
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ – ПЛОВДИВ  

ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. 
 

Регионална здравна инспекция - Пловдив осъществява и организира държавната 

здравна политика на територията на Пловдивска област, населението на която към 

31.12.2019 г. е 666 801.  
 

 Дейности, свързани с КОВИД – 19: 

 

Вид проверки/обекти  Брой 

Проверки на лица, поставени под карантина 3154 

Предписания за поставяне под карантина 683 

Заведения за обществено хранене 614 

Магазини за хранителни стоки 1851 

Обекти с обществено предназначение и магазини, тип МОЛ 1479 

МПС за обществен превоз 501 

Паркове 3 

Кооперативни пазари 89 

Църкви 76 

Сигнали от граждани 83 

Детски градини, ясли и ОДЗ 108 

Училища  90 

съставени АУАН 87 

ОБЩО ПРОВЕРКИ 8054 

 

 Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените 

противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на 

здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 год., Заповед № РД-01-

139/19.03.2020 год., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 год., Заповед № РД-01-

154/26.03.2020 год., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 год., Заповед № РД-01-

169/31.03.2020 год. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020 год., както и на Заповед № РД-01-

130/17.03.2020 год., изм. и доп. със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 год. на Министъра на 

здравеопазването, здравният контрол по спазване разпоредените мерки се извърши от 

инспектори от отдел ДЗК, отдел ПБПЗ и ЗТЕ и отдел РК. 

 Извършването на проверки започна от 22 часа на 13.03.2020 год. Ежедневно 

се  сформираха екипи от служители на РЗИ - Пловдив и представители на сектор СПС и 

РПУ при ОД на МВР, Пловдив, Карлово, Първомай и Асеновград. Проверките се 

извършваха в различни часови интервали. 

Проверени бяха следните видове обекти: 

 заведения за хранене и развлечения – ресторанти, барове, игрални зали, 

кафе-аперитиви, нощни клубове и др. заведения за обществено хранене.  

 търговски обекти, магазини за хранителни стоки, в.ч. хипермаркети , 

 игрални зали, фитнес салони, фризьоро-козметични салони, хотели, аптеки; 

 производствени предприятия, цехове, офиси, детски и друг вид клубове,; 

 транспортни средства за обществен превоз, автогари, жп гари. 

 Открити обществени места – междублокови пространства, детски площадки, 
паркове и др. 

 При постъпили сигнали по телефона обектите бяха веднага проверявани от 

екипите на терен. Проверките бяха насочени и по отношение на мерките, взети с  Решение 

№ РД-20-41/14.03.2020 год. на Областен кризисен щаб за допустимия максимален брой  



посетители в хранителните хипермаркети на територията на област Пловдив и на Решение 

№ РД-20-45/17.03.2020 год. на Областен кризисен щаб. 

 За нарушение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. в обект – кафе – 

аперитив е издадено предписание за временно спиране на обекта, потвърдено със Заповед 

на директора на РЗИ-Пловдив, както и са съставени 2 броя АУАН – един АУАН на 

физическо лице и 1 АУАН  на ЮЛ. 

 На основание Заповед № РД-02-51/08.05.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването в периода 15 май – 15 юни 2020 г. беше извършено серопревалентно 

изследване на 1000 души от гр. Пловдив, за което с наш № 03-571/15.06.2020 г. беше 

предоставен доклад за извършените дейности. 

 

1. 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 01.04.2020 г. - 30.06.2020  г., Дирекцията изпълни 

специфичните задачи, съобразени с годишния план и текущо осигури нормални условия 

за функциониране на специализираните дирекции на Инспекцията.  

Служителите от човешките ресурси обработиха цялата постъпваща документация 

(заявления, молби за отпуски, служебни бележки и др.), свързана с движението на 

персонала на РЗИ – Пловдив, точно и в срок. Управлението на човешките ресурси в 

инспекцията е в съответствие с утвърдените правила и работни инструкции. Служителите 

в инспекцията се назначават съгласно Вътрешни правила за подбор и назначаване на 

служители в РЗИ – Пловдив по служебни и по трудови правоотношения, като водещо е 

конкурсното начало. Квалификацията на служителите в РЗИ Пловдив се повишава чрез 

провеждане на курсове, семинари и др. форми на продължаващо обучение и 

усъвършенстване на системата за подбор и оценка на служителите. 

През 2-ро тримесечие на 2020 г. административно-стопански дейности 

изпълняваше своите специфични задачи и всички задачи, възложени от Директора на РЗИ, 

Главен секретар и Директор Дирекция АПФСО. Бяха сключени всички необходими за 

нормалното функциониране на работата в РЗИ-Пловдив договори.  

Бюджетът съдържа информация за отделните дейности и обвързва изпълнението на 

политиката с разходите по отделните програми. Разходите по всяка програма са 

разпределени по параграфи, представляващи услугите, които РЗИ – Пловдив предоставя 

на обществото (събраните приходи и извършени разходи). Във връзка с въведеното 

извънредно положение по повод COVID-19, през месец Март приходите намаляха с почти 

50 %, но през месец Юни възстановиха нивата си от началото на годината. 

От месец декември  2019 год. Сметна палата провежда Одит за съответствие при 

управлението на публичните средства и дейности в РЗИ – Пловдив. За целта служителите 

на ДАПФСО ежедневно предоставяха изисканата от тях информация в документален или 

справочен вид.  

В РЗИ – Пловдив се поддържат актуални списъци на свързаните компютри и се 

отбелязват пуснатите в експлоатация нови такива. Изгради се вътрешна компютърна 

структурирана  мрежа , подсигурена със аварийно захранване. 

Автомобилният парк се поддържа в добро състояние с цел обезпечаване на 

месечния график за транспорт и доставката на ваксини. Следи се за техническата 

изправност на служебните автомобили и при необходимост своевременно се осъществява 



ремонт. Осигурен е превоз на необходимите ваксини, тестове и ЛПС от складовете на МЗ 

и БЧК в гр. София.  

 Дирекцията организира и оcигурява cнабдяването на отделните дирекции с 

материали, конcумативи, химикали, диагноcтични медицинcки изделия и хигиенни 

материали.  Закупуването  и предоставянето на материалите се извършва  след одобрени 

от финансовия контрольор и директора заявки. Във връзка с настъпилата епидемична 

обстановка и установеното разпространение на коронавируса, разходите за издръжка по 

проект „294 - COVID-19“ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. са на стойност общо 

210 871,09 лв., както следва: 

 За медикаменти = 136 378,08 лв. 

 За предпазно облекло = 38 543,19 лв. 

 За хигиенни материали = 1 903,20 лв. 

 За други материали = 10 123,14 лв. 

 За външни услуги = 23 923,48 лв. 

Поддържат се в изправност системите за осветление, отопление, канализация, 

телефони, интернет, компютърната техника и противопожарната инсталация.   

Движението на НП и събраните суми по тях за отчетния период:  

През отчетния период имаме 106 броя издадени наказателни постановления - пет 

броя  по ЗЛПХМ на стойност 5000 лв. и 101 броя по Закона за здравето на стойност 34 100 

лв. 

Броят връчени през периода НП е общо 107  бр., на стойност 38 700 лв. - 5  бр. са 

по ЗЛПХМ – 5000  лв., 102 по ЗЗ – 33 700 лв. 

Доброволно платените НП през периода в РЗИ – Пловдив са 38 бр., по ЗЗ на 

стойност 8 600  лв. 

През периода имаме 35 бр. НП изпратени за принудително събиране в ТД НАП-

Пловдив, от които 34 бр. са по ЗЗ на обща стойност 8250 лв. и 1 бр. по ЗЛПХМ на 

стойност 5000 лв. 

Общата преведена сума в МЗ е тази на доброволно платените 8 600 лв., тази на 

принудително събраните от органите на ТД на НАП – Пловдив постъпва първо в 

републиканския бюджет и от там в Министерство на здравеопазването. 

През отчетния период са обжалвани 4 бр. НП – 3 бр. по ЗЗ и 1 по ЗЛПХМ. 

Започна и процесуалното представителство по делата, след като достъпът до 

сградите на съдебната система се разреши. 

През периода се обжалват по административен ред пред главния държавен здравен 

инспектор 2 ПАМ – едната е Предписание за премахване на пясъчниците в детските ясли 

и градини, а другата е за отказ от вписване в регистъра на обектите с обществено 

предназначение на агроаптека, защото не отговаря на изискванията на подзаконовата 

нормативна база. По отношение на Отказа за вписване е допуснато  предварително 

изпълнение, което се обжалва по реда на чл. 60 от АПК пред Административен съд 

Пловдив. 

Изготвени са становища по Постановления на Районна прокуратура Пловдив и 

Районна прокуратура Асеновград за отказ да се образува досъдебно производство и 

предварителна проверка по отношение на лица, за които органите на МВР са установили, 

че са нарушили заповедите на министъра на здравеопазването за противоепидемични 

мерки, за налагане на предупредителни протоколи – устно или писмено по реда на чл. 28  

от ЗАНН от инспекторите на РЗИ-Пловдив. 

През периода са подадени общо 15 заявления за достъп до обществена информация  

- 6 броя заявления са за първото тримесечие и 9 броя заявления за второто. Всички 



заявления са отработени, съгласно изискванията на ЗДОИ. Изготвени са общо 8 решения 

за достъп до обществена информация. 

Проверени са всички ежегодни декларации за имущество – 168 бр. на служители на 

РЗИ-Пловдив. Изготвен е и е представен Доклад до директора на инспекцията, отразяващ 

дейността на Комисията за проверка на декларациите по ЗПКОНПИ. Проверени са и 

декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на новопостъпилите 

служители на инспекцията.  

Изготвени са разпределените им раздели от Доклада на администрацията за 

административното обслужване в интегрираната информационна система на държавната 

администрация.  

Продължи и работата по проекта за модернизация на спешната медицинска помощ 

в РБългария по отношение на окончателното присъединяване на ЦСМП/ФСПМ към 

електроразпределителната мрежа на ИВН – България на територията на област Пловдив. 

Дирекцията се включи във всички възложени им задачи, във връзка с въведеното 

извънредно положение на територията на РБългария със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 

год. на министъра на здравеопазването, както и в допълнителни дейности, съгласно 

всички заповеди за изменение и допълнение на № РД-01-124/13.03.2020 год. и по 

отношение на другите заповеди, уреждащи мерките за социална изолация, мерките за 

международния превоз на товари и поставяне под карантина на български превозвачи, 

мерките за преминаване през КПП и др., свързани с дейността на РЗИ-Пловдив, във 

връзка с борбата с COVID -19.  

Дирекцията взе участие в изготвянето и съгласуването на всички договори, с които 

се уреждаха взаимоотношенията между РЗИ-Пловдив и външни институции – лечебни 

заведения, в. ч. и лаборатории, Медицински университет – Пловдив, структурите на МЗХ, 

изготвена е и стартирана поръчка по ЗОП, с предмет „Избор на лечебно заведение за 

извършване на PCR изследвания за COVID -19.” 

 

2. Дирекция „Медицински дейности“  

Дирекцията е организирана в два отдела - „Организация и контрол на 

медицинските дейности” и „Здравна информация” като дейността й  е представена в 

следната таблица: 
 

Осъществяване на контрол върху спазването на здравните 

изисквания 

план Д МД  

отчет 
 Издадени хигиенни заключения за регистрация/протоколи за 

съответствие на аптеки и складове текущ 3 

 Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии текущ 1 

 Издадена заповед за заличаване регистрацията на дрогерии текущ 2 

 Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти, 
поради изтекъл срок на годност/нарушена опаковка текущ 0 

 Издадени предписания текущ 0 

 Издадени актове текущ 3 

Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение (ООП) и на продукти и 

стоки със значение за здравето на човека 

 Проверки на ООП - - 

 Проверки на аптеки, складове и дрогерии 161 118 

 Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на 
опасни стоки на пазара текущ 4 

 Изготвени писма до други институции текущ 6 

 Проверки на аптеки с МВР и НАП - 42 

 

Регистрационен режими и разрешителен режим план отчет 

Подадени заявления за регистрация на ЛЗИБМП по чл. 40 и чл. 43 от 

ЗЛЗ 

текущ 34 



Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл. 40 от ЗЛЗ текущ 14 
Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по  
регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и 
хосписи 

текущ 18 

Проверени медицински стандарти при регистрация на ЛЗИБП текущ 6 

Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за 
извънболнична помощ и хосписи 

текущ 6 

Издадени удостоверения за извършване, промяна в обстоятелствата и 
заличаване на лечебната дейност по чл. 2а 

текущ 0 

Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на 
извършената регистрация  

текущ 308 

Издадени удостоверения за регистрация на лица, упражняващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве 

текущ 0 

Издадени заповеди за заличаване на регистрацията на лица, 
упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие 
върху индивидуалното здраве 

текущ 2 

Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ  текущ 17 

Издадени удостоверения за недостатъчност на лекари по дентална 

медицина 

текущ 5 

Контрол за гарантиране правата на пациента 

Избор но екип на 

тримесечие 

12 

 Брой жалби по чл. 93 от ЗЗ текущ 25 

Проверки от РЗИ по жалби и сигнали текущ 21 

Писма с други институции текущ 23 

Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за 
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

9 20 

Проверка на лечебни заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, 
КОЦ, ДМСГ и диализни центрове 

текущ 24 

Проверка на лечебни заведения за извънболнична помощ и здравни 
заведения 

текущ 24 

Съвместни проверки с другите дирекции на РЗИ и други институции  текущ 15 

Актове за административно нарушение /РЗИ / текущ 0 

Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 от ЗЗ  

Проверки от РЗИ 8 6 

Проверки за изпълнение на медицинските стандарти   
Проверки на РЗИ за изпълнение на медицинските стандарти /по 
наредба № 49/, извън разрешителния режим на лечебните заведения 

текущ 0 

Проверки на РЗИ във връзка с разрешителния режим на лечебните 
заведения 

текущ 3 

Брой издадени Удостоверения от РЗИ по чл. 47 от ЗЛЗ текущ 1 

Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на РКМЕ            

Издадени заповеди за определяне /закриване на състава на Лекарска 
консултативна комисия /ЛКК/ 

текущ 1 

Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК текущ 19 

Извършени проверки по медицинската експертиза в лечебните 

заведения 

2 0 

Проведени работни срещи по медицинската експертиза с лечебните 

заведения 

1 0 

Участия в заседания на Регионалния съвет 2 2 

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

2 

 

2 



Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК текущ 5244 

Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно 
правосвидетелстване 

текущ 1950 

Проверени, заверени експертни решения текущ 3277 

Изпратени експертни решения на заинтересованите страни текущ 9347 

Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения текущ 588 

Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално 
подпомагане и други институции по медицинската експертиза 

текущ 287 

Извършени справки и заверени копия на документи текущ 285 

Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, обработка, 

отчитане и анализиране на информация от РЗИ 
Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни 
заведения 

 0 

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

текущ 27 

Проверка и кодиране на съобщения за смърт текущ 2412 
Проверки и изготвени протоколи от извършени проверки на 
статистическата отчетност в лечебните заведения 

 0 

Събрани съобщения за суицидни действия текущ 61 

Събрани, обработени и проверени финансови отчети на ЛЗБП  0 

Кодиране и внасяне в ИС съобщения за раждане текущ 1864 

Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане 

на разходите на  лечебните заведения за болнична помощ и 

ЦСМП 

1 анализ 14 

Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по 
Наредба № 3/2019 г. за субсидиране на лечебните заведения от МЗ.  

текущ 33 

Събрана информация и изготвени справки по искане на МЗ при 

поискване 

2 

Събрана информация и изготвени справки по искане на НЦОЗА и др. 
Институции. 

при 

поискване 

34 

Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-
демографските процеси на регионално ниво, необходими за 
формиране на националната и териториалната здравна политика 

0 0 

Проверени и  върнати за преработване отчети на лечебните 
заведения по Наредба № 3/2019 г. за субсидиране на лечебните 
заведения от МЗ. 

текущ 42 

Събрани и обработени справки за натуралните показатели в 
делегираните от държавата дейности по здравеопазване 

на 

тримесечие 

12 

Изпълнение на дейности по Националната програма за 
подобряване на майчиното и детско здраве 

  

Брой проверки в лечебните заведения текущи 4 
 

Експертиза на трайно намалената работоспособност Отчет 

ДМД 

Брой постъпили заявления в РКМЕ 2457 
Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК 3021 

Брой домашни посещения на ТЕЛК 0 

Извършен транспорт за домашни посещения 0 

Контрол на експертизата на работоспособността 

Проверки по сигнали и жалби 9 



Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и 
качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на 
ЛКК, личните лекари 

3 

Проверки по реда на Закона за административното производство 0 

1600.02.06-Бюджетна програма - "Медико-социални грижи за деца в неравностойно 

положение, майчино и детско здравеопазване" 

Координация, методично ръководство и контрол на дейността на Комплекса за 
социално - здравни услуги  “Св. Петка” - Пловдив - извършени проверки 

1 

Участие в заседания на Регионален съвет по осиновяване 4 

 

 Намаляване на търсенето на наркотични вещества План Отчет 

ДМД 
Показатели за изпълнение 

Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на едро с 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 

51 25 

Извършени проверки в програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 

1 2 

Съставени протоколи от проверките 52 27 

Предоставени рецептурни бланки за предписване на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества (кочани) 

текущ 1087 

Предоставени специални формуляри за поръчка на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества (кочани) 

текущ 29 

Вписвания в регистъра на специални формуляри по чл.13, ал. 4 от Наредба 

№ 21/12.10.2000г. за изискванията към документацията и отчетността при 

извършване на дейности с наркотични вещества  и техните препарати. 

текущ 12 

Приети протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества 

текущ 0 

Приети отчети за движението на наркотичните вещества текущ 170 

Изготвени отчети за движението на наркотичните вещества текущ 1 

Участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества и техните 

препарати 

текущ  

Съвместни проверки с МВР и ДАНС текущ  

Изготвени писма до БЛС, РФК и др. текущ 7 

Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които 

предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от 

приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите – приети заявления за вписване в регистъра 

текущ 2 

 

 

3. Дирекция „Надзор на заразните болести“ 

В Дирекцията са разкрити два отдела – „Противоепидемичен контрол” и 

„Медицински изследвания”, дейността на които е представена на следващата таблица:  

 

Имунопрофилактика - Изпълнение на Имунизационния календар 

на Република България 

"Профилактика и надзор на заразните болести" 
план отчет 

1 Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ  438 438 

2. Одобрени и изготвени годишни планове и отчети за подлежащите 
на задължителни планови имунизации и необходимите дози 
биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане 

  



3. Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни 
планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и 
приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна 
профилактика 

438 438 

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на РЗИ  33 

5. Имунизирани лица в имунизационните кабинети на РЗИ  25 

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на  РЗИ  27 

7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние  33 

8. Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани 
реакции след ваксинация (НРВ) 

  

9. Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика 1 1 

10. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични 

биопродукти 

16 16 

11.Участия в комисия по освобождаване от имунизации 1 1 

Контрол на заразните болести 

1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ 4 4 

2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени 
взривове от ОЗБ 

 2 

3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на 
заразните болести 

13 13 

4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и 
други по профилактиката и надзора на заразните и паразитни 
болести, вкл. и по контрола на ВБИ 

 1543 

5. Издадени предписания по констатирани пропуски по 
профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести 

 692 

6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката 
и надзора на заразните и паразитните болести 

 1 

7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения 
по профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести 

 4 

8. Издадени заповеди за спиране на дейност   

9. Обща сума от издадените наказателни постановления  2500 

10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани 
с надзора и контрола на заразните и паразитните болести 

 10 

11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и 
стерилизационния режим в детски и лечебни заведения 

 1994 

12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация  142 

13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна 
среда 

1250 25 

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи 6 3

7   

15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и 
други по контрол на ДДД дейности. 

  

16. Оказана организационно-методична помощ  57 

18. Проведени курсове по ДДД   

Диагностика и профилактика 

1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни 
болести (ОЗБ) 

 549 

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ  2 

3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации   33 



4.Извършени профилактични и диагностични бактериологични 
изследвания 

 2074 

5.Извършени профилактични и диагностични вирусологични 
изследвания 

 1314 

6.Извършени профилактични и диагностични паразитологични 
изследвания 

9950 334 

    6.1 от тях на бежанци   

7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи 
и др. за чревни паразити 

 1 

8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове 
за медико-социални грижи и др. 

5200 82 

9. Извършени профилактични и диагностични серологични 
изследвания 

  

10. Изследвани материали за рутинна диагностика.   

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни 
граждани по проблемите на парзитните болести . 

 3 

12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности.  3 

13.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация 

 2 

Разрешителни режими   

1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци    

2. Издадени становища за класификация на опасни болнични 
отпадъци 

 26 

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания от 
лечебните заведения за извънболнична помощ, здравни кабинети и 
кабинети за неконвенцианална медицина при регистрацията им. 

 32 

 Колегиуми 1 1 

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на 

ХИВ и СПИ 

3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за 

доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя 

резултат, през КАБКИС 

  

4.Брой лица от групите в най-висок риск, на които е направен 

скрининг за риск от ТВ  

  

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на 

туберкулозата в Република България 

1. Регистрирани случаи с туберкулоза  38 

4. Дирекция „Обществено здраве“  

Дирекцията осъществява дейности в следните отдели: „Държавен здравен 

контрол“, „Лабораторни изследвания“, „Радиационен контрол“ и „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето и здравно-техническа експертиза“. Дейността е 

представена на следващата таблица: 

 

Осъществяване на здравен контрол 
план Отчет 

Д ОЗ 

Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания 

 Проведени експертни съвети по здравно-техническа 

експертиза към МЗ и РЗИ 
13 13 

 
 Участия в експертни съвети по устройство на територията 

(ЕСУТ) към други ведомства, включително и ЕЕС 
 12 



 Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в 

експлоатация 
 32 

 Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и 

планове 
 122 

 Издадени здравни заключения за избор на площадка за 

разполагане на обект  с източник на йонизиращо лъчение 
 17 

 Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ   6 

 Разгледани документации по ЗОЗЗ  49 

 Издадени здравни заключения за устройствени схеми и 

планове 
 108 

 Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти  12 

 Издадени становища относно необходимостта от извършване 
на Екологична оценка (ЕО) по ЗООС  9 

 Издадени становища относно необходимостта от извършване 
на ОВОС по ЗООС  36 

 Издадени становища относно обхват и съдържание на ЕО и и 

ОВОС по ЗООС 
 - 

 Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и 

ОВОС по ЗООС 
 3 

 Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в 
експлоатация по реда на ЗУТ  1 

 Становища за въвеждане в експлоатация за обекти с 
източници на йонизиращи лъчения  9 

 Издадени предписания  51 

 Издадени актове        96 

 Издадени заповеди за спиране експлоатацията на обекти  1 

Показатели за проверка на води 
 Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води  15 

 Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани 
натурални минерални, изворни и трапезни води  5 

 
Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение(ООП) и на продукти и 

стоки със значение за здравето на човека 

 

 Проверки на ООП, вкючително и с източници на йонизиращи 

лъчения 
2781   1627 

 Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на 
опасни стоки на пазара  99 
 Пробовземане на вода от централни водоизточници по 

мониторингова програма 126 201 

 Пробовземане на вода от ведомствени водоизточници 22 10 
 Пробовземане на вода от местни водоизточници 8 1 

 Пробовземане на вода от открити плувни басейни 8  

 Пробовземане на вода от закрити плувни басейни 37 4 
 Пробовземане на вода от минерални бани 5 1 
 Пробовземане на вода от минерални водоизточници за 

хигиенни и профилактични цели, включително и за водоналиване  
и питейни нужди 

27 10 

 Пробовземане на вода от минерални водоизточници за 
бутилиране 9 13 

 Пробовземане от предприятия за бутилирани води 17 19 
 Пробовземане от търговска и складова мрежа на бутилирани 8 8 



води 

 Пробовземане на козметични продукти 10  

Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова медицина 

 Проверки 23 23 

Показатели за контрол върху продукти и стоки със значение здравето на човека 

 Проверки на биоциди  3 

 Проверки на детергенти  15 

 Проверки на химични вещества и смеси  4 

 Проверки на козметични продукти  104 

 Проверки на магазини за дрехи втора употреба   

 Проверки за чистотата на населените места   

 Проверки по насочен здравен контрол при внос на продукти и 

стоки със значение здравето на човека по споразумение между 

Агенция „Митници“ и МЗ/РЗИ 

- 49 

 

Регистрационен и разрешителен режим 

Показатели за регистрация 

 Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на 

натурални минерални, изворни и трапезни води 
- - 

 Регистрирани обекти с обществено предначначение по Закон 

за здравето, /включително с ИЙЛ за 6-те области, подлежащи на 

контрол/ 

- 91 

Показатели за разрешения 

 Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест 

и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, 

предприятия или кораби 

  

 Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън 

страната 
  

Административно-наказателна дейност 

 Предписания  42 

 Заповеди за спиране   

 Актове  93 

Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол 

Показатели за фактори на жизнената среда   

 Лабораторни анализи на питейни води 3500 3794 

 Лабораторни анализи на минерални води 484 193 

 Лабораторни анализи на води в плувни басейни 225 10 

 Измервания и изчисления на шум  90 90 

 Измервания на електромагнитни полета 270 908 

Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека 

 Брой анализи на козметични продукти 83 28 

 Брой анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води 
335 386 

Показатели за контрол на дейности със значение за здравето на човека 

 Оценка на храненето в организирани колективи  2 

 Проверки по храненето на организирани колективи за 

спазване на здравните изисквания 
 15 

Контрол на факторите на жизнената среда по радиологични показатели 

 Лабораторни анализи на питейни води  132 168 

 Измервания на мощността на дозата на естествения 

радиационен     гама фон 
120 140 

 Измервания – дозиметричен контрол в обекти с общ. 

предназначение с ИЙЛ, брой обхванати обекти 
 94 

ДРУГИ 



 Въвеждане на данни в информационната система за 

мониторинга на питейните води – брой протоколи от анализи 
 548 

 Изготвени Здравни заключения за съответствие с нормативни 

изисквания 
 15 

 Проверки за спазване на седмични разписания   

 Проверки за спазване на забраната за тютюнопушене, за 

предлагане на алкохол и за пряка реклама на спиртни напитки по 

ЗЗ 

 1146 

Предоставяне на обучение 

 Проведени обучения, курсове и семинари по проблемите на 

държавния здравен контрол 
  

Дейности по национални програми   

 Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 

2018-2027 год. 
  

Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, 

семинари, обучения и др.) - общо 
  

Брой поставени/събрани детектори   

   Разпространени информационни материали   

Изпратени писма  15 
*Данните включват извършените проверки от инспекторите от Д ОЗ, Д НЗБ и Д МД. 

 

"Промоция и превенция на незаразните болести " 
план ПБПЗ 

И  
ЗТЕ 

Дейност по профилактични програми и проекти   

Национални програми по профилактика на незаразните заболявания   

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, 

обучения и др.) - общо 

  

1.1. от тях проведени за целева група деца и ученици   

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене - 

общо 

  

2.1. от тях деца и ученици   

2.2. от тях младежи (18-29 години)   

2.3. бременни и кърмещи жени   

2.4. други уязвими целеви групи   

2.5. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от 

тютюнопушене 

 8 

3. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за злоупотребата с алкохол - общо 

  

3.1. от тях деца и ученици   

3.2. от тях младежи (18-29 години)   

3.3. други уязвими целеви групи   

4. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за храните и храненето, здравословното хранене, рискове 

за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично хранене във 

всички възрастови групи - общо 

  

4.1. от тях деца и ученици   

4.2. от тях младежи (18-29 години)   

4.3. други уязвими целеви групи   

5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 

информираност за вредите за здравето от ниската физическа активност във 

всички възрастови групи - общо 

  

5.1. от тях деца и ученици   



5.2. от тях младежи (18-29 години)   

5.3. други уязвими целеви групи   

6. Проведени кампании и информационни дни   

7. Разпространени информационни материали  60 

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 

години 

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, 

обучения и др.) - за придобиване на здравни знания и навици и формиране 

на здравословно поведение с оглед профилактика на оралните заболявания 

сред деца и ученици 

  

3. Разпространени информационни материали   

Национална стратегия за хора в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически произход 

1.Разпространени информационни материали  100 

2. Реализирани дейности по национални програми по профилактика на 

незаразните заболявания 

  

Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и начина на 

живот 

1.Изготвени доклади, анализи, оценки за влиянието на факторите на 

жизнената среда, вкл. работната среда и за знанията, нагласите и 

практиките сред различни групи от населението: 

  

Здравно образование на населението (извън обхвата на националните 

програми) 

  

1. Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други) 

сред различни рискови и възрастови групи от населението 

  

2. Разпространени информационни материали   

3. Проведени здравно - информационни и образователни кампании 

сред населението 

  

 

  
 

 

Д-р Ваня Танчева - Манчева 
Директор РЗИ - Пловдив 

 

 


