитяване за ентеробиоза са следните  ДЗ: ПГ към ОУ 
„Ген. Карцов”, с. Хр. Даново- 27,71 %,  ДГ „Щастливо детство” с. Иван Вазово - 20 %, ДГ 
„Детелина”,  с. Дълбок Извор- 18,75%, ПГ към ОУ ”Васил Левски” с. Кърнаре -  14,28%, 
ДГ „Ана Козинарова” с. Христо Даново - 13,63%. 

Средната опаразитеност с ламблиоза в ДЗ е 0,09% (срещу 0,06% за 2017г) 
Наблюдава се завишаване нивото  на опаразитеност от ламблиоза от 2017 г. С най-висока 
опаразитеност от ламблиоза са следните ДЗ: ПГ към ОУ ” В. Левски” с. Кърнаре - 21,42%, 
ДГ ”Ана Козинарова” с. Хр. Даново - 10%.   

Лечението на опаразитените деца се извършва от семейните лекари и се последва 
от контролни изследвания на 10-тия и на 20-ия ден след лечението, съчетано с 
представяне на съответния образец на МЗ. 

Изследвани са 6575 проби и анализи при план 3900 (срещу 6414 за 2017 г.) от 
битова среда, почва, води, хранителни продукти, от които не бяха изолирани инвазионни 
елементи (яйца на хелминти и цисти на протозои). 

11. Хелминтозооонози  
През отчетния  период са регистрирани  24 случая с ехинококоза (срещу 23 случая 

през 2017 г.). Преобладават случаите с чернодробна локализация – 17 (70,83% от 
случаите) , с белодробна локализация - 4 (16,67%), 1 с ехинокок на левия бъбрек (4,17%), 
1 с ехинокок на шията (4,17%) и 1 с ехинокок на  гръбначния стълб - (4,17%). От 
регистрираните 24 случая, всички са първични. От тях до 19 г. - 7 лица. Оперирани са 24 
лица.  

Заболяемостта от ехинококоза е 3,57%ооо (срещу 3,40%ооо за 2017 г.). Наблюдава се 
задържане на заболяемостта от тази хелминтозооноза, сравнена с 2017 г.  

През 2018 г. няма заболели от трихинелоза лица (срещу 5 заболели за 2017 г.).  

През отчетния период има 2 открити случая на тениаринхоза (срещу 1 за 2017 г.) 

12. Геохелминтози 
Изследвани са 369 лица от регистрираните 2 ендемични селища за аскаридоза в 

областта, като не са открити опаразитени.    

II. Внасяни паразитози 
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Изследвано е за малария 1 лице, което е с отрицателен резултат срещу 2 лица с 
отрицателен резултат за 2017 г. 

За  2018 г. в Пловдивска област има регистриран 1 случай на  малария терциана 

 срещу 0 случая за 2017г. 

Касае се за жена на 45 год. възраст от гр. Пловдив, пребивавала в Южна Африка  и 
Южна Америка.  Заболялата  е диагностицирана от паразитолог към  СБАЛИПБ - ЕАД  
”Проф. Ив. Киров” гр.София, където е хоспитализирана. Случаят е съобщен с бързо 
известие до РЗИ гр. Пловдив. Извършено е епидемиологично проучване на случая с 
попълване на карта по образец. Изпратено е напомнително писмо за маларията и другите 
тропически  паразитози до лечебните заведения в областта с изх. № 3228/27.05.2018 г. 
Дадени са указания за химиопрофилактика на заминаващите за страни с разпространена 
малария и други тропически паразитози, съгласно указанията на МЗ. 

III. Лабораторна дейност 

През отчетния период  са изработени общо 58870  проби и лабораторни анализи 
при план 28900 с/у 56130 за същия период на 2017 г., от тях: морфологични - 58725, а 
имунологични - 145. От имунологичните изследвания с РПХА за токсоплазмоза са 
изследвани - 16 с 3 положителни, с ELISA за ехинококоза - 26 с 9 положителни, за 
трихинелоза с  ELISA - 2 с отрицателен резултат и по програма с ELISA за лайшманиоза - 
101 проби с отрицателен резултат.  

IV. Контролна дейност 

Извършени са 1642  проверки за 2018 г. при план 1452 срещу 1450 проверки за 
2017 г. 

От общият брой  проверки -1002 (срещу 838 за 2017 г.) при план 867 са на ДЗ по 
спазване на санитарно хигиенните изисквания и Наредба № 5 на МЗ от 06.04.2006 г. 

На лечебните заведения за извънболнична помощ (АИПППМП и СМДЛ)  са 
извършени 110 проверки, на лечебните заведения за болнична помощ (рискови отделения 
и др.) - 228 и др. лечебни заведения (МСД за възрастни и диспансери) - 27.   

През периода по Наредба №1/05.01.2018 г. са извършени 165 проверки на фирми, 
извършващи ДДД дейности при план 130 срещу 183 за 2017 г.  

Извършени са 110 проверки на биотопите в региона при план  82 срещу 83 за  2017  
г. 

Пуснати са  64  предписания  (срещу 31 за  същия период на 2017 г.) От тях 23 
предписания са пуснати до ДЗ по Наредба № 5 /06.04.2006 г.  

През годината  има постъпила 1 жалба срещу 5 за същия период на 2017 г. Същата 
е неоснователна и приключена в срок. 

През отчетния период няма съставени актове.  

Извършени са 27 епидемиологични проучвания срещу 35 за 2018г. 24 за 
ехинококоза, 2 за тениаринхоза и 1 за малария.   
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През годината са проведени 3 дезакаризации на тревните площи на територията на 
община Пловдив, 10  ларвицидни обработки на комарийни биотопи, 9  обработки срещу 
възрастни комари от ОП ”Дезинфекционна Станция”, гр. Пловдив и 2 дератизации на 
община Пловдив. Всички обработки са извършени от ОП „Дезинфекционна станция „ гр. 
Пловдив. Фирмата е регистрирана в МЗ и има разрешение за извършване на ДДД Дейност. 
Служител от отдела присъства при изготвянето на работните разтвори и по време на на 
обработката. След приключване на обработките бяха донесени потвърдителни протоколи 
в отдел МИ - Паразитология, Дирекция НЗБ, РЗИ-Пловдив, които отговарят на 
изискванията на Наредба № 1/05.01.2018 г. 

По Националната програма „Профилактика и контрол на векторно-предавани 
трансмисивни инфекции” са изпратени ежемесечно до НЦЗПБ, гр. София за 
ентомологично изследване комари от ендемичните за висцерална лайшманиоза райони на 
гр. Първомай и гр. Пловдив.  

В РЗИ са изследвани с ЕLISA  за лайшманиоза 101 серума на лица от община  
Първомай с отрицателен резултат. 

Проведоха са 4 колегиуми на теми:  

• ”Контактно-битови паразитози в организираните детски колективи-
ентеробиоза, ламблиоза, хименолепидоза. Етиология. Епидемиология. Клиника. 
Диагностика. Противоепидемични мерки. Лична и обществена профилактика”; 

• ”Трихомоназа. Етиология. Морфология. Клиника. Диагноза. Епидемиология. 
Профилактика”; 

• ”Тениаринхоза-Тениоза и цистицериоза. Етиология. Патогенеза. Клиника. 
Диагностика. Епидемиология. Лична и обществена профилактика”.  

• ”Трихинелоза- Етиология, Морфология. Патогенеза. Диагноза. 
Епидемиология. Лична и обществена профилактика.”    

През 2018 г. Паразитологичната лаборатория участва успешно в системата за 
външен лабораторен контрол, провеждан в НЦЗПБ - София по морфо- и 
имунодиагностика  на паразитозите и са получени 2  сертификата.  
 

Микробиологична лаборатория 
През 2018 г. в Микробиологична лаборатория бяха изследвани  17386  проби срещу  

16450  за същия период на 2017 г. Извършени бяха  34 772 микробиологични анализа. 
В Чревен сектор бяха извършени следните изследвания: 
За Е.coli общо  1879 бр., от които  65  контактни лица с два положителни резултата  

за E. coli О126 и E. coli О55. От тях  42  са контактните лица от организирани детски 
заведения с  един положителен резултат за E. coli О126.  Изследвани бяха 1806  
профилактични с един  положителен резултат за E. coli О6; 5  болни без положителен 
резултат и 3 преболедували лица без положителен резултат.  

За Shigella общо 1868 бр., от които 54  контактни  без положителен резултат. От 
тях  30  са контактните лица  от организирани детски заведения без  положителен 
резултат. Изследвани бяха 1809  профилактични  без положителен резултат и 5  болни без  
положителен резултат. За този период няма изследвани преболедували лица. 

За Salmonella  общо 2246  бр., от които 432 контактни. От тях 317 са контактните 
лица  от организирани детски заведения с един   положителен  резултат за Salmonella гр. 
С1 . Изследвани бяха 1799  профилактични  без  положителен резултат; 7  болни  без 
положителен резултат и   8  преболедували лица без  положителен резултат. 
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На всички положителни резултати бяха изготвени антибиограми за адекватно 
лечение. 

Всички положителни резултати бяха изпратени в референтната лаборатория при 
НЦЗПБ за потвърждение.  

В Капков сектор бяха изследвани 1029  контактни на  скарлатина лица  от 
организирани  детски заведения, от които се изолираха  102  щама β-хемолитични 
стрептококи от група А. На тях бяха направени антибиограми за адекватно лечение. За 
стафилококово носителство бяха изследвани 457 лица, от които 24 положителни  за 
патогенни стафилококи. На всички положителни резултати бяха изготвени антибиограми 
за адекатно лечение.  

В сектор ООИ бяха изследвани  1078  болни  с диариен синдром от Инфекциозна 
клиника на УМБАЛ „Св. Георги” за холерни вибриони. От тях се изолираха 15 щама  
Аеромонас. Всяка година от м.май до м. декември, се провежда изследване за холерни 
вибриони от месопреработвателни и млекопреработвателни  предприятия, както и от  
външната среда. Бяха  взети  7 проби от р. Марица, от които   се изолираха  5  щама   НАГ-
вибриони. Взети и изследвани бяха  162 смива от различни обекти на месо и 
млекопреработката в Пловдивска област. От тях се изолираха  84  щама Аеромонас. 
Изследвани бяха и 26  питейни води от производствата, от които се изолираха 11  щама 
Аеромонас.  

За Антракс бяха изследвани  2 лица от Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. 
Георги”. Резултатите  бяха отрицателни.  

В Клиничен сектор бяха изследвани  23  урини и 191  клинични секрети. От тях 
етиологично бяха доказани  9  урини и  33  секрета, които биохимично се 
индентифицираха  и антибиотично изпитаха за адекватно лечение. 

В сектор Санитарна микробиология за контрол на дезинфекцията и 
стерилизацията в здравни заведения и частни лекарски кабинети бяха изследвани  6273 
проби за стерилност, от които  144 проби не отговарят на изискванията и  2145  
отпечатъкови проби, от които 62  не отговарят на изискванията. 

През 2018 г. са регистрирани  8435 здравни книжки  от служителите на 
микробиологична лаборатория. 

 
Вирусологични изследвания 
І. Вирусологична диагностика 

Лабораторията работи с две клетъчни култури Flи Hep2. Клетъчните култури  се 
поддържат едновременно в два сектора “Респираторен” и ”Ентеровирусен” и това дава 
възможност да се проследява циркулацията на ентеровирусните щамове непрекъснато , 
както и да се уточнява етиологичния причинител при респираторни инфекции в затворени 
колективи. 

1. Вирусологични изследвания за грип:изследвани  22 носогърлени смива със 6/+/ 
тип В. 

2. Вирусологична диагностика за ентеровируси: през 2018 г.  бяха  извършени 6 
анализа от   клинични материала. Няма новоизолирани щамове. 

ІІ. Серологична диагностика по РСК и РЗХА и ЕЛИЗА 

1. ОРЗ. 
Извършени са 156 изследвания  на двойни серумни проби по РСК  с 6/+/,  които се 

разпределят така по нозологични единици: 
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Ку треска  120/4  пол. 

аденовирусна инфекция – 18/0 

респираторно синцитиална  инфекция 18/2 

Серологична диагностика по ELIZA 

- HBs Ag – 258/3 пол. 

- anti HCV  - 744/87 пол. 

- HIV  - 1197/12пол. 

- сифилис - 1040/5  пол. 

-лаймска болест – 194/56 пол. 

Бързи тестове за HIV 1285 без положителни. 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЗИ – Пловдив Годишен отчет 2018 г.  159 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	VІІI. Дейности, свързани с детското здравеопазване:
	ІX. В отдел ОКМД се поддържат следните регистри:
	1. Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи;
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