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ЦЕЛИ 

 

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Пловдив. 

 

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

 

Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и 

европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека 

и факторите на жизнената среда.  

 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, 

заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност. 

 

Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността 

на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести. 

 

За постигането на целите и за опазване на здравето на населението в Пловдивска област през 2019 г., Регионална здравна 

инспекция  Пловдив планира  следните дейности: 

 

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с 

обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда, надзора на 

заразните болести и опазване на общественото здраве.  

2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни 

процедури, ръководства или указания. 

3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, мониторинг и оценка на факторите на жизнената 

среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението. 
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4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС 

ISO 17 020. Разширяване обхвата на акредитация на ЛИК при регионалните здравни инспекции с междуобластни функии с всички показатели, 

свързани с анализа на продуктитите и стоките и факторите на жизнената среда.Повишаване капацитета на лабораторната дейност на Регионалните 

здравни инспекции. 

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

6. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между 

тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.  

7. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за 

здравословен начин на живот.   

8. Изпълнение на дейности по национални програми и проекти за ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови 

фактори и факторите на жизнената среда. 

9. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим на 

работа в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация.  

10. Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, укрепване капацитета на звената за граничен 

здравен контрол и изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.  

11. Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за 

своевременна и адекватна реакция при здравни заплахи от биологичен,химичен и радиоактивен характер.  

12. Повишаване готовността на страната за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от други заразни болести; 

13. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на взискателността от 

страна на РЗИ по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане. Осигуряване на 

надеждно функционираща „хладилна верига”. 

14. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни структури, националните центрове по проблемите 

на общественото здраве, неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на заразните заболявания. 
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15. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от РЗИ. 

16. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.  

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите 

по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на здраве. 

18. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, планиране и координиране дейностите по 

провеждане на следдипломно обучение в системата на здравеопазването, включително и в системата на РЗИ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
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ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ 

Заседания – 2019 г. Дневен ред Докладчици 

І-во  заседание – м. март 

1. Приемане на отчета за дейността на Инспекцията за 2018 г. 

2. Приемане и утвърждаване на годишния план на РЗИ за 2019 г. 

 

Директор 

Директори на дирекции 

II-ро заседание – м. май 
1. Финансов отчет за I-во тримесечие  на 2019 г.  

2. Отчет за изпълнение на плановите показатели на Инспекцията за 

І-во тримесечие на 2019 г. 

Директор 

Директор ДАПФСО 

Директори на Дирекции 

ІІІ-то  заседание – м. юли 

1. Отчет за дейността на РЗИ за І-во шестмесечие  на 2019 г. 

Предложения за корекции в тримесечните планове за ІІІ-то и ІV-то 

тримесечие.  

2. Анализ на приходно-разходната част на бюджета за    І-во 

шестмесечие  на 2019 г. 

Директори на Дирекции 

Директор ДАПФСО 

ІV-то  заседание – м. октомври 

1. Отчитане на показателите по плана на РЗИ за деветмесечието. 

2. Анализ на приходно-разходната част на бюджета за 

деветмесечието. 

Директори на Дирекции 

Директор ДАПФСО 

3. Обсъждане подготовката за атестиране на служителите. 
Директор 

Директори на Дирекции 
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Д Е Й Н О С Т  П О  У С Ъ В Ъ Р Ш Е Н С Т В А Н Е  

О Б Щ А Т А  О Р Г А Н И З А Ц И Я  Н А  Р А Б О Т А Т А  В  И Н С П Е К Ц И Я Т А  

 

№ 
Годишна задача /мероприятия/ Мярка Срок 

Отговорник 

Изпълнител 

1 2 3 4 5 

1. Изготвяне и утвърждаване длъжностното и поименно щатно 

разписание на Инспекцията. 

 

Щатно разписание  Директор 

2. Утвърждаване на:  

2.1. Годишен план за дейността на Инспекцията План  Директор 

2.2. Състава на Директорския съвет Заповед  Директор 

2.3. Състава на Експертния съвет Заповед  Директор 

2.4. Работни места за трудоустроени лица Заповед за комисия  Директор 

3. Контрол върху дейността на служителите  

3.1. Ежедневни оперативки по отдели 

Ежедневни оперативки на Директори на Дирекции с Нач.отдели 
 Целогодишно 

Директори на 

Дирекции “ОЗ” 

и “НЗБ” 

Н-к отдели 

3.2. Ежеседмични съвещания по отдели с всички служители 

Ежеседмични съвещания по Дирекции с Нач.отдели 

Ежеседмични съвещания на Директорския съвет 
Съвещание Целогодишно 

Директори на 

Дирекции 

Н-к отдели 
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3.3. Извършване на проверки от н-к отделите на служители по: 

- изпълнение на плана /обхват, кратност/ 

- качество на провеждания контрол по определени критерии 

- взискателност на контрола – по показатели 

- срочност на обработка на постъпили заявления от граждани 

Протоколи от проверка 

на 2-ма служители 

месечно за отделите 

ЗТЕ, ДЗК, ПЕК, РК, 

ОКМД с проверка на 

обект 

Целогодишно Н-к отдели 

3.4. Контрол от н-к отделите по трудовата дисциплина /присъствена и 

маршрутна регистрация/ 
  Н-к отдели 

4. Проверки от Директорите на Дирекции на работата на нач. 

отделите 
Протокол от проверката 

По една 

проверка на нач. 

отделите на 

шестмесечие 

Директори на 

Дирекции 

5. Контрол за изпълнение на годишния план   

5.1. Изготвяне на тримесечни планове по отдели и индивидуални планове 

по служители 
План 

До 20 число на 

месеца, 

предхождащ 

тримесечието 

Дир.Дирекции 

и Н-к отдели 

5.2. Изговяне на седмични планове и отчети на всеки служител 

План и отчет Целогодишно 

Н-к Отдели в 

ДОЗ, ДНЗБ, 

ДМД 

6. Мерки за борба с корупция – административно обслужване  

6.1. Деловодство на “едно  гише”, включващо: прием на документи и 

информация по тях, получаване на готови документи и заплащане, с 

оглед недопускане предварителен контакт с контролиращите или 

извършващите исканите замервания и изследвания. 

 Целогодишно 
Директори на 

Дирекции 
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6.2. Осигуряване на необходимата информация за гражданите, 

ползуващи услугите на инспекцията чрез: 

- своевременно актуализиране на информацията 

Интернет страница на 

РЗИ - Пловдив 
Целогодишно 

Директор на 

Д АПФСО 

6.3. Поддържане на кутията за сигнали и жалби на граждани 
Периодични съобщения Целогодишно 

Директор  

Д АПФСО 

6.4. Изчерпателни проверки на всички сигнали за корупция и 

предоставянето им на компетентните органи, придружени с доклад 

от извършената проверка. 

Проверка 

Доклад 
Целогодишно 

Н-к отдели 

Директори на 

Дирекции 
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ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”  

 

ОТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Провеждане  на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол над заразните заболявания. 

2. Постигане на висок обхват при изпълнение на имунизационният календар на Република България чрез повишаване взискателността 

относно планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начина за тяхното провеждане. Акцент върху обхващане на деца в риск и 

труднодостъпни групи от населението.Повишаване знанията на медицинските специалисти и информираността на обществото по въпросите на 

профилактиката на заразните болести. 

3. Предоставяне на достъпна и надеждна информация за инфекции, свързани с медицинското обслужване /ИСМО/ на обществото, 

въвеждане на най-високите стандарти в практиката и поведение за намаляване на риска от ИСМО, повишаване квалификацията и продължаващо 

обучение на персонала . 

4. Дейности по изкореняване на полиомиелит. 

5. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план на РБългария за готовност за грипна пандемия. 

6. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за профилактика и борба с 

кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции. 

7. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за елиминация на морбили и вродена рубеола. 

8. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за профилактика и контрол  на ХИВ, СПИН и 

сексуално предавани болести. 

9. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

Република България. 

10. Дейности, свързани  с изпълнение на задачите, произтичащи от регионални програми. 

11. Дейности по държавния здравен  и противоепидемичен контрол. 

12. Контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето. 

13. Ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по 

дезинфекция и стерилизация. 

14.Тематични проверки. 

15. Проверки по епидемични показания. 

16. Оказване на организационно-методична помощ. 

17. Осъществяване на ефективна система за ранно оповестяване, експресна диагностика и организиране на отговор при преднамерено 

използване на биологичен агент за причиняване на вреда. 
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І. КОНТРОЛИРАНИ ОБЕКТИ КЪМ 01.01.2019г. 

 

№ Видове обекти Брой заведения Брой обекти 

1. Лечебни заведения за болнична помощ 37 539 

2. Лечебни заведения за извънболнична помощ 2062 3671 

3. Здравни кабинети в детски и учебни заведения 408 408 

4. Здравни кабинети в специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги по смисъла на чл.36, ал.3 от 

Правилника за прилагане на ЗСП 

15 15 

 ВСИЧКО: 2522 4633 

 

ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

 

Годишни задачи/мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

 

1. Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол на заразните болести 

 

       

1.1. Своевременно епидемиологично проучване, регистриране , 

съобщаване и отчет на заразните болести. 

Епид. 

проучв.  

в100 % 

чревни и 

ваксиноп

редотврат

ими 

    текущ 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

1.2. Извършване на контрол по своевременното 

микробиологично,серологично и вуросологично изследване на 

болни, съмнително болни и контактни на ОЗБ . 

Епид. 

проучв. 

в 100 % 

    текущ 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 
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1.3. Изготвяне на справка за епидемичната обстановка. Справка 13 13 13 13 52 
Нач.отдел 

 

1.4. Изготвяне на цифрови и текстуални анализи за заразната 

заболеваемост. 
Анализ 3 3 3 3 12 

Нач.отдел и 

инспектори 

1.5. Контрол и оказване на методична помощ при възникване на 

епидемични взривове. 

 

Проверка 

и ОМП в 

100 % 

    Текущ 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

1.6. Контрол по спазване на действащата нормативна уредба , 

касаеща надзора на заразните болести, превенция и контрол на 

ВБИ в лечебните заведение. 

Проверка 

и ОМП в 

100 % 

    Текущ 
Инспектори, 

отговарящи за района 

1.7. Участие в регионални , общински и междуведомствени 

комисии, свързани с проблемите на надзора на заразните 

болести 

     Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ, Нач. отдел, Гл. 

инспектори 

2. Осигуряване на висок имунизационен обхват при 

плановите имунизации и реимунизации съгласно 

Имунизационния календар на страната 

       

2.1. Своевременна и пълна информация за новородените, 

подпомагане  избора на ОПЛ в родилните и неонатологични 

отделения в ЛЗБП, проследяване на избор на ОПЛ. 

Анализ 1 1 1 1 4 

Нач.отдел,   

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 

2.2. Активен надзор на нежеланите реакции след ваксинация на 

областно ниво. Регистрация и своевременно проучване на всяка 

нежелана реакция след ваксинация и съобщаване в МЗ, НЦЗПБ 

и Изпълнителна агенция по лекарствата. 

Проверка     Текущ 

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 

2.3. Поддържане на постоянна връзка и взаимодействие с РЗОК  

по проблемите на имунопрофилактиката. 
Справка 1 1 1 1 4 

Нач.отдел, 

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 
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2.4. Контрол на ОПЛ относно имунизационния обхват на 

подлежащите:  

- снабдяване с биопродукти на база своевременно представени 

заявки за необходимите ваксини за съответните тримесечия 

- спазване на хладилната верига при получаване, транспорт и 

съхранение на биопродуктите 

- отчитане на извършените имунизации и реимунизации на 

подлежащите в определените срокове 

- отчитане, приход и разход на ваксината 

- планиране на подлежащите контингенти и необходимите      

биопродукти за следващата година. 

Проверка 

на  

всички 

ОПЛ 

    

По  

график 

Инспектори, 

отговарящи за района 

2.5. Анализиране на дейностите по имунопрофилактика 

- изготвяне на анализи за имунизационното покритие на 

населението въз основа на отчетите на ОПЛ и обхвата на 

имунизационния кабинет и предприемане мерки за 

подобряването му. 

 

Анализ 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 Нач.отдел 

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 

- изготвяне на анализ въз основа на информацията от 

мед.специалисти от здравни кабинети в училищата и детските 

заведения за проведените от ОПЛ имунизации и реимунизации 

Анализ по 

р-ни и 

общини 

  24  24 

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 

и инспектори, 

отговарящи за р-на 

2.6. Участие в областната специализирана комисия за отлагане 

от имунизация по медицински противопоказания .  

Участие 

по график 
1 1 1 1 4 Началник отдел 

2.7.Усъвършенстване на работата с информационната система за 

складова наличност на биопродуктите в РЗИ. 
Анализ  13 13 13 13 52 

Нач.отдел  

Гл. инспектор, 

отговарящ за проблема 

 

3. Полиомиелит - дейности по изкореняването му 
       

3.1. Провеждане на  епидемиологичен надзор на ОВП в ЛЗБП, 

обслужващи  деца до 15 годишна възраст и регистриране на 

случаите в уеб-базирана система за надзор на ОВП. 

Епид. 

проучв. 

в 100  % 

    Текущ 

Инспектор, отговарящ 

за проблема и 

инспектори, 

отговарящи за р-на 
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3.2. Извършване на активен ежеседмичен епидемиологичен 

надзор на ОВП в заведенията за болнична помощ, обслужващи 

деца до 15 г. 

 

Проверка  

в 100 % 

    Текущ 

Инспектор, отговарящ 

за проблема  

и инспектори, 

отговарящи за р-на 

3.3. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране 

на фекални проби:  

-начин на вземане, съхранение и транспортиране на  фекалните 

проби  до РЗИ Пловдив; 

-съхранение на пробите от лечебните заведения и 

своевременното им изпращане за изследване в НЦЗПБ 

Национална референтна лаборатория по ентеровируси. 

Проверка 

в 100 %  

 

    Текущ 

Инспектор, отговарящ 

по и инспектори, 

отговарящи за р-на 

3.4. Регистрация на случаите в РЗИ и последващо проследяване 

след 60-я ден за остатъчни парези/парализи. 
 Анализ     Текущ 

Инспектор, отговарящ 

по проблема  и 

инспектори отговарящи 

за р-на 

4. Дейности, свързани с изпълнение на задачите по 

националния план на РБългария за готовност за грипна 

пандемия 

       

4.1. Проследяване динамиката на заболеваемостта от Грип и ОРЗ 

и циркулация на грипни вируси чрез епидемиологичен надзор на 

Грип и ОРЗ в изброените сентинелни лечебни заведения за 

първична извънболнична помощ,  обхващащи 10% от 

населението на областния град. 

Справка 

 
13 13 13 13 52 

Нач.отдел ,  

Инспектор, отговарящ 

по проблема и 

инспектори, 

отговарящи за р-на 

4.2. Своевременно ежеседмично (през сезонния подем -

ежедневно)  изпращане на съответната информацията в МЗ и 

НЦЗПБ. 

Справка     Текущ 

Нач.отдел,  

Инспектор, отговарящ 

по проблема 

4.3. Своевременно предприемане на всички противоепидемични 

мерки  с цел ограничаване разпространението на грип на 

територията на областта. 

 

Проверка 

     Текущ 

Дир. Дирекция НЗБ, 

Нач.отдел , 

Инспектор, отговарящ 

по проблема, районни 

инспектори 
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4.4. Усъвършенстване на системата за надзор и контрол на 

ГРИП и ОРЗ и актуализиране при необходимост  на регионалния 

план за готовност за грипна пандемия. 

 

Анализ 1    1 

Нач.отдел,  

Инспектор, отговарящ 

по проблема 

5. Дейности, свързани с изпълнение на задачите по 

Националната програма за елиминация на морбили и 

вродена рубеола. 

       

5.1. Епидемиологично проучване на всеки съобщен съмнителен 

случай на морбили и вродена рубеола. 

Епид. 

Проучв. 

100% 

    Текущ 
инспектори 

 

5.2. Уеб-базиран надзор на морбили, паротит и рубеола. 

Ежемесечно съобщаване в МЗ и НЦЗПБ на информация за 

наличие (или 0 случаи) на морбили, включително съмнителни. 

Проверка     Текущ 
Инспектор, отговарящ 

по проблема 

5.3. Своевременно предприемане на всички превантивни  

профилактични и противоепидемични мерки за недопускане и 

ограничаване разпространението на морбили на територията на 

областта. 

Проверка     Текущ 
Инспектор, отговарящ 

по проблема 

5.4. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране 

от лечебните заведения. 
Проверка     Текущ инспектори 

5.5.Своевременно предприемане на профилактични и 

противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване 

разпространението на морбили на територията на Пловдивска 

област. 

       

6. Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ 
   

6.1. Изготвяне на цифрови и текстуални анализи на  

разпространението на ХИВ/СПИН  и СПИ. 

Своевременно регистриране, верифициране на данните, 

съобщаване и отчет на СПИ 

Анализ  1  1 2 

Гл. инспектор, 

отговарящ по проблема 
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6.2. Оказване на организационно-методична помощ  по 

проблемите на : 

Профилактика и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ. 

Прилагане на действащата нормативна уредба в областта на 

надзора, профилактиката и контрола на ХИВ/СПИН, 

туберкулоза  и СПИ. 

ОМП в 

100% 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ  

Нач.отдел, Гл. 

инспектор, отговарящ 

по проблема 

 

 

6.3. Контрол по спазване на мерки за избягване  или свеждане до 

минимум на рисковите експозиции, осигуряване на ЛПС и 

постекспозиционна профилактика на инфекции, причинени от 

вируси: HIV, HBV, HCV в лечебните заведения. 

Проверка     Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ  

Нач.отдел, инспектори 

 

6.4. Дейности по доброволно консултиране и изследване в 

КАБКИС 

консулти

ране 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ , консултанти в 

КАБКИС 

6.5. Събиране, обобщаване и изготвяне на периодични справки 

за проведените изследвания за ХИВ, хепатит В и С, сифилис и 

хламидия и резултатите от тях на регионално ниво във всички 

лаборатории на територията на областта в изпълнение на 

Наредба 47. 

Справка 3 3 3 3 12 
Гл.инспектор 

отговарящ за проблема 

6.6. Изпълнение на дейности по Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, 

хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции. 
 

Коорд. 

срещи 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ,Нач.отдел, 

гл.инспектор 

отговарящ за проблема 

6.7. Организиране, провеждане и предоставяне на услуги по 

доброволно консултиране и изследване за ХИВ на терен в 

градовете и в по-малки населени места в областта, 

самостоятелно или съвместно с НПО и други институции, в 

места за настаняване на деца, лишени от родителски грижи. 
 

По 

график 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ  

 

 

6.8. Осигуряване на безплатно изследване на кръвни проби от 

лица, лишени от свобода местата за ХИВ, хепатит В, хепатит С 

и сексуално предавани инфекции. 
 

По 

график 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ,Нач.отдел, 

гл.инспектор 

отговарящ за проблема 
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6.9. Организиране, провеждане и предоставяне на услуги по 

доброволно консултиране и изследване за ХИВ в местата за 

настаняване на лица, търсещи убежище. 
 

По 

график 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ,Нач.отдел, 

гл.инспектор 

отговарящ за проблема 

6.10. Участие на експерти от РЗИ във въвеждането на 

консултиране при предлагане на изследване за ХИВ на 

пациенти в лечебните заведения. 
 

Координ. 

среща 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ,Нач.отдел, 

гл.инспектор 

отговарящ за проблема 

6.11. Организиране и провеждане на обучения за медицински 

специалисти от Родилни отделения с цел придобиване 

(повишаване) на уменията за предоставяне на консултиране при 

провеждане на изследване за ХИВ на бременни жени. 
 

Коорд. 

среща 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ,Нач.отдел, 

гл.инспектор 

отговарящ за проблема 

6.12. Участие на специалисти в екипни срещи с екипите на 

НПО, изпълняващи дейности по Национални програми на МЗ. 
 

Коорд. 

среща 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ 

6.13. Изготвяне на шестмесечни справки за усвояването на 

диагностикумите за ХИВ/СПИН, хепатити В и С и СПИ и 

предоставяне на заявки за доставка на диагностикуми за 

следващите периоди на база изготвен анализ на потребностите. 

 

Справка  
 1  1 2 

Директор Дирекция 

НЗБ 

 

6.14. Извършване на безплатна диагностика за ХИВ и СПИ на 

бременни, пациенти и персонал от диализни структури на 

групите в най-висок риск, от лабораториите на РЗИ. 

Изследва

не 
    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ  

 

6.15. Изготвяне на шестмесечен и годишен анализ на 

регионално ниво, обхващащ: демографските показатели, 

здравното състояние на населението, описание на рисковите 

групи, актуалното състояние на ХИВ, туберкулоза и СПИ и 

дейностите, реализирани от неправителствения сектор и 

регионалните структури (лечебни заведения, социални и 

образователни институции и др.) в областта, с цел търсене на 

зависимост между тях и разработване на регионални 

профилактични програми 

Анализ  1  1 2 

Функционално звено за 

превенция и контрол на 

HIV, туберкулоза и 

СПИ 
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7. Дейности, свързани с изпълнение на задачите 

произтичащи от Националната програма за превенция и 

контрол на туберкулозата в Р България 2017-2020г 

       

7.1. Епидемиологично проучване на всеки случай на 

туберкулоза, съобщен с бързо известие или по телефона. 

Събиране и обобщаване данните от бързите известия за болите 

с туберкулоза. 

 

Епид.про

учване 

100% 

    Текущ 

Инспектор отговарящ 

по проблема и 

инспектор отговарящ за 

района 

7.2. Активно проследяване на обхвата на контактните на 

туберкулоза лица. 

 

Проверка     Текущ 
инспектори отговарящи 

за  района 

7.3. Активно съдействие за насочване на контактните на болни с 

туберкулоза към лечебните заведения за диагностика и лечение 

на туберкулоза за скрининг и провеждане на 

химиопрофилактика. 
 

Проверка      Текущ 

Инспектор отговарящ 

по проблема и 

инспектор отговарящ за 

района 

7.4. Активно проследяване на обхванатите с кожен 

туберкулинов кожен тест на Манту, съмнителни за туберкулоза 

и контактни лица на болни с туберкулоза, извън дейностите по 

изпълнението на Имунизационния календар на Република 

България. 

 

Проверка      Текущ 

Инспектор отговарящ 

по проблема и 

инспектор отговарящ за 

района 

7.5. Провеждане на активен контрол на специфичната 

химиопрофилактика на туберкулозата на всички подлежащи 

контактни лица и деца с хиперергичен туберкулинов кожен тест 

на Манту. 

 

Проверка     Текущ 

Инспектор отговарящ 

по проблема и 

инспектор отговарящ за 

района, съвместно с  

пневмофтизиатър 

7.6. Контрол на здравословното състояние на контактни на 

туберкулоза лица, работещи в детските и учебно-

възпитателните заведения, предприятия за производство, 

съхранение и търговия с хранителни продукти, заведения за 

обществено хранене и други рискови обекти. 
 

Проверка     Текущ 

Инспектор отговарящ 

по проблема и 

инспектор отговарящ за 

района, съвместно с  

пневмофтизиатър 
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8. Дейности, свързани с изпълнение на задачите 

произтичащи от Регионални програми  
       

8.1.Регионално проучване на заболеваемостта при деца от ВХВ в 

имунизационна възраст 
Анализ     1 1 

Гл.инспектор 

отговарящ по проблема 

 

9. Дейности по държавния-здравен  и 

противоепидемичен контрол 

Мярк

а 

Бр. 

подлежащ

и обекти 

към 

01.01.201

9 

Бр. 

планирани 

проверки 

за 2019 г 

По тримесечия 

Отговорник 
І-во ІІ-ро ІІІ-то ІV-то 

І.Лечебни заведения за извънболнична помощ 
Прове

рка 
4094 4094 1055 1070 976 993 инспектори 

1. АИППМП 1 484 484 73 131 129 151 инспектори 

2. АГППМП  15      инспектори 

2.1.брой практики в АГППМП 1 77 77 14 29 16 18 инспектори 

3. АИПСМП 1 436 436 99 126 113 98 инспектори 

4. АГПСМП  15      инспектори 

4.1.Брой практики в АГПСМП 1 50 50 18 10 7 15 инспектори 

5. АИПППДМ 1 1083 1083 320 302 242 219 инспектори 

6. АГПППДМ  68       

6.1.Брой практики в АГПППДМ 1 227 227 61 72 57 37 инспектори 

7. АИПСПДМ 1 23 23 6 9 5 3 инспектори 

8. АГПСПДМ         

8.1.Брой практики в АГПСПДМ         

9. ДКЦ  10       

9.1.Брой специализирани кабинети 1 268 268 105 49 65 49 инспектори 

9.2.Брой лаборатории 1 15 15 7 3 3 2 инспектори 

9.3. Брой операционни         

9.4.Брой манипулационни 1 16 16 9 3 3 1  

10. Медицински центрове  71       

10.1. Брой специализирани кабинети 1 466 466 92 72 144 158 инспектори 

10.2. Брой лаборатории 1 23 23 2 8 7 6 инспектори 
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10.3. Брой операционни 1 7 7 1 3 2 1 инспектори 

10.4. Брой манипулационни 1 110 110 24 24 36 26  

11. Дентални центрове и Факултет по ДМ  11       

11.1. Брой специализирани. дентални 

кабинети 
1 85 85 47 22 16  

инспектори 

11.2. Брой лаборатории 1 1 1  1   инспектори 

11.3. Брой операционни 1 1 1 1    инспектори 

11.4. Брой манипулационни 1 5 5  2 3   

12. Медико- дентални центрове  7       

12.1. Брой специализирани кабинети 1 40 40 9 4 5 22 инспектори 

12.2. Брой дентални кабинети 1 13 13 1 4 5 3 инспектори 

12.3. Брой лаборатории         

12.4. Брой операционни         

12.5. Брой манипулационни 1 3 3 1  1 1 инспектори 

13. Медико-диагностични лаборатории 1 65 65 13 21 20 11 инспектори 

14. Медико-технически лаборатории 1 84 84 21 21 20 22 инспектори 

15. ЦСМП и филиали 1 12 12 2 2 3 5 инспектори 

16. Центрове по хемодиализа 1 2 2  1  1 инспектори 

17. Центрове по хемотрансфузия 1 1 1   1  инспектори 

18. Самостоятелна тъканна банка 1 1 1  1   инспектори 

19. Хосписи 1 1 1   1  инспектори 

20. Здравни кабинети в: 1 423 423      

20.1. Детска ясла 1 22 22 7 7 4 4 инспектори 

20.2. ДГ 1 168 168 47 55 27 39 инспектори 

20.3. Детски градини с яслени групи 1 41 41 9 8 6 18 инспектори 

20.4. Учебни заведения 1 192 192 55 63 12 62 инспектори 

20.5. Специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги по смисъла на 

чл.36, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗСП 

1 15 15  5 5 5 

инспектори 

21. Други обекти: 1 57 57      

21.1. Кабинети – неконвенционални методи по 

ЗЗ 
1 32 32 4 7 8 13 

инспектори 
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21.2. Други обекти/ЦС,ПВСОО/ 1 16 16 6 1 7 2 инспектори 

21.3. Противобесни кабинети 1 9 9 1 4 3 1 инспектори 

 

 

10. Тематични проверки 

 
 674 1524 674 674 3546  

10.1. Планиране и отчитане на извършваните имунизации и 

реимунизации- за всяко тримесечие 

Проверка 

в 100 % 

на 

вс.ОПЛ 

432 432 432 432 1728 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

10.2. Проверка на достоверността на данните предоставяни от 

мед.специалисти в детски и учебни заведения за проведените 

от ОПЛ имунизации и анализ на информацията-ІІІ тр 

Проверка  

100% 
 418   418 

Инспектори, 

отговарящи за р-на 

10.3. Проверка за наличието и състоянието на 

стерилизационната апаратура в лечебните заведения. 
Проверка  224 224 224 224 896 

инспектори, 

отговарящи за р-на 

10.4. Проверка относно регистриране на ОВП, своевременно 

вземане, съхранение и транспорт на фекални проби за 

изследване за ентеровируси в ДО 

Проверка 

на ДО 

 

18 18 18 18 72 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

10.5. Проверка относно правилното планиране, прилагане и 

изразходване на биопродуктите за провеждане на 

задължителните имунизации и реимунизации в АИППМП- 

срок 15.07.2019 

Проверка 

 
 432   432 

Инспектор, 

отговарящ по 

проблема и 

инспектори, 

отговарящи за р-на 

10.6. Оказване на ОМП в извънболничната помощ. Проверка      
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

- водене на Учетна  документация съгласно Наредба № 21 от 

18.07.2005 г 
ОМП     текущ 

инспектори 

отговарящи за р-на 

- имунопрофилактика на ОПЛ        

- противоепидемични мерки в огнища на ОЗБ на ОПЛ        

- противоепидемичен режим в детски и учебни заведения        

- дезинфекции, дезинсекции и дератизации в ЛЗИБП        

- профилактика и контрол на заразни болести в зависимост от 

регионалните особености 
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11. Проверки по епидемични показания        

11.1. Извършване на съвместни епид.проучване с ОДБХ  при 

възникване на взривове от хранителна интоксикация  

Епид. 

проучване 

в 100% 

    Текущ 

Гл. инспектор, 

отговарящ за 

проблема съвместно 

с ОДБХ 

11.2. Извършване на съвместни проверки с ДОЗ -  отдел ДЗКи 

уведомяване на ОДБХ  при възникване на епидемични 

взривове от ВХА относно спазването на санитарно-хигиенния 

и противоепидемичен режим в здравни, комунални и 

хранителни обекти  

Епид. 

проучва-

не в 100% 

    Текущ 

Гл.инспектори 

съвместно с 

Дирекция “ЗК” 

        

12. Осъществяване на ефективна система за ранно 

оповестяване, експресна диагностика и организиране на 

отговор при преднамерено използване на биологичен агент 

за причиняване на вреда. 

При 

възникван

е на 

ситуация 

    Текущ 

Директор Дирекция 

НЗБ и Началник 

отдел 

 

 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

 

 

Годишна задача/мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

13. Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на ВБИ 

в стационарните лечебни заведения 

       

13.1. Подпомагане на БКБВБИ при актуализиране плановете за 

работа, съобразени с конкретната ситуация в лечебните заведения  

и града. 

Коорди

н. 

среща 

    Текущ Гл.инспектори отговарящи 

за района 

13.2. Подобряване системата за откриване ,регистрация и 

съобщаване на ВБИ. 

Коорди

н. 

среща 

    Текущ 
инспектори отговарящи за 

р-на 

 

13.3. Контрол по срочността  за обявяването на взрив от ВБИ 

При 

възникв
    

През 

годинат

Гл.инспектори отговарящи 

за района 
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ане на 

взрив  

100 % 

а 

13.4. Извършване оценка на епид.обстановката при възникване на 

епидемичен взрив  на ВБИ за своевременно и спешно вземане на 

противоепидемични мерки. 

Провер

ка 

 

    

През 

годинат

а 

Гл.инспектори отговарящи 

за района 

13.5. Контрол относно редовно и качествено провеждане на 

профилактични изследвания на мед. персонал и болни, както и по 

епид. показания. 

Изследв

а-ния  

в 100 % 

    Текущ 
Инспектори, отговарящи за 

р-на 

13.6. Пробонабиране и микробиологичен контрол на минералната 

вода от лечебни заведения (СБР) 

Пробон

абиране 
    

По  

график 

Инспектори, отговарящи за 

р-на 

14. Контрол върху провежданите ДД дейности и ДС        

мероприятия в ЛЗБП 
       

14.1. Текущ планов и микробиологичен контрол върху 

провежданите  ДС мероприятия в стационарните заведения. 

Пробон

а-

биране 

по 

график 

1000 1000   2000 
Инспектори, отговарящи за 

р-на 

14.2. Контрол на режима на обеззаразяване на спец. медицинска 

апаратура. 

Пробон

а- 

биране 

по 

график 

50 50   100 
Инспектори, 

отговарящи за р-на 

14.3. Планов и тематичен контрол върху дезинсекциите и 

дератизациите. 

Провер

ка 

 

- - - - Текущ 
Инспектори, отговарящи за 

р-на 

15. Подобряване базите на болничните заведения 

 
       

15.1. Контрол за спазване на здравно-хигиенните изисквания при 

осигуряване на лечебните заведения със съвременна апаратура и 

инструментариум и мебели позволяващи влажно почистване и 

дезинфекция. 

 

Провер

ка 
    Текущ инспектори 
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15.2.Контрол за осигуряване качество на изпиране, дезинфекция, 

транспортиране и съхранение на болничното и работно облекло. 

Провер

ка 
    Текущ инспектори 

15.3. Контрол върху разделно събиране на болнични отпадъци, 

своевременното им обеззаразяване, транспорт и изгаряне 

Провер

ка 

 

    Текущ инспектори 

16. Дейности по държавния здравен и противоепидемичен 

контрол 

Мярка 

 

Бр.под

лежащ

и 

обекти 

към  

01.01.

19 

Брой 

плани

рани 

провер

ки 

2019 

По тримесечие 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV 

1. ЛЗБП  539 696 128 224 189 155  

От тях:         

1.1. МБАЛ/УМБАЛ  21 21      

1.2. СБАЛ  6 6      

1.3. Центрове за болнична помощ  3 3      

1.4. СБДПЛ  4 4      

1.5. СБР-НК  3 3      

2. Рискови отделения 2 112 224 33 56 77 58  

3.  Самостоятелен операционен блок 2 21 42 5 13 11 13  

4. Централни стерилизационни 2 24 48 11 15 13 9  

5. Нерискови отделения 1 124 124 15 57 33 19  

6. Лаборатории 1 31 31 4 11 8 8  

7.  Други обекти 1 227 227      

От тях:         

7.1. Перални 1 12 12 4 3 2 3  

7.2. Сметищни площадки 1 34 34 9 10 7 8  

7.3. Кабинети в ДКБ 1 181 181 47 59 38 37  

17. Тематични проверки  І ІІ ІІІ ІV Всичко  

17.1. Проверка относно регистрацията и отчитането на ВБИ по 

тримесечия  

Провер

ка отде-

ления 

35 35 35 35 140 Гл. инспектор 
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17.2. Проверка по регистрация и отчитането на имунизации  на 

новородени в лечебни заведения за болнична помощ 

Провер

ка АГО 

на три- 

месечие  

12 12 12 12 48 инспектори 

17.3. Проверка за наличието и състоянието на стерил. апаратура в 

ЛЗБП.  

Провер

ка  
16 16 16 16 64 инспектори 

17.4. Оказване на ОМП по проблеми на: ОМП     Текущ инспектори 

- Профилактика и контрол на ВБИ в ЛЗБП        

- Дезинфекции, дезинсекции, дератизации в ЛЗБП        

- Организационно укрепване и активиране дейността на БКБВБИ         

17.5. Проверка относно организацията на профилактиката и 

контрола на ИСМО- срок 30.11.2019 

Провер

ка 
70 70 70 40 250  

17.6. Проверка в ЛЗПБ за диагностика и лечение на туберкулоза на 

тема: „Спазване на мерките за инфекциозен контрол” 

Провер

ка 
  1  1 

Гл. инспектор отговарящ 

за проблема 

17.7. Предоставяне на изследване за ХИВ, ВХВ,ВХС и сифилис на 

лица в риск, в места за настаняване на лица, търсещи убежище и 

местата за лишаване от свобода 

Доклад  1  1 2 
Гл. инспектор отговарящ 

за проблема 

Всичко:  133 134 134 104 505  

ІІІ.  ОБЩИ ЗАДАЧИ        

1. Промотивна дейност        

2. Компютъризация        

- Усъвършенстване на програмата за обработка на данните по 

имунопрофилактика. 
     

През 

годинат

а 

Нач.отдел  

Гл. инспектор, отговарящ 

за проблема 

- Усъвършенстване на работата с информационната система за 

складова наличност на биопродуктите в РЗИ  
     

През 

годинат

а 

Нач.отдел  

Гл. инспектор, отговарящ 

за проблема 

3. Взаимодействие        

-  С Дирекция „Общестнено здраве”       Текущ 
Гл. инспектор, отговарящ 

за проблема 

-  С отдел МЛ към Дирекция НЗБ – за микробиологични и 

вирусологични изследвания по епидемични показания 
     Текущ 

Инспектори отговарящи за 

р-на 
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- С отдел МЛ към Дирекция НЗБ и отдел ЛИ  – за обективизиране 

на контрола на противоепидемичния режим в ЛЗИБП и ЛЗБП, за 

пробонабиране на 

  - отпечатъкови проби и проби за стерилност 

 

 

Пробон

а 

биране 

 

 

1500 

 

 

1500 

 

 

1500 

 

 

1500 

 

 

6000 

Инспектори отговарящи за 

р-на 

 

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ МИ - ЗВЕНО „ПАРАЗИТОЛОГИЯ”  
 

1. ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ 
 

Видове Изследвания Годишен план 
По тримесечие 

Отговорник 
I II III IV 

I.  Хелминтологични   

изследвания  
      

1.  За ентеробиоза в ДЗ 

/лица/ 
15000 4100 5200 300 5400 Нач. отдел 

2. Изследвания за други 

чревни хелминти и 

протозои в ДЗ. 

10000 3000 3500 200 3300 Нач. отдел 

ІІ. Изследвания за 

чревни паразити /други/ 

100 % от постъпилите 

проби 
    Нач. отдел 

IIІ. Протозоологични 

изследвания 
      

1. За малария 
100 % от постъпилите 

проби 
    Нач. отдел 

2. За трихомоназа 
100 % от постъпилите 

проби 
    Нач. отдел 

3. За висцерална 

лайшманиоза 

100 % от постъпилите 

проби 
    

Нач. отдел 

IV. Серологични 

изследвания 
     

Нач. отдел 

1. За токсоплазмоза 
100 % от постъпилите 

проби 
    

Нач. отдел 
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2. За ехинококоза 
100 % от постъпилите 

проби 
    

 

Нач. отдел 

3. За трихинелоза 
100 % от постъпилите 

проби 
    

Нач. отдел 

V. Санитарно-

паразитологични 

изследвания 

      

1. Битова среда 2200 400 800 100 900 Нач. отдел 

2. Проби от детски 

площадки  

 и почви 

150 проби 

1500 анализа 

30 

300 

40 

400 

40 

400 

         40 

300 

Нач. отдел 

3. Води от 

пречиствателни станции  

20 проби 

200 анализа 

5 

50 

5 

50 

5 

50 

5 

50 

Нач. отдел 

 

 

                                                                                              2. ПЛАНИРАНИ ПРОВЕРКИ 

 

Видове обекти 

подлежащи 

на здравен контрол 

Брой  обекти Брой   проверки 

Проверки по тримесечия 

 

I- во II- ро III- то IV-то 

1. Детски заведения и 

Домове за медико-

социални грижи за 

деца и възрастни 

299 299 64 88 43 104 

-  Детски  Градини 165 165 35 54 20 56 

-  Детски  Градини с  

яслени групи 
48 48 12 12 12 12 

-  Детски Ясли 24 24 4 8 4 8 

- -  ПДГ в Училища 30 30 9 5 - 16 

- КСЗУ  1 1 - - 1 - 
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- Домове за медико-

социални грижи за 

деца  

7 7 - 1 2 4 

- Домове за медико-

социални грижи за  

възрастни с 

увреждания 

8 8 2 2 2 2 

- Домове за стари 

хора 
16 16 2 6 2 6 

2.  АИППМП и 

АГППМП 
113 113 14 24 45 30 

3.  Паразитологични  

лаборатории 
9 9 2 2 3 2 

4. Лечебни заведения 

за болнична помощ              

ХО - МБАЛ в 

Пловдив 

ХО - МБАЛ в 

региона 

 

18                   

16 

2 

 

200                   

192 

8 

 

50                   

48 

2 

 

50                   

48 

2 

 

50                   

48 

2 

 

50                   

48 

2 

5. Обекти за 

проверка по 

дезинсекция и 

дератизация 

33 33 3 10 10 10 

  -  ЛЗБП 30 30 3 9 9 9 

-  други здравни 

заведения 
3 3 - 1 1 1 

6. Анофелийни 

биотопи 
18 18 - 6 8 4 

7. Фирми за ДДД 

дейност 
27 27 2 12 7 6 

Общо проверки: 
 

517 

 

699 

 

135 

 

192 

 

166 

 

206 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

№ Годишни задачи/мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение Общ

о 
Отговорник 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол на паразитозите 
       

1.1 

Подобряване качеството и осъвременяване на 

лабораторната диагностика на паразитозите. Извършване 

на диагностични изследвания по профилактични, 

епидемични и клинични показания. 

100 % от 

постъпилите 

проби 

     
Нач. Отдел 

Мл. експерти 

1.1.1 

Участие в провеждания от референтната лаборатория на 

НЦЗПБ външен контрол по качеството на диагностиката с 

получаване на сертификат.  

участие 

2 пъти годишно 
 1  1 2 Нач. Отдел 

1.2 

Своевременно регистриране и съобщаване на паразитните 

болести, съгласно  Наредба  №  21/ 2005г. за реда за 

регистрация,съобщаване и отчет на заразните болести 

ежедневно      
Нач. Отдел 

Инспектори 

1.3 

Изготвяне на цифрови отчети / месечни, тримесечни и 

годишни / и на годишни текстуални анализи за 

заболяемостта от паразитни болести. 

месечни, 

тримесечни 

 и годишни 
     

Нач. Отдел 

Инспектори 

Мл. експерти 

1.4 
Активно издирване, проучване, картотекиране и 

периодично следене на анофелийни биотопи. 

проверка на 100 % 

от регистрираните 
 6 8 4 18 Ст. инспектор  

1.5 

Осъществяване на здравно-промотивна дейност сред 

населението, с особена насоченост към рисковите 

контингенти по отношение на местните и внасяни 

паразитози. 

изготвен 

материал 
     

Нач. Отдел 

Инспектори 

 

1.6 

Осъществяване на взаимодействие с ОДБХ, участие в 

междуведомствени епизоотични комисии и ангажиране 

на общинските администрации и средствата за масова 

информация в дейностите по профилактиката  и 

контрола на зоонозите. 

Участие  

при покана 
     Нач. Отдел 
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1.7 

Провеждане на текущ контрол, своевременно 

епидемиологично проучване и регистриране на 

паразитните заболявания, предприемане   на съответните 

профилактични и  противоепидемични мерки и оказване 

на организационно- методична помощ  при възникване на 

епидемични взривове. 

100 % от  

регистрираните 
     

Нач. Отдел 

  Инспектори 

1.8 

Контрол на масовите паразитози в ДЯ, ДГ с яслени групи 

и ДГ, домове за медико-социални грижи за деца и 

възрастни; специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги , съгл. чл.13 на Наредба №5/ДВ бр.40/ 

2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на 

местните паразитози. 

      Инспектори 

 

а) Организиране и провеждане на изследване за 

ентеробиоза и други чревни паразити на децата, съгласно 

Наредба №5 / 06.04.2006 г. 

за диагностиката , профилактиката и контрола на местните  

паразитози .( изм. и доп.ДВ бр.37 от 09.05.2017 г.). във 

всички ДЗ (ДЯ, ДГ,ДГ с яслени групи, ПДГ ) и  Домове за 

медико-социални грижи за деца и възрастни, по график, 

съчетано с лабораторен контрол на проби от битова среда; 

изследване 1 път 

годишно 

и  проверка 

 

 

 

64 88 43 104 299 

Нач. отдел 

 Инспектори 

 

 

 

б) Контрол върху своевременното лечение на откритите 

опаразитени деца 

100 % контрол на 

опаразитени деца 
     

Нач. отдел 

Инспектори 

1.9 
Контрол на геохелминтозите в ендемичните селища на 

областта. 

изследване на 

10% от 

населението в 

ендемичните 

селища 

  1 1 2 

Нач. Отдел 

Инспектори 

Мл. експерти 

1.10 

Контрол на хелминтозоонозите. При възникване на 

епидемичен взрив на трихинелоза РЗИ осигурява 

извършването на серологични изследвания на заболелите 

и консумирали опаразитено месо лица. 

100 %  от  

постъпилите 

проби 

     
Нач. отдел 

Мл. есперти 
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1.11 

Осъществяване на надзор и  контрол на внасяните 

паразитози, съгласно изискванията на Наредба № 17 за 

условията и реда за провеждане на диагностика , 

профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.  

/ Обн. ДВ бр. 71 /2008 г. , попр. ДВ бр.72/2008 г, ДВ 

бр.88/2013 г./ 

100 % от 

регистрираните 
     

Нач. Отдел 

Инспектори 

1.12 

Извършване на паразитологичен надзор и контрол на 

околната среда;  

- контрол  с паразитологични изследвания на околната 

среда в следните обекти : 

 - битова среда в  ДЗ (ДЯ, ДГ , ДГ с яслени групи, ПДГ), 

специализирани институции за предоставяне на медико-

социални грижи 

- детски площадки и почви 

- води от пречиствателни станции 

бр. проби 

 

 

 

400 

30 

5 

 

 

 

 

800 

40 

5 

 

 

 

 

100 

40 

5 

 

 

 

 

900 

40 

5 

 

 

 

 

2200 

150 

20 

 

 

 

 

Нач. отдел 

Инспектори 

Мл. експерти 

 

 

1.13 
Оказване на организационно-методична помощ по надзора 

на местните  и внасяни паразитози 

100 % от 

проверените 
     

Нач. Отдел 

Инспектори 

1.14 

Осигуряване на мерките по надзора и контрола на 

ехинококозата, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

диагностиката, профилактиката и контрола на местните 

паразитози ( обн. ДВ, бр.40 от 2006 г., изм.  

бр.11 и 39 от 2009 г.)  

      
Нач. Отдел 

Инспектори 

1.14.1 

Своевременно регистриране и епидемиологично проучване 

на случаите с ехинококоза (първични и рецидиви)  с 

попълване накарта-образец. 

100% от 

регистрираните 
     

Нач. Отдел 

 Инспектори 

1.14.2 Анализ на заболяемостта от ехинококоза в региона. 
Анализ 

(на тримесечие) 
1 1 1 1 4 

Нач. Отдел 

Инспектори 

1.15 

Извършване на текущ контрол на физическите и 

юридическите лица, вписани в публичната база данни за 

извършване на ДДД дейности относно спазване на 

изискванията на Наредба № 1/ 05.01.2018 г. за условията и 

реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

100 % от 

регистрираните 
2 12 7 6 27 Ст. инспектор 
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2. 

Дейности по Държавен здравен контрол        

Текущи проверки:  

Един  път годишно 
       

2.1 

Осъществяване на ефективен здравен контрол върху 

дейността на лечебните заведения за доболнична  помощ 

по регистрацията и съобщаването на местните и внасяни 

паразитни болести, съгласно Наредба № 21/ 2005 г. за реда 

за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести  

- АИППМП  и АГППМП    

Бр. проверки 14 24 45 30 113      Инспектори 

2.2 

Контрол на ДЗ ( ДЯ, ПДГ, ДГ, ДГ с яслени групи ) и 

медико-социални домове за деца и възрастни   по спазване 

на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на 

масовите паразитози и ЗК към тях по Наредба № 5 от 2006 

г. за диагностиката, профилактиката  и контрола на 

местните паразитози по отношение на документацията по 

приема, изследването и лечението на опаразитените лица. 

Бр. проверки 64 88 43 104 299 Инспектори 

2.3 
Паразитологични лаборатории- по регистрацията и 

съобщаването на местните и внасяни паразитози 
Бр. проверки 2 2        3 2 9 Инспектори 

 2.4 
Огнища на геохелминтози с екстензинвазия над 10 % от 

населението в ендемичните селища 
Бр. проверки   1 1 2 Инспектори 

  2.5 

Един път месечно 

 Хирургични Отделения в ЛЗ за болнична помощ, в които 

се извършва оперативно лечение и PAIR на ехинококозата- 

по регистрацията и съобщаването на случаи с ехинококоза 

Бр. проверки 50 50 50 50 200 Нач. Отдел 

2.6 
Проверки в зависимост от регионалните проблеми на 

паразитните болести 
      

Нач. отдел 

Мл. инспектори 

2.7 

Проверки върху състоянието на обработените обекти по 

отношение степен на заселеност с инсекти и гризачи 

 - ЛЗБП 

- Други лечебни заведения  

Бр. проверки 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

1 

 

 

9 

 

1 

 

 

9 

 

1 

 

 

30 

 

3 

Ст. инспектор  
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2.8 

Контрол върху дейността на фирмите, извършващи ДДД 

дейности  по спазване на Наредба №1/ от 05.01 2018 г. за 

условията и реда за извършване на Дезинфекции, 

Дезинсекции и Дератизации. 

Бр.проверки  2 12 7 6 27 Ст. инспектор 

2.8.1 

 Провеждане на обучение за изпълнители по ДДД- 

дейности, съгласно Наредба №1/05.01.2018 г. за условията 

и реда за извършване на Дезинфекции, Дезинсекции и 

Дератизации. 

по предварителна 

заявка  
     Ст. инспектор  

3 

 Повишаване квалификацията на звеното по 

диагностиката, профилактиката  и организацията на 

борбата с паразитните болести. 

      
 

 

3.1 
 Осъществяване на вътрешен контрол на младшите 

експерти по качеството на лабораторната диагностика 
ежедневно      Нач. отдел 

3.2 
 Провеждане на колегиуми по актуални въпроси на 

медицинската паразитология 
на тримесечие 1 1 1 1 4 Нач. отдел 

 

Контролирани обекти към  01.01.2019 г . 
 

№ Видове обекти Брой 

 

 

 

 

 

1. 

Детски заведения и Домове за медико-социални грижи за деца и 

възрастни 
299 

- Детски ясли 24 

-Детски Градини 165 

-Детски Градини  с яслени групи 48 

- ПДГ в Училища 30 

 -КСЗУ 1 

-Домове за медико-социални грижи за деца  7 

-Домове за медико-социални грижи за възрастни с увреждания 8 

-Домове за стари хора 16 

2. АИППМП и АГППМП 113 

3.  Паразитологични лаборатории 9 

4. Лечебни заведения за болнична помощ 

 (хирургични отделения ) 
18 



РЗИ – Пловдив – План 2019 г.   34 
 

5. Обекти за проверка по дезинсекция и дератизация 33 

 - ЛЗБП 30 

 - други здравни заведения по чл. 10 от ЗЛЗ 3 

6. Анофелийни биотопи 18 

7. Фирми за ДДД дейност 27 

Общо:  517 

 

ЗВЕНО „МИКРОБИОЛОГИЯ” 

Задачи и мероприятия Мярка Срок Отговорник 

1 2 3 4 

І. Бактериологична диагностика на инфекциозните болести    

1. Бактериологична диагностика на болни, преболедували и контактни на 

инфекциозни заболявания за нуждите на надзора на заразните болести 

100% от 

постъпили 

материли 

І-трим. 

ІІ-трим 

ІІІ-трим. 

ІV-трим. 

Лекар-Микробиолог 

2. Профилактични изследвания на здрави лица, персонал на рискови в 

епидемиологично отношение обекти на носителство на патогенни микроорганизми 

100% от 

постъпили 

материали 

І-трим. 

ІІ-трим 

ІІІ-трим. 

ІV-трим 

Лекар-Микробиолог 

ІІ. Участие в проучвания на епидемичните взривове    

1. Етиологична разшифровка на причинителите на взривове. 100 % веднага Лекар-Микробиолог 

ІII. Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на 

лечебни заведения, физически и юридически лица 
   

1. Осигуряване на бактериологични изследвания на материали за: 

- капкови инфекции 

- уроинфекции 

- ентероколити 

- патологични секрети от различни органи и системи 

100% от  

постъпили 

материали 

Ежедневно 
Ст. експерти 

Мл.експерти 

IV. Разработване на техническо задание за микробиологична лаборатория и 

участие във ЗОП на  РЗИ - Пловдив 
 

При 

провеждане 
Ст. експерти 
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V. Извършване на микробиологични изследвания и анализ за определяне 

ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в обекти с 

обществено предназначение. 

   

1. Изследване на проби от външна среда 

- ръце на персонал 

- специална апаратура 

- медицински инструментариум 

- повърхности 

- бельо 

- предмети и съдове за обслужване на болни 

100% от  

постъпили 

материали 

Постоянен 

 

Лекар-Микробиолог 

      Ст. експерти 

2. Изследване по показател микробно число на диализни течности и 

дезинфекционни разтвори 

100% от  

постъпили 

материали 

Постоянен 
Лекар-Микробиолог 

Ст. експерти   

VІ. Изготвяне на периодични и годишни отчети за дейността на 

Микробиологична лаборатория 
  

Ст. експерти 

 

VII. Участие в националната система за външен контрол. 
По указание 

на МЗ 

При 

провеждане 
Лекар-Микробиолог 

VIII. Снабдяване на лабораторията с необходимите за микробиологичната 

диагностика реактиви, биопродукти и серуми.  
 Ежемесечно Ст. експерти 

IX. Приготвяне, разливане и автоклавиране на течни и твърди хранителни 

среди необходими за извършване на микробиологичните изследвания. 

Брой 

изследвания 
Ежедневно Ст. експерти 

X. Провеждане на колегиуми по актуални въпроси на микробиологичната 

диагностика 
 

І- трим. 

ІІ- трим 

ІІІ- трим. 

ІV- трим 

Лекар-Микробиолог 

XI. Водене на регистъра за здравните книжки, съгласно Наредба № 15 от 

27.06.2006 г. 

100% от 

регистирирани

те 

Постоянен 

 

         Мл. експерти 

Ст. експерти 
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ЗВЕНО „ВИРУСОЛОГИЯ” 

 

Задачи и мероприятия Мярка Срок Отговорник 

І. Вирусологична диагностика на вирусните заболявания    

1. Поддържане на клетъчни култури в респираторен и ентеровирусен сектор за 

вирусологична диагностика на адено, респираторно –синцитален и неполиомиелитни 

ентеровируси 

100% от  

постъпилите 

проби 

І-XІІ Д-р Троянчева 

2. Осигуряване на данни за циркулацията на неполиомиелитните ентеровирусни 

щамове в региона. 

100% от 

постъпилите проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

3.Вирусологично изследване за грипни вируси  по време на епидемичен подем и 

изпращане в Националната лаборатория по грип в гр.София на новоизолирани 

щамове 

100% от 

постъпилите  

проби 

І-ІІІ Д-р Троянчева 

ІІ Серологична диагностика - 100% от постъпилите проби    

1.Вирусологичен надзор над грипни вируси чрез изследване на двойни серумни 

проби по РЗХА целогодишно  

100% от 

постъпилите проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

2. Лабораторен контрол над ОРЗ  

Изследване на РСК на Микоплазмена пневмония, Ку-треска, аденовируси, RS - 

вируси 

100% от  

постъпилите 

проби 

І-XІІ Д-р Троянчева 

3. Изследване на херпесни вируси, І, ІІ, тест Паул Бунел. 
100% от  

постъпилите проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

4. Изследване на ваксинопредотвратими заболявания: Морбили рубеола паротит 
100% от  

постъпилите проби 
Постоянен Д-р Троянчева 

5. Контрол над кърлежопреносимите трансмисивни инфекции  
100% от  

постъпилите проби 
Постоянен  Д-р Троянчева 

6. Изследвания на серуми от болни и съмнително болни, както и серуми на контактни 

на вирусни хепатити А, В и С. 

100 % от  

постъпилите проби 
Постоянен Д-р Троянчева 
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7. Изследвания на контактни на хепатит А при възникване на епидемични взривове в 

организирани колективи 

100 % от  

постъпилите проби 
Постоянен Д-р Троянчева 

8. Изследване на anti HBsAg  на преболедували и имунизирани срещу хепатит В 
100 % от  

постъпилите проби 
Постоянен Д-р Троянчева 

9. Изследване на постъпилите проби за HIV и изпращане на пробите с двукратно 

положителен резултат в ЦЛС. 

100% от  

постъпилите проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

10. Изследвания на серумни проби за сифилис. 
100 % от  

постъпилите проби 
І-ХІІ Д-р Троянчева 

ІІІ. Организиране на диагностиката на лабораторията в съответствие с 

Националния стандарт по вирусология 
   

1. Осигуряване на задължителния обем показатели и апаратура за вирусологични 

изследвания 
 І-XІІ Д-р Троянчева 

2. Провеждане на лабораторен контрол - ежедневно.  І-XІІ Д-р Троянчева 

3. Участие в Националната система за външен контрол  І-XІІ Д-р Троянчева 

ІV. Проучвателна дейност - съвместно с НЦЗПБ    

V. Участие в изпълнението на Национални и регионални програми за борба с 

инфекциозните болести 
   

1. Участие в изпълнението на Националната програма за борба с HIV 
100% от 

постъп.проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

- Обслужване на пациенти, посетили КАБКИС. 
100% от  

постъпилите проби 
І-XІІ Д-р Троянчева 

2. Национална програма по елиминация на морбили, рубеола,  паротит.  Постоянен Д-р Троянчева 

3. Национална програма по профилактика и контрол на кърлежопреносимите 

трансмисионни  инфекции 
 Постоянен Д-р Троянчева 
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“  

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 

 

Дейността в отдел ДЗК – Дирекция ОЗ, през 2019 год., ще 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 контрол върху дейността на службите по трудова медицина. 

- провеждане на ефективен контрол по реда на чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 7, 10, 14а и 18, 19, 20, 20а и 22 от ЗЗВВХВС. 

- провеждане на ефективен контрол за спазване чл. 56 от Закона за здравето, относно забраната за тютюнопушене в закритите обществени 

места. 

-  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; 

- издаване на разрешение за извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали; 

- издадаване на разрешение 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. 

            - провеждане на ефективен контрол, относно спазване на  съгласуваните седмични разписания по Наредба № 10 в учебните заведения. 

- провеждане на ефективен контрол, относно спазване изсикванията на Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към 

дрехите втора употреба. 

 - насочен контрол при внос на продукти и стоки със значение за здравето на човека на Агенция“Митници“, ТД“Тракийска“  
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ПРИОРИТЕТИ 

               Провеждане на ефективен здравен контрол чрез прилагане на разпоредбите и изискванията на Законодателството на ЕС и на 

националното законодателство в обекти с обществено предназначение, дейности със значение за здравето на хората и факторите на жизнената 

среда. 

1. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките и 

дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда в съответствие с националните и европейските изисквания 

чрез: 

           Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда(шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, 

води за къпане, минерални води др.); 

             Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека. Извършване на насочени проверки 

на пазара на определени категории продукти и стоки със значение за здравето на човека, основани на оценка на здравния риск. Извършване на 

лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за здравето човека; 

           Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с 

обществено предназначение, за продукт, стоки и дейности със значение.за здравето на човека и за фактори на жизнената среда, надзора на 

заразните болести и опазване на общественото здраве. 

          Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни 

процедури, ръководства или указания. 

           Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен  контрол. 

 Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от РЗИ. 

 Проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве; 

              Издаване на предписания за провеждане на задължителни хигиенни противоепидемични мерки в случаите, предвидени в закон; 

             Съставяне на актове за установяване на административни нарушения и налагане t принудителни административни мерки в случаите, 

предвидени в закон. 

2. Контрол на химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на взривни вещаства. 

Систематичен здравен контрол на химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на взривни вещаства. 

Държавният здравен контрол по спазване на изискванията към химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на 

взривни вещаства ще се извършва на всички етапи от вноса, пускането на пазара, предлагането в търговската мрежа и употребата им. 

 Систематичният здравен контрол на химичните вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори на взривни вещаства ще  включва 

проверка на: 
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    - наличие на информационен лист за безопасност на български език от вносители, дистрибутори, потребители по веригата, изготвени 

съгласно изискванията на Приложение II на Регламент (ЕС) № 2015/830 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) - спазване на 

задължението за предоставянето на информация по веригата на доставката за химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH; 

    - спазване на задължението за предоставянето на информация по веригата на доставката за химични вещества и смеси, съгласно Регламент 

REACH; 

            - класифицираните вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP); 

            - спазване задължението, лицата, които пускат на пазара химични вещества, смеси или биоциди, класифицирани като опасни въз основа на 

физико-химичните и токсикологичните им свойства, да предоставят в Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" 

информация за химичния състав, физико-химичните и токсикологичните им свойства; 

            - пуснатите на пазара детергенти и повърхностноактивни вещества, предназначени за детергенти по отношение на класифицирането, 

етикетирането и опаковането, включително задължението за предоставяне на информационния фиш за съставки на сайта на фирмата 

производител, вносител и/или дистрибутор, в т.ч. проверка насъответствието между информацията за състава на детергентите, посочена на 

етикета и информацията за състава на детергентите, посочена в информационния фиш за съставки. 

            - спазване изискването, пуснатите на пазара биоциди да притежават разрешение за пускане на пазара, издадено по реда на чл. 18 от 

ЗЗВВХВС или Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и 

употребата на биоциди; контрол на съответствието на класифицирането, етикетирането и опаковането на пуснатите на пазара биоциди с 

издадените разрешения; съответствие на предоставената информация в Информационния лист за безопасност с условията на разрешението; 

лабораторен анализ на активни вещества на биоциди и състав на биоциди за целите на съответствието с издадените разрешения; контрол на 

съответствието с чл. 95, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 528/2012. 

            - спазване изискването за забрана за предоставяне на прекурсори на взривни вещества под ограничение на масовия потребител съгласно 

чл. 23 от ЗЗВВХВС; етикетирането на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013; 

            - пускане на пазара на вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделие, за които се съдържа ограничение в Приложение № XVII на 

Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

3. Контрол и мониторинг на дейности със значение за здравето на човека: 

Систематичен здравен контрол 

Систематичният здравен контрол на дейностите поподдържане чистотата на населените места от общините се извършва за установяване на 

съответствие с принципните изисквания на Закона за здравето за осигуряване на здравословна жизнена среда. 

            Инспекциите се извършват за установяване на: 

- редовно сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци; 

- поддържане чистотата на улиците и другите обшествени пространства (площади, детски площадки и т.н.); 

- поддържане чистотата на зелените площи. 



РЗИ – Пловдив – План 2019 г.   41 
 

-  наличие на обществени тоалетни в в близост до местата на масово струпване на пешеходци, пътни съоръжения, подлези и крайните 

спирки на градския транспорт паркове:, градини, места за отдих и развлечения, за масов спорт и туризъм, централни градски части, площади, 

пазари и др. обществени места, където традиционно се събират много хора. 

 

4. Служби по трудова медицина. 

Систематичният здравен контрол на дейността на регистрираните служби по трудова медицина 

Текущи инспекции 
Систематичният здравен контрол на дейността нарегистрираните служби по трудова медицина се извършва за установяване на 

съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на 

дейността на службите по трудова медицина. 

Честотата на инспекциите на дейността наслужбите по трудова медицина е 1 път годишно. 
Инспекцията се извършва за установяване на: 
- съответствие на данни и документи по регистрацията с фактическото състояние; 

    - изпълнение на изискванията за промяна на регистрацията при промяна на обстоятелствата по чл. 25г, ал. 1 от ЗЗБУТ; 

    - изпълнение на изискването за изпращане в РЗИ на обобщен анализ за здравното състояние на обслужваните работещи; 

    - изпълнение на договорените с работодателя дейности по чл. 25а, ал. 1 от ЗЗБУТ, свързани със здравето на работещите; 

    - наличие на документите, удостоверяващи дейността на службата по трудова медицина 

    - Други аспекти на дейността на службата по трудова медицина, подлежащи на контрол от РЗИ. 

 
5. Систематичният здравен контрол през 2019 г. ще е насочен към: 

- засилен контрол за изпълнение в пълен обем на мониторинга на питейните води, от страна на ВиК съгласно изискванията на    Наредба № 9 
за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и съгласуваните с РЗИ мониторингови програми на ВиК операторите. 

- приоритизиране на зоните на водоснабдяване, като по отношение на мониторинга с първостепенен приоритет са големите и малки зони с 

трайни отклонения от изискванията на приложение № 1, табл. Б на Наредба № 9, (като се вземат също предвид и стойностите на 
отклоненията, броя на показателите с отклонения и възрастовата структура на засегнатото население), както и големите зони на 
водоснабдяване (с над 5 000 души население и/или подавано количество вода в зоната над 1 000 куб.м. в денононщие). 

- 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; 

- ежегодно 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; 

- предприемане на всички предвидени по закон мерки към В и К дружествата (в т.ч. административно-наказателни) за изпълнение на 

задълженията по мониторинга на качеството на питейната вода в пълния му обем, съгласно изискванията на Наредба № 9 и предоставянето 

на РЗИ на данните от мониторинга в необходимия вид и обем, съгласно инструкциите и указанията на МЗ; 
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- информиране на потребителите в случаите на установени отклонения в качеството на питейните води, когато отклоненията могат да 

създадат риск за здравето; 

- провеждане на мониторинг на водите за къпане съгласно нормативните изисквания и допълнителните указания на МЗ издавани преди 

началото на всеки сезон за къпане. 

- извършване на мониторинг на качеството на минералните води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, 

хигиенни цели, спорт и отдих, при спазване на съответните нормативни изисквания. 

- Контрол и мониторинг на продукти и стоки със значение за здравето на човека 

6. Контрол на козметични продукти: 

- Систематичен държавен здравен контрол 

- Държавният здравен контрол по спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (OB, L 342, 22.11.2009 г.) и Закона за здравето за козметичните продукти, следва да бъде 

извършван на всички етапи от пускането и предоставянето им на пазара в Република България. 

-Извършване на микробиологичен мониторинг съгласно Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване и в съответствие със съвместните мониторингови програми с Басейновите дирекции. 

 

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ КЪМ 01.01.2019 г. 

 Видове обекти 

ш
и

ф
ъ

р
 

Обекти, 

подлежащи 

на контрол 

към 

01.01.2019г. О
б
ек

т
и

 к
ъ

м
 

3
1
.0

3
.2

0
1

8
 г

. 

О
б
ек

т
и

 к
ъ

м
 

3
0
.0

6
.2

0
1

9
 г

. 

О
б
ек

т
и

 к
ъ

м
 

3
0
.0

9
.2

0
1
9
г
. 

О
б
ек

т
и

 к
ъ

м
 

3
1
.1

2
.2

0
1

9
 г

. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Водоизточници за водоснабдяване на населени места и за самостоятелни 

(ведомствени) водоснабдителни системи: 
1 

342 342 342 342 342 

1.1.Централни водоизточници 2 232 232 232 232 232 

1.2.Водоизточници за самостоятелни (ведомствени) водоснабдителни 

системи 
3 

56 56 56 56 56 
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1.3.Местни водоизточници 4 30 30 30 30 30 

1.4.Минерални водоизточници 5 24 24 24 24 24 

2.Водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване  
6 

335 335 335 335 335 

3.Плувни басейни 7 105 105 105 105 105 

3.1. Открити  8 72 72 72 72 72 

3.2. Закрити 9 33 33 33 33 33 

4.Плажове и места за къпане 10 0 0 0 0 0 

5.Средства за подслон – вилни и туристически селища: 11 390 390 390 390 390 

5.1.Вилни и туристически селища 12 6 6 6 6 6 

5.2.Хотели, мотели и семейни хотели  13 167 167 167 167 167 

5.3.Къмпинги и туристически хижи  14 28 28 28 28 28 

5.4.Места за настаняване – пансиони, почивни станции, самостоятелни 

стаи, вили, къщи и бунгала  
15 

189 189 189 189 189 

6.Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки  16 97 97 97 97 97 

7.Фитнес центрове и зали 17 82 82 82 82 82 

8.Театри, киносалони, концертни зали и читалища  18 25 25 25 25 25 

9.Компютърни и интернет зали  19 30 30 30 30 30 

10.Игрални зали  20 87 87 87 87 87 

11.Бръснарски, фризьорски и козметични салони 21 1443 1443 1443 1443 1443 
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12.СПА и УЕЛНЕС центрове 22 21 21 21 21 21 

13.Обществени сауни и солариуми 23 47 47 47 47 47 

14.Ателиета за татуировки и поставне на обици 24 24 24 24 24 24 

15.Обществени бани   25 5 5 5 5 5 

16.Обществени перални 26 46 46 46 46 46 

13,Обществени тоалетни 27 41 41 41 41 41 

14.Предприятия за производство на козметични продукти 28 47 47 47 47 47 

15.Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти 29 680 680 680 680 680 

20.Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции 30 35 35 35 35 35 

21.Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, 

кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове 
31 

2 2 2 2 2 

22.Транспортни средства със специално предназначение - санитарни 

автомобили за превоз на болни 
32 

0 0 0 0 0 

23.Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за 

превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина 
33 

0 0 0 0 0 

24.Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за 

превоз на тленни останки  
34 

31 31 31 31 31 

25.Детски заведения 35 241 241 241 241 241 

25.1 детски ясли 36 24 24 24 24 24 

25.2 детски градини с яслени групи 37 46 46 46 46 46 

25.3. детски градини 38 171 171 171 171 171 
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26.Заведения за социални услуги: 39 36 36 36 36 36 

26.1.Центрове за временно настаняване 40 22 22 22 22 22 

26.2.Приюти 41 2 2 2 2 2 

26.3.Социално учебно-професионални центрове 42 12 12 12 12 12 

27.Училища и висши учебни заведения: 43 260 260 260 260 260 

27.1.Училища 44 236 236 236 236 236 

27.1.1. Начални 45 15 15 15 15 15 

27.1..2. Основни 46 125 125 125 125 125 

27.1.3. Обединени 47 3 3 3 3 3 

27.1.4. Средни 48 46 46 46 46 46 

27.1.5.Профилирани гимназии 49 9 9 9 9 9 

27.1.6. Професионални гимназии 50 30 30 30 30 30 

27.1.7.Специализирани-спортни,училища по културата,  изкуствата, 

духовни училища  
51 

6 6 6 6 6 

27.1.8. Специални по чл. 44, ал. 1 от ЗПУО 52 2 2 2 2 2 

27.2.Висши учебни заведения 53 24 24 24 24 24 

28.Ученически и студентски общежития  54 25 25 25 25 25 

29.Школи – музикални, езикови, спортни, бази за детски и ученически 

отдих и туризъм и центрове за работа с деца,центрове за подкрепа на 

личностното развитие: 

55 

166 166 166 166 166 
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29.1.Школи – музикални, езикови, спортни 56 66 66 66 66 66 

29.2.Бази за детски и ученически отдих и туризъм 57 5 5 5 5 5 

29.3.Центрове за работа с деца 58 91 91 91 91 91 

29.4.Центрове за подкрепа на личностното развитие 59 4 4 4 4 4 

31.Селскостопански аптеки 60 133 133 133 133 133 

32.Гробищни паркове 61 247 247 247 247 247 

33.Специализирани институции за предоставяне на социални услуги: 62 27 27 27 27 27 

33.1.Домове за деца* 63 3 3 3 3 3 

33.2.Домове за възрастни хора с увреждания** 64 8 8 8 8 8 

33.3.Домове за стари хора 65 16 16 16 16 16 

34.Оптики 66 103 103 103 103 103 

40. Служби по трудова медицина 67 70 70 70 70 70 

40.1. СТМ по седалище и адрес на управление 68 61 61 61 61 61 

40.2. Офиси на СТМ на територията на РЗИ 69 9 9 9 9 9 

42. Други обекти: 70 57 57 57 57 57 

ВСИЧКО: 71 5280 5280 5280 5280 5280 
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КРАТНОСТ НА ПРОВЕРКИТЕ В ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 2019 г. 

Обекти 
Кратност на проверки в 

обект годишно 

- Детски ясли, детски градини, детски градини с яслени групи, домове за медико-социални грижи за 

деца (ДМСГД)и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученици по 

смисъла на чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане; 

 

3 пъти годишно 

- Плувни басейни; плажове и места за къпане на открити водни площи; 

- Всички видове училища, школи – музикални, езикови, спортни бази и центрове за работа с деца; 

 - Общежития и бази за отдих за деца,ученици и студенти, здр. кабинети в детски градини и училища; 

- Специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни по смисъла на чл. 36, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социални учебно-професионални 

центрове, приюти, центрове за временно настаняване; 

- Хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси,  вилни селища, туристически комплекси, 

пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, семейни хотели с целогодишен режим на работа,; 

- Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на 

обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнео- СПА, уелнес и таласотерапевтични 

центрове; 

- Обществени перални; 

- Обекти за производство на козметични продукти, 

           2 пъти годишно 
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- Цeнтрални, местни и ведомствени водоизточници, минерални водоизточници,  водоснабдителни 

обекти и съоръжения и санитарно-охранителните зони около тях; 

 -  Компютърни и интернет зали; 

-  Складове за търговия на едро и обекти за търговия на дребно с козметични продукти; 

 -  Оптики;  

 -  Селскостопански аптеки 

 -  Спортни обекти – стадиони, сп. зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали 

 -  Театри, киносалони, концертни зали, читалища и игрални зали 

 -  Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции 

 - Транспортни средства за обществен превоз и транспортни средства със специално предназначение - в 

местата за домуване (транспортни депа, начални спирки и гари, гаражи и др.) 

 - Гробищни паркове 

 - Обществени тоалетни; 

 - Обществени бани; 

- Самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, туристически хижи, туристически учебни центрове 

и туристически спални. 

- Хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси,  вилни селища, туристически комплекси, 

пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, семейни хотели със сезонен режим на работа. 

1 път годишно 
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ГОДИШНИ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Годишни задачи и мероприятия Мярка 

2019 година Отговорник 

І-во 

тримесе

чие 

ІІ-ро  

тримес

ечие 

ІІІ-то  

тримесеч

ие 

ІV-то  

тримесе

чие 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

1. 

Систематичен  здравен контрол в обекти с обществено 

предназначение, насочен към обхващане приоритетно с 

проверки на високо рисковите  обекти с обществено 

предназначение и обекти, в които в хода на провеждания 

здравен контрол се констатират системни нарушения 

Брой 

проверки 
1171 2442 2354 2220 

Гл. Инспектори 

Ст.инспектори 

Инспектори 

2. 

Насочен здравен контрол 

 Извършва се при необходимост и извънпланово в 

следните случаи: 

 - последващ контрол на фактори на жизнената среда при 

констатирано несъответствие с нормативните изисквания; 

 - контрол по постъпили молби, жалби и оплаквания на 

потребители и др.; 

 - при наличие на данни за възникнали инциденти с риск 

за човешкото здраве; 

 - други неупоменати по-горе. 

     

Гл. Инспектори 

Ст.инспектори 

Инспектори 

3. 

Ефективно функциониране на системата за бързо 

оповестяване за наличие на пазара на продукти и стоки, 

опасни за здравето на хората. 

     
Ст.инспектори 

Инспектори 

4. План и отчет на отдела  31.03.19 31.06.19 31.09.19 31.12.19 
Н-к отдел 

Гл. инспектор 
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5. 

Контрол на дейността на сътрудниците на отдел ДЗК, вкл. 

по водене на документацията и в обектите, подлежащи на 

контрол 

Съгл. 

Заповед 

№ 6 / 

02.01.08 

    

Н-к отдел ДЗК 

Директор 

Дирекция “ОЗ” 

6. 

Обхващане с текущи проверки на обектите, планирани на 

база оценката на риска и в съответствие със заповедта за 

разпределение  на обектите по райони 

     

Гл.инспектори 

Ст.инспектори 

Инспектори 

7. 
Анализиране и обсъждане цялостната работа в отдела, 

колегиуми и участие в семинари 

По 

трим.и 

годишно 

    Н-к отдел 

8. 
Прилагане на административно-наказателни мерки в хода 

на  здравния контрол 
     

Гл.инспектори 

Ст.инспектори 

Инспектори 

9. Изпълнение на годишния план за пробонабиране 

Брой  

проби по 

видове 

    Инспектори 
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ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2019 г. 

1. 

 

Проверка на общежития за ученици и студенти 

Цел на проверката: Осигуряване на безопасни от 

здравна гледна точка условия за живеене и обучение в 

ученическите и студентските общежития. 

Обект на проверката: Спазване на здравните 

изисквания 

Период на извършване на проверката: 1-ви етап: 

01.04.2019 г. – 31.05.2019 г.; 2-ри етап: 01.09.2019 г. – 

30.10. 2019 г. 

Проверки 

Обобщен 

доклад 

   15.11.19г 
Гл. инспектор 

Инспектор 

2. 

Проверка на бази за отдих за деца и ученици и места 

за настаняване, вкл. такива, в които се организират   

туристически пътувания с обща цена. 

Цел на проверката: Осигуряване на безопасни от 

здравна гледна точка условия за отдих, почивка и 

обучение на деца и ученици. 

Обект на проверката: Спазване на здравните изисквания  

Период на извършване на проверката: 1-ви етап: 

20.05.2019 г. - 15.09.2019 г.; 2-ри етап 01.12.2019 г. -

30.04.2020 г., определен според спецификата на 

географското разположение и на климатичните условия 

на  област Пловдив.- „зелени училища" и „бели" училища. 

    15.05.20г 
Гл. инспектор 

Инспектор 

3. 

Проверка на козметични продукти, за почистване на 

кожата с вторична претенция за антибактериално 

действие 

Цел на проверката: Да се установи съответствието на 

козметичните продукти с изискванията на Регламент (ЕО) 

№ 1223/2009. 

    
30.07.19г 

 

Инспектор 

Инспектор 
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Обект на проверката: Обекти за производство. 

Период за извършване на проверката: 15 април -15 юни 

2019 г. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Насочен контрол върху пуснатите на пазара биоциди 

от продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и 

продукти за контрол на други артроподи и 19 

Атрактанти ирепеленти 

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 дребне и др. РЗИ, 

на чиято територия има производители на биоциди от 

продуктов тип 18 и 19, следва по време на проверката да 

проверят и производителите в съответните 

производствени бази. 

Предмет на проверката: пуснатите на пазара химични 
вещества и смеси, в т.ч биоциди 
Период за извършване на проверката: 01.04.2019 - 
31.08.2019 г. 

    30.09.19г 
Гл. инспектор 

Гл. инспектор 

5. 

Контрол върху пуснатите на пазара течности за 

чистачки и течности за размразяване на предни 

стъкла 

Цел на проверката: Спазване на забраната и 

ограниченията съгласно т. 69 иприложение XVII към 

Регламент REACH (Регламент (ЕС) 2018/589), според 

която се забранява пускането на пазара за масовия 

потребител след 9 май 2019 г. на течности за чистачки 

или за размразяване на предни стъкла, в състава на които 

има метанол в концентрация, равна на 0,6 тегловни 

процента или по-голяма. 

Обект на проверката: лицата, които пускат на пазара 

химични вещества и смеси, складове за търговия на едро, 

обекти за търговия на дребно и др. 

    15.12.19г 
Гл. Инспектор 

Гл. инспектор 
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МОНИТОРИНГ 

1. План за мониторинг на козметични продукти 

 

Период на пробовземане Произход Изпълнители 

I - во тримесечие Внос - 5 бр. 

Производство - 3 бр. 

Произход от страни от ЕС - 2 бр. 

Иснпектори 

II - ро тримесечие Внос - 5 бр. 

Производство - 3 бр. 

Произход от страни от ЕС - 2 бр. 

Иснпектори 

III - то тримесечие Внос - 5 бр. 

Производство - 3 бр. 

Произход от страни от ЕС - 2 бр. 

Иснпектори 

IV – то тримесечие Внос - 5 бр. 

Производство - 3 бр. 

Произход от страни от ЕС - 2 бр 

Инспектори 

 

 

Предмет на проверката: пуснатите на пазара течности за 

чистачки или за размразяване на предни стъкла 
Период за извършване на проверката: 01.09.2019 г.-
30.11.2019 г. 

6. 

Проверка на козметичните продукти, предназначени 

за деца от различни категории: продукти за грижа за 

кожата (кремове, емулсии, масла и др.), продукти за 

почистване на кожата и косата (сапунени продукти, 

продукти за вана и душ, шампоани), продукти 

захигиена на устната кухина (пасти за зъби, гелове, 

вода за уста и др.). 

    20.12.19г 
Ст. инспектор 

Ст. инспектор 
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2. План за мониторинг на води за питейно-битови цели, съгласно изискванията на Наредба 9 за качеството на водата предназначена 

за питейно-битови цели. 

 

 

ВЕДОМСТВЕНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ – 2019 г. 

№ Обект (фирма) Местонахождение Контролиращ Общо 

годиш

но  

І 

трим

. 

ІІ 

трим. 

ІІІ 

трим. 

ІV 

трим

. 

      

1.  „ИЗК Мрица Институт“ ул.”Брезовско шосе” 32 инсп.Искрева 2  1  1 

2.  „ОМК“  бул.” Дунав”3 инсп.Искрева 2  1  1 

3.  „ОМВ България „ООД с.Белозем инсп. Искрева 2  1  1 

4.  „Бул фито ойлс“ Бабек инсп.Искрева 1   1  

5.  „АГРИ – М” ул.”Голямоконарско шосе инсп.Василева 1 1    

6.  „МУСТО”мотел Мерита с.Войводиново инсп.Василева 1 1    

7.  „Ромпетрол” с.Войводиново, АМ Тракия, 132 км инсп.Василева 1 1    

8.  „Земинвест” АД с.Войводиново двора на ДЗС инсп.Василева 2 1   1 

9.  „Бартлинк Интернашънъл” с.Войводиново инсп.Василева 2 1   1 

10.  „Рачич” с.Войводиново инсп.Василева 1 1    

11.  „Скалар” с.Войсил инсп.Василева 1 1    

12.  „Лайпциг” АД с.Костиево инсп.Василева 1 1    

13.  „Куалита” ЕООД с. Костиево инсп.Василева 1 1    
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14.  „Сафил” ООД с. Скутаре инсп.Василева 1 1    

15.  „Рефан България” с. Труд инсп.Василева 2 1   1 

16.  „Ретро М” ЕООД с. Царацово инсп.Василева 1 1    

17.  „Чайка 97”АД Пловдив,бул.”6-ти IХ” 237 инсп.Василева 1 1    

18.  „Деликатес 2“ Житница инсп.Василева 2  1  1 

19.  „Сери козметикс“ Белащица инсп. Ант.Колева 1   1  

20.  „Ин Хим Колор” Крумово – Орта хан инсп. Ант.Колева 1   1  

21.  „Петрол” АД Брестник – Асеновградско шосе инсп. Ант.Колева 1 1    

22.  „Иса 2000“ Ягодово инсп. Ант.Колева 2 1  1  

23.  „Тирлин“ Брани поле инсп. Ант.Колева 1   1  

24.  „Леминвест“ Брани поле инсп. Ант.Колева 1   1  

25.  „Парк и Спа Хотел Марково“ Марково инсп. Ант.Колева 1  1   

26.  „Почивна станция Иглика“ Марково инсп. Ант.Колева 1  1   

27.  „Монди“ Стамболийски инсп. Ант.Колева 2  1  1 

28.  „МОНА- БГ“ЕООД с.Куртово Конаре инсп. Ант.Колева 1    1 

29.  „Транскомплектстрой“ Скобелево - Връховръх гл.инсп.Пинтиева 1   1  

30.  „ТД Връховръх“ Скобелево - Връховръх гл.инсп.Пинтиева 1   1  

31.  ПК“Успех- Перущица“ Скобелево гл.инсп.Пинтиева 1   1  

32.  „Солвекс“ Кричим ст.инсп. Колева 2  1  1 

33.  „Кричимфрукт“ Кричим ст.инсп. Колева 2  1  1 
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34.  „Пълдин – Винарска изба“ Перущица ст.инсп. Колева 2  1  1 

35.  „Валкинлес“ЕООД Кричим ст.инсп. Колева 1   1  

36.  „Филикон“ Ул.”Коматевско шосе” № 35 ст.инсп. Колева 2  1  1 

37.  „Ганчев“ Асеновград гл.д-р Мустафа 2  1 1  

38.  „Гайда 2002“ Искра инсп.Пенцова 1   1  

39.  „ЗК Пловдив“ Бул.”България” № 117 инсп.Кръмпотич 2 1   1 

40.  „Нено Мавров“ Старосел инсп.Кръмпотич 1  1   

41.  „Винарска изба КОПСА“ Каравелово ст.инсп.Тодорова 2  1  1 

42.  „Бяла река ВЕЦ“ В.Левски ст.инсп.Тодорова 2  1  1 

43.  „Джия бийч“ Парк отдих и култура гл.инсп.Костова 2 1   1 

Общ брой проби: 61 17 15 12 17 

 

3. План за мониторинг на води от обществени местни водоизточници, съгласно изискванията на Наредба 9 за качеството на водата 

предназначена за питейно- битови цели 

 

МЕСТНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ 

 

№ Обект (фирма) Местонахождение Контролиращ Общо 

годишно 

І трим. ІІ 

трим. 

ІІІ трим. ІV 

трим. 

1.  Чешма площада Брестник инсп. Ан.Колева 1  1   

2.  Чешма  площада Храбрино инсп. Ан.Колева 1    1 
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3.  Чешма центъра Марково инсп. Ан.Колева 1  1   

4.  Чешма центъра Устина гл. инсп. Пинтиева 1    1 

5.  Чешма Стублата, кв. 

Миромир 

Хисар инсп. Кръмпотич 1   1  

6.  Чешма 6-ти януари № 6 Асеновград Д-р Мустафа 1   1  

7.  Чешма Речна до джамията Асеновград Д-р Мустафа 1   1  

8.  Чешма Хр.Ботев № 4 Асеновград Д-р Мустафа 1   1  

9. Чешма срещу ВиК Асеновград Д-р Мустафа 1   1  

10. Чешма Долни воден Асеновград Д-р Мустафа 1   1  

11. Чешма Шишманова чешма Джурково Д-р Мустафа 1   1  

12. ЧешмаПанайотовскачешма Джурково Д-р Мустафа 1   1  

13. Чешма м-ст Блато Дряново Д-р Мустафа 1   1  

14. Чешма водохранилище 

каптаж 

Здравец Д-р Мустафа 1   1  

15. Чешма кв.Спасителна Лъки Д-р Мустафа 1   1  

16. Чешма Ракиджийница Манастир Д-р Мустафа 1   1  

13, Чешма м-ст Средна вода Югово Д-р Мустафа 1   1  

14. Чешма Новаково Д-р Мустафа 1  1   

15. Чешма Червен Д-р Мустафа 1  1   

20. Чешма Златовръх Златовръх инсп. Пенцова 1  1   

21. Чешма Патр.Евтимово инсп. Пенцова 1  1   
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22. Чешма Центъра Драгойново инсп. Пенцова 1  1   

23. Татаревска чешма Първомай маг.Е80 инсп. Пенцова 1  1   

24. Дебърска чешма Първомай кв Дебър Е80 инсп. Пенцова 1  1   

25. Чешма Анево Сопот, Анево инсп. Тодорова 1   1  

26. Чешма Ганчо Николов Сопот инсп Тодорова 1   1  

27. Чешма до автогарата Сопот инсп Тодорова 1   1  

28. Чешма центъра Сопот инсп Тодорова 1   1  

29. Чешма Манчова чешма Сопот инсп Тодорова 1   1  

30. Чешма до църквата Сопот инсп Тодорова 1   1  

Общо: 30  9 19 2 

 

4. План за мониторинг на води от плувни басейни,  съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. 

 

ОКРИТИ  ПЛУВНИ  БАСЕЙНИ    

№ Обект  (фирма) 

Бро

й 

басе

йни 

към 

обек

та 

Местонахождение Контролиращ 

Общо 

за 

година 

І 

трим. 

ІІ 

три

м. 

ІІІ 

трим. 

ІV 

три

м. 

1.  Открит басейн хотел „SPS“ 1 Бул.”Освобождение”, Пловдив гл.инсп. 

Пинтиева 

2   2  
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2.  Открит басейн”Акваленд” 5 ЖК”Тракия”, Пловдив гл.инсп. Пинтиева 10   10  

3.  Открит басейн хотел „Рачич” 1 Войводиново инсп. Василева 2   2  

4.  Открит басейн,”Лайпциг”АД 

/малък/ 

1 Костиево инсп. Василева 2   2  

5.  Открит басейн,”Лайпциг”АД 

/голям/ 

1 Костиево инсп. Василева 2   2  

6.  Открит басейн” Аквавижън” 2 Манолско Конаре инсп. Василева 4   4  

7.  Открит басейн „Ел Версай” 1 Скутаре инсп. Василева 2   2  

8.  Открит басейн „ Бакалов 2002“ 2 гр.Баня,ул.”Лилия” инсп. Аршук 4   4  

9.  Минерален басейн „СБР“ 3 гр.Баня ул.“Липите” инсп. Аршук 6   6  

10.  Открит басейн с/у ЖП гара 

Баня 

1 гр.Баня,ул. „Прогрес“№ 88 инсп. Аршук 2   2  

11.  Открит басейн „ПРО“ 1 гр.Баня, ул.”Св.Никола” инсп. Аршук 2   2  

12.  Открит басейн към комплекс 

„Царска баня“ 

1 гр.Баня, ул.”Липите” № 26 инсп. Аршук 2   2  

13.  Открит басейн“х-л Беркут “ 1 Брестник инсп.Ант.Колева 2   2  

14.  Открит басейн „Кампус 81“ 1 Дедево инсп.Ант.Колева 2   2  

15.  Открит басейн замъка 1 Белащица, м- т“Живака“13б инсп.Ант.Колева 2   2  

16.  Открит басейн “Дим 

инвестмънт” 

1 Белащица – м-ст“ Варниците“ инсп.Ант.Колева 2   2  

17.  Открит басейн „Х-л СПА и 

Парк Марково“ ООД 

1 Марково инсп.Ант.Колева 2   2  
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18.  Открит басейн “Дайли” 3 Пловдив;ул.”Н.Вапцаров” № 1а инсп.Ант.Колева 6   6  

19.  Открит басейн  към 

хотел“ Тримонциум“ 

1 

 

Пловдив, ул.”Кап.Райчо” 

 

инсп.Якимова 2   2  

20.  Открит басейн“ Топаз“ 1 Асеновград, ул. „Горноводенско 

шосе“ № 8 

д-р Мустафа 2   2  

21.  Открит басейн“ Ник 2002“ 1 Асеновград, ул.”Горноводенско 

шосе” 

д-р Мустафа 2   2  

22.  Открит басейн “Аутапарс 2000” 1 Асеновград, ул. „Спортист” №1 д-р Мустафа 2   2  

23.  Открит  басейн к-с „Чифлика“ 1 Асеновград, кв Горни воден д-р Мустафа 2   2  

24.  Открит басейн 

МДПЛР”Св.Богородица” 

1 Нареченски бани д-р Мустафа 2   2  

25.  Открит басейн“ Шопов трейд“ 1 Червен д-р Мустафа 2   2  

26.  Открит басейн  “Христо Точев” 1 Червен,ул. Тракия № 38 д-р Мустафа 2   2  

27.  Открит басейн „Красимира 

Кисьова“ 

 

1 

Врата д-р Мустафа 2   2  

28.  Открит басейн „Корсар – Хари 

Янев” 

1 Мулдава д-р Мустафа 2   2  

29.  Открит басейн 

„Аквапарк Виктус“ 

6 Асеновград, ул.Горноводенско 

шосе 

д-р Мустафа 12   12  

30.  Открит басейн „Саш-ойл“ 1 Козаново ст.инсп.Пенцова 2   2  
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31.  Открит басейн “НИК 15 – 

Никола Драганов” 

1 Поповица ст.инсп.Пенцова 2   2  

32.  Открит басейн“Стремон 95” 1 Първомай ст.инсп.Пенцова 2   2  

33.  Открит  басейн 1 Катуница, ул.Овощарска №1 ст.инсп.Пенцова 2   2  

34.  Открит  басейн 

“9-те деца”/минерален/ 

 

1 

Хисаря, Албена – 

„АП Иван Налчаджийски“ 

инсп.Кръмпотич 2   2  

35.  Открит басейн към хотелски 

к-с“Сана спейс”/минерален/ 

 

1 

гр.Хисар, ул.”Бели брези” № 1 инсп.Кръмпотич 2   2  

36.  Открит басейн към БК 

“Хисар”/розата/-/минерален/ 

 

2 

гр.Хисар  ул. „Гурко”№1 инсп.Кръмпотич 4   4  

37.  Открит  басейн, „Аугуста – 91“ 

/минерален/ 

1 Хисаря ,ул.”Ген Гурко” №3 инсп.Кръмпотич 2   2  

38.  Открит  басейн към хотел 

“Галери” 

/минерален/ 

1 

 

 

Хисаря ,ул.”Ген Гурко” № 15 инсп.Кръмпотич 2   2  

39.  Открит басейн ЕТ” Емануил 

Шейнин” 

1 Хисаря ,”Шипка ” 6 инсп.Кръмпотич 2   2  

40.  Минерален басейн, Бендойл 1 Хисаря ,”Тодор Каблешков” 82 инсп.Кръмпотич 2   2  

41.  Открит басен 

ЕТ”Цветан Трончев” 

 

1 

Хисаря, паркова алея 

„Момина сълза“ 

инсп.Кръмпотич 2   2  

42.  Открит басейн“Гергана“ 

„ПРО“ЕАД 

 

1 

Хисаря ,ул.Иван Вазов № 66 

 

инсп.Кръмпотич 2   2  

43.  Открит басейн  “Аквапарк” 3 Пловдив,бул.”България” № 97 инсп.Кръмпотич 6   6  



РЗИ – Пловдив – План 2019 г.   62 
 

44.  Открит басейн “Валхала” 2 Красновски бани инсп.Кръмпотич 4   4  

45.  Открит басейн “Старосел турс” 1 Старосел инсп.Кръмпотич 2  1 1  

46.  Открит  басейн “Щерев тур” 1 Сопот - Анево ст.инсп.Тодорова 2   2  

47.  Открит  басейн „Аутомакс” 1 Сопот ст.инсп.Тодорова 2   2  

48.  Открит басейн 

„Шамбала травел“ООД 

1 Сопот ст.инсп.Тодорова 2   2  

49.  Открит  басейн “Яев” 1 Соколица ст.инсп.Тодорова 2   2  

50.  Открит  басейн “Острова” 1 Пловдив, парк Отдих и култура гл.инсп.Костова 2   2  

51.  Открит  басейн “Марбро 

Ризортс” 

1 Пловдив, парк Отдих и култура гл.инсп.Костова 2   2  

52.  Открит басейн 1 „Галванотех ЕООД“ гл.инсп.Костова 2   2  

53.  Открит  басейн СК „Тракиец” 1 Дуванли инсп.В.Василева 2   2  

54.  Открит басейн към хотел 

„Чешмата“ 

1 Кричим ст.инсп. Колева 2   2  

55.  Открит басейн „ Русалка“ 1 Пловдив ,бул.”Дунав № 194” инсп. Искрева 2   2  

Общ брой проби: 148  1 147  
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ЗАКРИТИ  ПЛУВНИ БАСЕЙНИ 

№ Обект (фирма) 

Брой 

басей

ни 

към 

обект

а 

Местонахождение Контролиращ 

Общо 

брой 

проби 

за 

година 

І 

три

м. 

ІІ 

трим. 

ІІІ 

трим. 

ІV 

трим. 

1.  ДГ„Червената шапчица” 1 гр.Пловдив, жк. Тракия   гл.инсп.Пинтиева 3 1 1  1 

2.  Аграрен Университет 2 гр.Пловдив ,ул.”Менделеев”  гл.инсп.Пинтиева 6 2 2  2 

3.  ДГ ”Велимира” 1 гр.Пловдив, ул.Стоян Празов 3 гл.инсп.Пинтиева 3 1 1  1 

4.  ДГ “Слънце” 1 гр.Пловдив, жк. Тракия  гл.инсп.Пинтиева 3 1 1  1 

5.  ФЕГ 1 гр.Пловдив ,ул.Вук 

Караджич”№13а 

инсп.Искрева 3 1 1  1 

6.  ДГ”Валентина” 1 гр.Пловдив,ул.,Ал.Стамболийски ст.инсп.Колева 3 1 1  1 

7.  ДГ”Мирослава” 1 гр.Пловдив, ул.Пещерско шосе 26”  инсп.Аршук 3 1 1  1 

8.  Закрит плувен басейн 1 гр.Пловдив,ул.Тракия 50  инсп.Аршук 3 1 1  1 

9.  Закрит басейн, х-л„Стряма“ 1 гр.Баня инсп.Аршук 3 1 1  1 

10.  -л Тримонциум 1 гр.Пловдив,ул.”Кап.Райчо”  инсп.Якимова 3 1 1  1 

11.  ДГ”Малкият принц” 1 гр.Пловдив, ул.”Л. да Винчи” инсп.Якимова 3 1 1  1 

 Х-л “БК –Хисар” 

СПА/минерален/ 

1 гр.Хисар,ул.”Гурко” № 1 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 

 Закрит плувен х-л“Агуста“ 

СПА /минерален/ 

1 гр.Хисар,ул.”Гурко” № 1 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 
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12. Х-л “Гергана ПРО“ 

/минерален/ 

1 гр.Хисар, ул”Ив.Вазов”66 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 

13. Х-л “Сана спейс–Хисар” 

/минерален/ 

1 гр.Хисар,ул.”Бели брези” № 1 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 

14. Закрит басейн „Новотел“ 2 Пловдив инсп.Кръмпотич 6 2 2  2 

15. Закрит басейн „ВК Старосел“ 1 с.Старосел инсп.Кръмпотич 3  1 1 1 

16. Закрит басейн”Форего 

пропърти” 

1 Хисаря,ул.”Балкан” № 16 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 

13, Закрит басейн, х-л „Албена“ 1 Хисаря, 9-те деца на „ЕАНИ“8 инсп.Кръмпотич 3 1 1  1 

14. Закрит басейн „Младост“ 1 Пловдив,ул.”Владивосток” № 1 гл. инсп.Костова 3 1 1  1 

15. Закрит басейн „Джия бийч“ 1 Пловдив, Парк отдих и култура гл. инсп.Костова 3 1 1  1 

20. ДГ „Светла” 1 Пловдив,ул.”Дрян” № 8 гл. инсп.Костова 3 1 1  1 

21. ДГ „Мир” 1 Пловдив,ул. „Знаме „ № 6 гл. инсп.Костова 3 1 1  1 

22. Закрит плувен басейн 1 Пловдив,ул. „Силистра „ № 28Б гл. инсп.Костова 3 1 1  1 

23. ДГ”Малина” 1 Пловдив,ул.”Бугариево” № 30 инсп.Ант.Колева 3 1 1  1 

24. ДГ”Албена 1 Пловдив,ул.”Горно броди”№ 44  инсп.. Ант.Колева 3 1 1  1 

25. Хотел „Беркут” 1 Брестник инсп.Ант.Колева 3 1 1  1 

26. Екохотел”Здравец” 1 Парк „Родопи” инсп. Ант.Колева 3 1 1  1 

27. Хотел“Парк и Спа х-л   

Марково“ 

1 Марково инсп. Ант.Колева 3 1 1  1 

28. ДГ“Чайка“ 1 Пловдив,ул. „Славянска„ № 57 инсп. Василева 3 1 1  1 

29. Закрит басейн „СК Тракиец“ 1 с..Дуванлий инсп.Василева 3 1 1  1 

 Общ брой проби:                             99 32 33 1 33 
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5. Мониторинг на минерални водоизточници за хигиенни и профилактични цели 

№ Обект (фирма) Местонахождение Контролиращ 
Общо 

годишно 
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. 

ІV 

трим. 

1. Минерален водоизточник 

КЕИ „Женско банче“ 

гр.Баня инсп. Аршук 2  1  1 

2. Минерален водоизточник 

КЕИ „Мъжко банче“ 

гр.Баня инсп. Аршук 2  1  1 

3. Централни каптажи -

минерални 

гр.Баня - парк инсп. Аршук 2  1  1 

4. Минерален водоизточник 

Сондаж А 

гр.Баня инсп. Аршук 2  1  1 

5. Минерален водоизточник 

Сондаж В 

гр.Баня инсп. Аршук 2  1  1 

6. Минерален водоизточник 

Сондаж Г 

гр.Баня инсп.Аршук 2  1  1 

7. Минерален водоизточник 

сондаж „Българска роза“ 

гр.Баня инсп.Аршук 2  1  1 

8. Минерален водоизточник 

КЕИ „Парилките“ 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

9. Минерален водоизточник 

Сондаж № 3 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

10. Минерален водоизточник 

Сондаж № 4 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2   2  
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11. Минерален водоизточник 

Сондаж № 5 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

12. Минерален водоизточник 

Сондаж № 6 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

13. Минерален водоизточник 

„Чаир Баня“ 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

14. Минерален водоизточник 

КЕИ „Момина баня“ 

гр.Хисар инсп. Кръмпотич 2  1  1 

15. Минерален водоизточник 

Сондаж 1 

с.Красново инсп. Кръмпотич 2  1  1 

16. Минерален водоизточник 

КЕИ“ Галерията“ 

с.Нар. бани д-р Мустафа 2  1  1 

13, Минерален водоизточник 

Сондаж 5 

с.Нар. бани д-р Мустафа 2 

 

 1  1 

Общ брой проби 34  16 2 16 

 

                            МИНЕРАЛНИ БАНИ 

№ Обект  (фирма) Местонахождение 

 

Инспектор Общо за 

1 

година 

І трим. ІІ трим. ІІІ 

трим. 

ІV 

трим. 

1. Обществена мин.баня – 

Възстановителен център 

с.Песнопой инсп.Василева 2  1  1 
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2. Мин.баня към “СБР-НК” гр.Баня, ул.”Липите “№1 инсп.Аршук 2  1  1 

3. Мин.баня “ Банчето” гр.Баня инсп. Аршук 2  1  1 

4. Мин.баня общинска  

„Момина баня"  

гр.Хисар - парк „Момина 

баня” 

инсп. Аршук 2  1  1 

Общ брой проби : 8  4  4 

 

 

ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И  

ЗДРАВНО -ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА“ 

 

Дейността в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” – Дирекция „ОЗ”, през 2019 год., ще 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 

действащотонационално законодателство. 

 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. 

 Участие в областни и общински експертни съвети по устройство на терторията; участие в комисиите за промяна предназначението 

на земеделски земи за незамеделски нужди към ОД „Земеделие и гори” 

 Участие в Държавни приемателни комисии за строежите от І, ІІ и ІІІ категория 

 Тематични проверки по указания на МЗ. 
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 Проучване разпространението и степента на изразеност на рисковите фактори, свързани с начина на живот (стрес, тютюнопушене, 

наднормено тегло и др.) и участие в разработване наинициативи с цел тяхното ограничаване. 

 Проучване, анализиране и контрол върху организираното хранене на деца и ученици, с цел оптимизирането му и изпълнението на 

нормативната база към Министерство на здравеопазването.  

 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 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.    

 Оценка на седмичните учебни разписания на учениците. 

 Оказва консултативна и методична помощ на различни групи на населението по проблемите на здравното образование, възпитание и 

профилактика на болестите.     

 

 

I.ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

 

1.ШУМ 

1.1 Насочен контрол ( VII, т.2.1 от Указание за планиране) 

 

№    Годишни задачи /мероприятия мярка Срок за изпълнение 

1.  Контрол на локални източници на шум от 

обекти срещу които е получена жалба в МЗ 

или РЗИ 100 % 

Съгласно действащото 

законодателство 

2.  Създаване на досиета на обектите - локални 

източници на шум (заведения за хранене и 

развлечения;обекти за търговия и др.)  100 % 

при получаване на 

жалби/сигнали 

3.  Последващ контрол на локалните източници на 

шум 100 % 

Съгласно изискванията на 

действащото законодателство 
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1.2. Изготвяне на годишен доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване  ( VII, т. 7.2 от Указание за планиране)  

Ръководител – Д-р Антон Иванов 

 

№ Мероприятие: Мярка 
Срок: 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

2.2.1 

 

Изготвяне на годишен доклад с анализ и оценка на  

шумовото натоварване на град Пловдив, съдържащ: 

-  Анализ на данните от проведените 

измервания/изчисления на шумовото натоварване през 

2019 г. с включена динамика за предходни години; 

- Предложения за мерки за намаляване на шумовото 

натоварване; 

- Информация от община Пловдив за извършеното по 

мерки, предписани в предишни периоди за 

подобряване на акустичното състояние; 

- Обобщена информация за получените от общинските 

администрации данни за предприетите  

- и изпълнени мерки по Плановете за действие за 

управление, предотвратяване и намаляване на шума в 

околната среда, както и броя на извършените 

контролни проверки от страна на РЗИ и предприети 

действия при необходимост. 

Докладите с анализ и оценка на шумовото натоварване в 

наблюдаваните населени места, вкл. резултатите от 

измерванията/изчисленията, да се изпратят до 15 

декември 2019 г. в МЗ, дирекция „ Здравен контрол”, 

както и в НЦОЗА на електронен носител  

Докладите да се представят и в съответните общини за 

предприемане на мерки за ограничаване на шума в 

населените места. МЗ да бъде своевременно 

информирано за последващите от общините действия за 

ограничаване на шума. 

Доклад    

15.12.19 

 

1 

1 
Д-р Иванов, 

инсп.Кузманова 
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2. НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

 

 

2.1. Контрол на обекти – източници на нейонизиращи лъчения 

 

2.1.1.Насочен контрол 

 

 

№    Годишни задачи /мероприятия мярка Срок за изпълнение Отговорник 

2.1.1 Контрол на обекти източници на електромагнитни 

полета срещу които е получена жалба в МЗ или РЗИ 100 % 

Съгласно изискванията на 

действащото законодателство 

инж. М. Иванова 

инж. А. Рангов 

и инспектори 

 

 

2.1.2. Предварителен здравен контрол 

Служители на отдела извършват измервания  на ЕМП, съвместно с отдел „ЛИ” при постъпили уведомления от юридически лица за 

вписване на обектите с излъчващи съоръжения в Регистъра на ООП на територията на областта. 

Всички постъпили уведомления за откриване на обекти с излъчващи съоръжения (в това число и промяна в обстоятелствата) се отработват 

съгласно нормативното законодателство. 
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2.2. Изготвяне на годишен доклад и анализ (VII,т.8.2 от Указание за планиране) 

 

Мероприятие: Мярка 
Срок: 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

В годишния доклад следва да бъде посочена информация 

относно: 

- Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи 

лъчения, в Регистъра на обекти с обществено 

предназначение на територията на областта и по общини; 

- Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според 

собственика; 

- Цел на мониторинга; 

- Обекти, подлежащи на мониторинг; 

- Обекти с извършен мониторинг; 

- Технически средства, с които са проведени измерванията; 

- Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и 

резултатите от тях; 

- Изводи и заключения; 

- Лице изготвило доклада, подпис и контакти за връзка. 

Анализът и изводите, направени въз основа на резултатите 

от мониторинга, да се публикуват на страницата на РЗИ и 

да се изпратят на общинската администрация за сведение и 

приемане на съответните действия по компетентност. 

Докладите да се изпратят в срок до 15 декември 2019 г. 

на МЗ, Дирекция „Здравен контрол”  

 

Доклад    
15.12.19 

1 
1 

Отдел „ ЛИ“ 

В. Начева 

инж.А.Рангов, 

инсп.Ат. Чолаков 
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3. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

3.1.  Изготвяне на годишен доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението 

 

№ Мероприятие Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

1. 

Изготвяне на Анализ на качеството на атмосферния 

въздух в град Пловдив през 2018 г. по данни 

предоставени от компетентните органи 

 

Анализ 
 

30.06.

2019 

1 

  1 
Д-р Иванов 

инсп.Кузманова 

2. 

Изготвяне на анализ на здравното състояние на 

населението по групи болести от клас Х „Болести на 

дихателната система” на МКБ – 10, които имат доказана 

връзка със замърсителите на атмосферния въздух, 

включително проследяване тенденциите за Област 

Пловдив по данни от НЗОК. 

Анализ  1   1 
Д-р Иванов 

инсп.Кузманова 

3. 

Изготвяне на препоръки към общинските власти за 

намаляване имисионните нива на замърсителите, с цел 

ограничаване на тяхното вредно въздействие върху 

здравето на населението и представянето им на 

общините за обсъждане, приемане и включване в 

различни общински програми за финансиране и 

изпълнение. 

Препоръки  1   1 
Д-р Иванов 

инсп.Кузманова 

4. 

Изискване информация от община Пловдив за 

предприетите мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух през 2018 г. 

Информация  1   1 
Д-р Иванов 

инсп.Кузманова 

5. 

Изготвяне на докладза влиянието на атмосферния 

въздух върху здравето на населението в град Пловдив. 

Оценка на здравния риск въз основа на данните за 

качеството на атмосферния въздух и заболеваемостта за 

2018 г., съдържащ:  

- нализ на качеството на атмосферния въздух в 

наблюдаваните населени места за 2018 г. (по данни на 

  1   1 

 

Отдел ”ЛИ” 

Д-р Иванов, 

инсп.Кузманова 
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компетентните органи); 

- Брой пунктове за мониторинг (ПМ) в населеното 

място; 

- Режим на работа на ПМ - непрекъснат (24 часа) или 

периодичен; 

- Вид на ПМ - АИС, ДО АС, МАС или ръчно 

пробонабиране; 

- Вид контролирани атмосферни замърсители; 

- Методите на изследване на показателите, 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух и 

графика за пробонабиране; 

- Отговорни за поддържането на ПМ и мониторинга 

институции (ИАОС, общини); 

- Анализ на регистрираните концентрации на 

атмосферните замърсители през годината (брой 

превишения на нормите, тенденции спрямо предходни 

години (по възможност поне тригодишен период)). 

- Анализ на здравното състояние на населението по 

групи болести от Клас X „Болести на дихателната 

система" на МКБ-10, вкл. проследяване тенденциите за 

съответната област, община и населено място; 

- Мерки, предприети от РЗИ при получено уведомяване 

от страна на компетентните органи за трайно 

превишаване на определени замърсители и/или 

превишаване на алармените прагове, включително 

уведомяване на общините и предписания до тях, както 

и постигнат резултати. 

Изпращане на доклада в МЗ, Дирекция“Здравен 

контрол” в срок до 30 юни 2019 г.Докладът да се 

представи и  в съответните общини за обсъждане, 

приемане и включване в различни общински 

програми за подобряване качеството на атмосферния 

въздух. 
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4. Изготвяне на обобщен годишен доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в мониторираната от РЗИ 

административна област 

 

№ Мероприятие: Мярка 
Срок: 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

4.1. 

Изготвяне наобобщен годишен доклад за 

качеството на водата за питейно-битови цели в 

мониторираната от РЗИ административна област. 

Докладът трябва да съдържа: 

-  Анализ на данните от проведеният от РЗИ и ВиК 

мониторинг на качеството на питейната вода по 

зони на водоснабдаяване с включена динамика за 

тригодишен период; 

-  Има ли зони с неизпълнен мониторинг? Коя 

организация не е изпълнила мониторинга и поради 

какви причини. По кои показатели мониторинга не 

е изпълнен; 

-  В зоните с установени отклонения в качеството на 

питейната вода по микробиологични показатели 

и/или химични показатели с трайни 

несъответствия, какви мерки са предприети и 

какви мерки са планирани да бъдат изпълнени и от 

кого за подобряване качеството на питейната вода; 

-  Информация от ВиК, общините и други за 

извършеното по мерки, предписани в предишни 

периоди за подобряване качеството на питейните 

води; 

-  Информация за извършените от РЗИ контролни 

проверки (брой и вид) за изпълнение на 

предвидените мерки и предприетите от 

инспекцията необходими действия след 

приключване на проверките; 

    1 1 

 

 

С. Идризова 

М. Дормуш 

Н. Колева 
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-  Разработени информационни материали за 

информиране на обществеността и 

заинтересованите лица (общопрактикуващи 

лекари, кметове на населени места и др.) при 

установени трайни отклонения в качеството на 

питейната вода. Потърсено и получено съдействие 

от водоснабдителните дружества в тези случаи; 

- Заключение за качеството на питейната вода в 

съответната област и предписани конкретни 

препоръки за изпълнение през следващата 

календарна година; 

-  Друга допълнителна информация по преценка; 

Докладите с анализ и оценка на качеството на 

питейната вода, да се изпратят до 15април 2020 г. в 

МЗ, дирекция „Здравен контрол”,  

Докладите да се разработят съвместно с 

водоснабдителните дружества и да се представят и в 

новосъздадените асоциации по ВиК за предприемане 

на мерки за подобряване качеството на питейната 

вода. МЗ да бъде своевременно информирано за 

последващите от отговорните институции действия за 

подобряване качеството на водата за питейно-битови 

цели. 

 

Докладите  да се публикуват на интернет страницата на РЗИ - Пловдив 
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II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 

 

1. Хранене на организираните детски и ученически колективи 

Оценка и контрол на храненето 

№ Мероприятие Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

1. 

Извършване на проверки на храненето при децата от  

3 до 7 години в детските заведения съгласно 

изискванията на Наредба №6/2011г. /обн.,ДВ,бр. 65 от 

2011г. / 

Текущи 

проверки 

 

52 

 

55 

 

40 

 

55 

 

 

202 

 

 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

2. 

Извършване проверки на храненето на децата от 0 до 

3 години в детските заведения съгласно изискванията 

на Наредба №2 /2013г. 

Текущи 

проверки 
33 25 25 25 108 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

3. 

Извършване проверки на храненето в ученически 

столове и бюфети съгласно изискванията на Наредба 

№37/2009г. / обн.,ДВ,бр63 от 07.08.2009г / 

Текущи 

проверки 
53 63 12 63 191 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

 

4. 

 

Извършване оценка на храненето  на децата от 3 до 7 

години в детските заведения, съгласно изискванията 

на Наредба № 6/2011г.  обн.,ДВ,бр. 65 от 2011 г . 

Оценки 10 22 21 22 75 

 

С. Идризова 

Д-р Златанова          

В. Петров 

5. 

Извършване оценка на храненето  на децата от 0 до 3 

години в детски заведения, съгласно изискванията на 

Наредба №2 /2013г. 

Оценки 10 16 13 15 54 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

В. Петров 

6. 

Извършване оценка на храненето в ученически 

столове, съгласно изискванията на Наредба № 

37/2009г.  обн.,ДВ,бр. 63 от 2009 г . 

Оценки     11 17 - 17 45 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

В. Петров 

 

7. 

Осъществяване на методично ръководство, срещи, 

обучения и др. с ръководство и персонал в детски и 

учебни заведения. 

Обучение и 

срещи 
2 2 2 2 8 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

В. Петров 



РЗИ – Пловдив – План 2019 г.   77 
 

8.  
Методична помощ и консултации свързани с 

храненето. 

Методична 

помощ 
30 30 30 30 120 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

В. Петров 

9. 

Извършване на тематична проверка за спазване 

изискванията на Наредба № 37/2009 г. за 

здравословно хранене на учениците по отношение на 

храни и напитки, предлагани в бюфети, павилиони и 

автомати за храни и напитки за периода от 15.09 до 

30.10.2019 г. 

Тематична 

проверка 
- - 12 58 70 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

 

10. 

Участие в провеждане на Национално проучване за 

оценка разпространението на свръхтегло и 

затлъстяване  при деца от първи клас в  учебни 

заведения от гр. Пловдив и региона.  Изследването ще 

се проведе в периода м. март – м. май 2019 г. и 

включва антропометрични измервания на децата 

(ръст, тегло, обиколка на талия и ханш) и попълване 

на анкетни карти от родителите и учебните заведения; 

(VI,т.1.4. от Указание за планиране) 

Проучване  1   1 

В. Начева 

В.Петров 

С. Идризова  

Д-р Златанова 

 

2. Оценка на седмичните учебни разписания на учениците 
 

№ Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

2.1 

Извършване оценка на седмичните разписания на 

учебните заведения в Пловдив и областта по реда и 

процедурите на Наредба №10 на МЗ за здравните 

изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

учебни разписания. 

Брой оценки 194 - 194 - 388 

В. Начева  

 С. Идризова 

В. Петров 

Д-р Златанова 
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3. Тютюнопушене  

№ Мероприятие Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

  3.1 

 

Контрол по спазване изискванията на чл. 56  от ЗЗ: 

систематичен здравен контрол в кухненските 

блокове на детски и учебни заведения по прилагане 

на чл.56 от 33; 

Проверки    99 126 66 126 417 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

 

3.2 Контрол по спазване на забраните и ограниченията 

за продажбата на алкохол и за тютюнопушене в 

закрити обществени места, обособени работни места 

и някои открити места, съгласно изискванията на чл. 

54, чл. 56 и чл. 56а от Закон за здравето 

Проверки 

Съгласно действащото законодателство и 

указания на МЗ 

инж. М. 

Иванова 

и инспектори 

от отдел 

„ПБПЗ и ЗТЕ” 
 

 

Контрол по спазване изискванията на чл. 54, 56 и 56а от Закон за здравето. Систематичен здравен контрол чрез текуща инспекция или 

тематична проверка, както и насочен държавен здравен контрол в обекти – закрити обществени места, обособени работни места и някои открити 

обществени места, по прилагане на чл. 56 и 56а от ЗЗ  

- регулярно, най-малко един път в годината; 

- с еднаква степен на взискателност към отделните обекти за хранене и развлечение.  

- с повишена кратност  – при констатирани нарушения; при сигнали и жалби;  контрол по изпълнението на предписани мероприятия и др. 

Провежданият здравен контрол да обхваща всички обекти, с насоченост към обектите за хранене и развлечения, като изискванията да се 

прилагат еднакво към всички закрити обекти, независимо от вида и естеството на стените и преградите, или други заграждения, които оформят 

помещението. 
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4. Оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи 

 

Мероприятия 
Мярка 

Срок 
Отговорник 

І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Организиране и провеждане на семинарни обучения с  

медицински специалисти от детски и учебни заведения в 

Област Пловдив, свързани с  изискванията на Наредба № 

3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските 

заведения и училищата. 

Обучения 6    6 

 

В. Начева 

Д-р Златанова 

В. Петров 

С. Идризова 

- Приемане на анализи за здравословното състояние на 

децата и учениците от детски и учебни заведения и 

подготвяне на информация, която да бъде включена в 

годишните анализи на инспекцията.  

Брой схеми 

за анализи 
450     

 

450 

 

В. Начева 

Д-р Златанова 

В. Петров 

С. Идризова 

 

- Изготвяне на анализи за здравословното състояние на 

децата и учениците от организираните колективи, които 

да бъдат включени в годишния доклад за състоянието на 

здравето на гражданите по реда на чл. 5 от Закона за 

здравето. в срок до 22.07.2019 г 

Брой  

анализи 
 2   2 

 

В. Начева 

 

 

- Оказване методична помощ на медицински специалисти в 

общински и частни детски и учебни заведения за 

реализирането на промотивни дейности, свързани със 

здравето на децата и учениците. 

Методична 

помощ  
10 10 10 10 40 

В. Начева  

Д-р Златанова 

В. Петров 

С. Идризова 
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III. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И СТРАТЕГИИ 

 

1.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ: 

1.1.Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2015 – 2020 г. 

Мероприятие Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Провеждане на здравно образователни мероприятия с 

деца и ученици за придобиване на здравни знания и 

навици за формиране на здравословно поведение с оглед 

профилактика на оралните заболявания. 

Здравно 

образователни  

инициативи 

  1  1 

Д-р Златанова 

С. Идризова 

В. Петров 

- Разпространение на информационни материали за 

профилактика на оралните заболявания на деца и 

ученици. 

Информац. 

кампания 
  1  1 

 

С.Идризова 

В. Петров 

 

1.2. Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) (2017-2020 г.) 

1.2.1. Промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите групи. 

 

Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Организиране и участие в кампании за промоция на 

безрисково сексуално поведение и разпространение на 

презервативи сред подрастващите и младите хора  

Кампании 1 1  1 3 

 

В. Начева  

Д-р Златанова 

С. Идризова 

В. Петров 

- Провеждане на здравно-образователни дейности по 

въпроси, свързани с превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, 

тютюнопушене  и употреба на ПАВ в Центрове за 

настаняване от семеен тип, кризисни центрове за 

временно настаняване на деца и др. 

Лекции 3 3  3 9 

 

В. Начева  

 

- Изготвяне на тримесечни справки за броя на 

достигнатите лица и вида на предоставените им услуги, 

чрез дейности по промоция на здраве и превенция на 

Брой 

справки 
1 1 1 1 4 

 

В. Начева  
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ХИВ/СПИН и СПИ, броя на раздадените презервативи и 

промоционални и образователни материали, 

осъществявани от РЗИ. 

- Осъществяване на съвместни дейности с НПО, работещи 

с определените в Националната програма уязвими групи. 

Мероприя-   

     тия 
1 1 1 1    4 

 

В.Начева  

 

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

 

1.3.1. Информиране на населението за проблемите, свързани с туберкулозата, факторите за развитие и разпространение на 

болестта, необходимостта от изследване и лечение, както и здравните и социални последици за индивида и общността сред която живее: 

Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Активно участие в провеждане на здравно-

образователни дейности и изработване на 

информационни материали за естеството на 

заболяването и възможностите за намаляване на риска 

от заразяване и разпространение на туберкулозата. 

Здравно-

образователни 

дейности 

1  1  2 
Д-р Златанова 

В. Начева  

- Съвместни дейности с НПО, работещи с рискови групи: 

/затворени колективи и лица, лишени от свобода; 

ромска общност; лица с алкохолна и наркотична 

зависимост; бежанци и търсещи убежище; деца на 

улицата/ по повишаване на информираността и 

нагласите сред тях за приемане на предлаганите им 

социални и здравни услуги.  

Дискусии и        

беседи 
  1 1 2 

 

В. Начева  

Д-р Златанова 
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1.4.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.; 

 

1.4.1. Дейности по темата „Употреба на тютюневи изделия” 

 

Мероприятия Мярка 
Срок Отговорник 

І ІІ ІІІ ІV Общо  

- Организиране и участие в кампания за Световния ден 

без тютюн  ( 31 май 2018 г. ) . 

 

Кампания 

 
 1   1 

В. Начева  

Д-р Златанова 

С. Идризова 

В. Петров 

- Организиране и участие в кампании за измерване на 

въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството 

на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни 

пушачи ( Smoker lyzer ), с насоченост към активни 

пушачи. 

Кампании 

 
 1  1 2 

 

В. Начева  

 

- Организиране и участие в кампания за Международен 

ден без тютюнопушене ( 21 ноември  2018 г. ) 
Кампания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

В. Начева 

Д-р Златанова 

В. Петров 

С. Идризова 

- Популяризиране на превантивната дейност за 

ограничаване употребата на тютюнопушенето на  

ККОТ. Предоставяне на информация за 

никотинзаместваща терапия. 

Кампании 

  

 

1 
 

 

 

1 

 

 

2 

 

В. Начева  

 

- Популяризиране на услугите на ККОТ в по-малки 

населени места, по предварително обявен график 

(публикуван в сайта на РЗИ, чрез средствата за масова 

информация и др. ) 

По предварително изготвен график ККОТ може да 

предоставя услугите си на болници, частни фирми, 

ОПЛ, университети и др. 

 

  

 

  

В. Начева  
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 1.4.2. Дейности по темата „Злоупотреба с алкохол” 

Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Организиране на  кампании за разясняване на 

опасностите от злоупотреба с алкохол, насочена към 

уязвими социални групи: деца, млади хора и бременни 

жени, чрез образователни програми в училищата и 

местата, които се посещават от младите хора. 

Кампания    1 1 

 

В. Петров 

 В. Начева  

Д-р Златанова 

 

- Организиране и провеждане на спортни и музикални 

инициативи, с ясни послания срещу употребата и 

злоупотребата с алкохолни напитки и коктейли, цигари 

и други психоактивни вещества, както и на синергичния 

ефект от употребата им сред подрастващите. 

Кампания  1  1 2 

 

В. Петров 

 В. Начева  

 С.Идризова 

 Д-р Златанова 

- Организиране и провеждане на обучения и семинари, 

участие в обществени дебати и диалог с институциите, 

във връзка с проблемите на алкохолната зависимост и 

повишаване нивото на информираност на обществото 

по въпросите отнасящи се до алкохолната зависимост. 

Обучения   1 1 2 

 

В. Петров 

 В. Начева  

 

- Разкриване на нови форми и методи на здравно 

образование, търсене на подходи за извършване на 

интервенционни дейности сред различни социални 

групи и общности, придържайки се към основните 

национални и регионални приоритети, както и 

мобилизация на общностите и търсене на нови 

партньори. 

Здравно – 

образователни 

прояви 

   1 1 

В. Начева  

В. Петров 
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1.4.3. Дейности по темата „Хранене” 

Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Провеждане на здравно-образователни мероприятия, 

насочени към повишаване на информираността по 

въпросите на рискове за здравето при хранителни 

дефицити, ползите от здравословно хранене, диетично 

хранене при различни популационни целеви групи 

/жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, 

родители и лица с ХНБ и др./ 

Здравно – 

образователни 

прояви 

1 1 1 1 4 

 

В.Петров 

С. Идризова  

Д-р Златанова 

- Организиране и провеждане на обществени кампании за 

информиране на населението по въпросите на 

здравословното хранене: за подкрепа на кърменето, за 

борба със затлъстяването, при ХНБ и др. 

Кампания   1 1 2 

В. Петров 

Д-р Златанова 

С. Идризова 

 

- Обучение на  медицински и немедицински специалисти 

по въпросите на здравословното хранене, рискове за 

здравето при нездравословен модел на хранене, 

диетично хранене и др.  

Обучения 

Беседи, 

Консултации 

 1 1 1 3 

 

В.Петров 

Д-р Златанова 

С. Идризова 

 

 

1.4.4. Дейности по темата „Физическа активност” 

Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

- Организиране и провеждане на обучителни курсове и 

семинари с медицинските, включително и тези от 

здравните кабинети в училища и детските градини за 

повишаване познанията по проблемите, свързани с 

ниската физическа активност на населението. 

Семинар       1  1 
В. Петров 

В. Начева 

- Популяризиране на Световния ден за движение за 

здраве – 10 май,  сред различни възрастови групи от 

населението чрез подходящи инициативи. 

Кампания  1   1 

В. Петров 

В. Начева  

С. Идризова  

Д-р Златанова 
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- Организиране  и провеждане на образователни 

мероприятия с медицински и немедицински 

(включително и спортни) специалисти и партньори по 

програмата, насочени към повишаване знанията на 

физическата активност на населението. 

Образователни 

мероприятия 

 

 1  1 2 

 

В. Петров 

В. Начева  

 

 

1.5.  Национален план за действие 2015-2020 г. към Национална стратегия на Република България за интегриране  на ромите 2012 -

2020 г. 

 

№ Мероприятия Мярка 
Срок 

Отговорник 
І ІІ ІІІ ІV Общо 

1. 

Провеждане на беседи с млади хора и техните 

родители за начините, по които могат да се 

предпазят от нежелана и ранна бременност; за 

опасностите, които крие ранната бременност за 

майката и бебето. 

Беседа    1 1 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

 

2. 

Провеждане на беседи и разговори с младите майки 

за  значението на имунизациите и мотивиране за 

редовното им прилагане според Националния  

имунизационен календар. 

Беседа    1 1 

С. Идризова 

В. Петров 

 

3. Разпространение на информационни  материали 
Информ. 

кампания 
 1  1 2 

С. Идризова 

В. Начева 

В. Петров 

Д-р Златанова 

4.  
Провеждане на беседи и обучения насочени към 

жени, ангажирани с отглеждането на малки деца. 
Беседа   1  1 

 

С. Идризова 

В. Петров 

5. 

Провеждане на разяснителна кампания за 

значението на профилактичните прегледи сред 

ромското население. 

 

Разяснителна 

кампания 

   1 1 

С. Идризова 

В. Начева 

В. Петров 

6. 

Разпространение и излъчване на видеоклипове и 

филми на здравна тематика, адресирани към 

ромското население за вредата от най-

Видео 

прожекции 
 1  1 2 

С. Идризова 

В. Начева 

В. Петров 
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разпространените рискови фактори 

/тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене и предимства на 

здравословен начин на живот/. 

7. 

Организиране на дейности  сред ромското 

население за запознаване с начините за 

предпазване от сърдечно-съдови, инфекциозни, 

онкологични и наследствени болести. 

Информац. 

кампания 
  1  1 

С. Идризова 

Д-р Златанова 

В. Петров 

8. 
Организиране и провеждане на  обучителни 

дейности със здравни медиатори 

Обучения 

 
 1   1 

С. Идризова 

В. Начева 

 

1.6. Дейности за ограничаване на остеопорозата в Република България 

 

 

Мероприятия 
Мярка 

Срок 
Отговорник 

І ІІ ІІІ ІV Общо 

Провеждане на съвместни дейности с неправителствени 

организации по промоция на здраве и превенция на 

остеопорозата 

Мероприятия    1 1 

Д-р Златанова 

В. Начева 

 

Организиране и провеждане на кампания за отбелязване 

на Световния ден  без остеопороза – 20 октомври. 
Кампания    1 1 

Д-р Златанова 

В. Начева 

С. Идризова 

В. Петров 
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ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ДНИ НА ЗДРАВЕТО 

 

14 февруари – Ден на влюбените 

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата 

7 април – Световен ден на здравето 

10 май - Световен ден на физическата активност 

19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването 

22 май – Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ / СПИН 

31 май - Световен ден без тютюн 

1-7 август – Световна седмица на кърменето 

16 октомври - Световен ден на прехраната 

20 октомври - Световен ден за профилактика на йоддефицитните заболявания  

 м.  ноември - Международен ден без тютюнопушене( третия четвъртък на месец ноември) 

1 декември - Световен ден за борба със СПИН 

 

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЕН И СИСТЕМАТИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

№    Годишни задачи /мероприятия мярка Срок заизпълнение Отговорник 

А. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (контрол по спазване 

на здравните изисквания при проектиране, строителство, 

реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на 

обекти с обществено предназначение) 

   

1. Съгласуване при необходимост на устройствени планове и 

извършване оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти на ООП със задължителните здравни норми и 

изисквания, когато тя се извършва с приемане от Експертен 

съвет на одобряващата администрация или по искане  на 

физически или юридически лица; 

   

1.1. Съгласуване при необходимост на устройствени планове по 

искане на физически или юридически лица 

 

 

 

100% 

14 работни дни 

 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 
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1.2. 

 

Извършване оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти със задължителните здравни норми и изисквания, по 

искане на физически или юридически лица; 

 

100% 

 

14 работни дни 

 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

 

2. Участия в областните и общински експертни съвети по 

устройство на територията 

   

2.1. Участие в заседанията на ЕСУТ в общини в Пловдивска област  

 

100% 

 

 

при покана 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

 

2.2. Участие в заседанията на Областния експертен съвет 
100 % 

 

при покана 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

от отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” 

3. Участие в процедурите по извършване на екологични оценки 

(ЕО) на планове и програми  и оценки на въздействие върху 

околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения 

съгласно последните изменения на нормативните документи по 

отношение на ЕО и ОВОС. Участие във всички процедури по 

ЕО и ОВОС, когато те се провеждат на регионално ниво-от 

РИОСВ.  

 

 

 

100% 

 

Съгласно действащото 

законодателство 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

 

3.1. Участия в Експертните екологични съвети към РИОСВ за 

разглеждане и приемане на решения относно докладите за ЕО и 

ОВОС 

 

100% 

 

при покана 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

 

4. Участие в комисиите за промяна предназначението на 

земеделски земи за неземеделски нужди към Областните 

дирекции “Земеделие и гори”. 

 

100% 

 

при покана 

 

инж. М. Иванова 

5. Проверки по време на строителство    

5.1. Проверки по време на строителство на големи производствени 

обекти, които ще произвеждат стоки, имащи значение за 

здравето на човека 

 

100 % 

при получаване 

на Уведомление 

за заверена 

заповедна книга  

(минимум 1 път 

годишно) 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 
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5.2 Проверки по време на строителство на: 

- лечебни и здравни заведения 

- обекти с обществено предназначение 

100 % при получаване 

на Уведомление 

за заверена 

заповедна книга 

(минимум 1 път 

годишно) 

инж. М. Иванова 

експерти и главни инспектори 

 

6. Участие в държавните приемателни комисии за въвеждане в 

експлоатация на строежите  

от І-ва; ІІ-ра и ІІІ-та категории 

 

100% 

при получена заповед 

за участие 

инж. М. Иванова 

експерти и инспектори 

 

6.1. Издаване на становища във връзка с приемането и разрешаване 

ползването на строежите /след извършени измервания на 

факторите на работната среда и /или околната среда 

 

100 % 

 

14 дни 

инж. М. Иванова 

експерти и  инспектори 

 

Б. СИСТЕМАТИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ    

1. Извършване на държавен здравен контрол на обекти за 

производство на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води и на пуснати на пазара бутилирани води 4 пъти 

годишно 

Съгласно действащото 

законодателство 

инж. М. Иванова 

и инспектори 

 

1.1. Мониторинг и контрол на минерални води за питейни, 

хигиенни нужди, отдих и спорт  

100 % 

Съгласно приложена 

таблица 

инж. М. Иванова 

и инспектори 

 

1.2. Извършване на оценка степента на въвеждане на системи за 

управление безопасността на храните в обектите за 

производство и търговия с бутилирани води, вкл. въведените 

системи за проследяване на храните; подпомагане на бизнес 

операторите за въвеждане на системите и извършване на одити 

на въведените СУБХ в предприятията за производство и 

търговия с бутилирани води. 100 % 

 

 

 

ІV тримесечие 

инж. М. Иванова 

и инспектори 
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2. Използване на административно наказателни мерки 

/предписания, акт, заповед за спиране/ при риск за 

общественото здраве  

при риск за 

общественото здраве 

инж. М. Иванова 

и инспектори 

 

3. Извършване  на контрол на обекти с обществено 

предназначение, при получени уведомления по реда на Наредба 

№9/2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, 

контролирани от РЗИ 100 % 

при получаване на 

уведомление 

инж. М. Иванова 

и  инспектори 

 

3.1. Оформяне на досие на обектите, подлежащи на вписване в 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, 

контролирани от РЗИ и предаването му на н-к отдел „ДЗК“ и 

отдел „ПЕК“ и Дирекция „МД” 100 % 

Съгласно действащото 

законодателство 

инж. М. Иванова 

и  инспектори 

от отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” 

4. Своевременни проверки и процедури по постъпили жалби 

100% 

30 дни 

 

инж. М. Иванова 

експерти и  инспектори 

 

5. Участия в съвместни проверки с други контролни органи 

100 % 

при необходимост инж. М. Иванова 

експерти и  инспектори 

 

 ДРУГИ ГОДИШНИ ЗАДАЧИ:    

 Съдействие от експерти в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” на сътрудниците 

от Дирекции ОЗ, МД и НЗБ при провеждане на текущия 

здравен контрол и при постъпили жалби 100 % 

 

при необходимост 

инж. М. Иванова 

експерти и  инспектори 

 

 Анализиране, обсъждане и отчет на дейността в отдела 

 

всяко тримесечие и 

годишно 

инж. М. Иванова 

експерти и инспектори 
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 Провеждане на семинари, колегиуми, участия в курсове за 

обучение на здравните инспектори и експерти за изпълнение на 

Европейското и национално законодателство  

по програма инж. М. Иванова 

експерти и  инспектори 

от отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” 

ТАБЛИЦА КЪМ Т. 1.1. 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КОНТРОЛ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ ЦЕЛИ  

ОБЕКТИ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ 

 

№ ОБЕКТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩО І трим. ІІ трим ІІІ трим. ІV трим. 

   44МБ 11 11 11 11 

1. Фабрика за бутилиране на натурална 

минерална и трапезна вода 

гр. Хисаря, ул. “Гео Милев” № 2 

ТПК “Бутилираща компания 

Хисар” 

4 1 1 1 1 

2. Цех за бутилиране на натурална 

минерална вода 

гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко” №3 

“Аугуста-91” АД 
4 1 1 1 1 

3. Цех за бутилиране на натурална 

минерална вода 

гр. Хисаря, ул.”Камилите”№2 

“БК Хисар” ЕООД 
4 1 1 1 1 

4. Цех за  бутилиране на трапезна вода гр. Хисаря, кв. “Миромир”ПИ 346 

“Малакови” ООД 
4 1 1 1 1 

5. Цех за  бутилиране на минерална 

вода 

с. Драгойново, П1 КВ12 

"ВОДА ДРАГОЙНА" ООД 
4 1 1 1 1 

6. Предприятие за бутилиране на 

трапезна вода и изворна вода 

с. Златитрап, УПИ -021022, м. 

“Ароница” "НАУ" ООД 
4 1 1 1 1 

7. Цех за бутилиране на трапезна вода с. Ново село, стопански двор п.690, 

"ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - 

ПЛОВДИВ" АД 

4 1 1 1 1 

8. Цех за бутилиране на трапезна вода и 

безалкохолни напитки 

с. Йоаким Груево, 

“АиД Комерсиал” ЕООД 
4 1 1 1 1 

9. Цех за бутилиране на натурална 

минерална вода. 

с. Леново, Стопански двор №4 

“Леновекс” ООД 
4 1 1 1 1 
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10. Предприятие за бутилиране на 

натурална минeрална вода 

с. Старо Железаре, ПИ ІІ-стопански 

дейности, кв.17А 

“Хисар -  Милениум”ООД 

4 1 1 1 1 

11. Предприятие за бутилиране на 

трапезна и изворна вода 

с. Бачково, общ. Асеновград, м. 

“Баджова вода“ 

“Нова трейд“ ЕООД 

4 1 1 1 1 

12. Цех за бутилиране на изворна вода – 

временно преустановена дейност 

С. Югово, община Лъки, УПИ 

83.32, кв.83 “Оверком В и Г” ООД 

 
 

   

13. Предприятия за бутилиране на 

натурална минерална, изворна и 

трапезна вода – химични показатели 

Обл. Пловдив 

11 – 

хим. 

 

5 

 

6 

 

 

 

14. Други 
от търговско – складова мрежа 

- произведени на територията на 

Област Пловдив 

 

15 МБ 

 

9 хим. 

 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 

 По показател “бромати” 5 бр. проби да се изпратят в РЗИ-

София 

 

5  
  

5 

 

ОБЩО от търговската мрежа 29  8 13 8 

ВСИЧКО ОТ: предприятия +търг.мрежа 84     

 

МИНЕРАЛНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ  

№ ОБЕКТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩО І ТРИМ. ІІ ТРИМ. ІІІ ТРИМ. ІV ТРИМ. 

 ЗА БУТИЛИРАНЕ  24 МБ 6 6 6 6 

1. К.Е.И. “Чобан чешма”  гр. Хисар 4 1 1 1 1 

2. Сондаж № 7 гр. Хисаря 4 1 1 1 1 

3. Сондаж №1 гр. Хисаря 4 1 1 1 1 

4. Сондаж 2- преустановена дейност с. Старо Железаре      

5. Сондаж 4 с. Старо Железаре 4 1 1 1 1 

6. Минерален водоизточник  
с. Драгойново, п №14,масив 

64,местност “Борчината” 
4 1 1 1 1 
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7. Минерален водоизточник- с. Леново 4 1 1 1 1 

8. 
Водоизточници към обекти за 

бутилиране на минерална вода – 

химични показатели 

Обл. Пловдив 

 

6-хим. 

 

2-хим. 4-хим.   

 ЗА ПИЕНЕ-ОБЩ.ЧЕШМИ  34 МБ 9 9 8 8 

9. Каптаж “Кокалче” гр. Баня - в парка 2 1 1   

10. 
Каптаж централни каптажи-спряно 

водоподаване 
гр. Баня - в парка       

11. Минерален водоизточник с. Брягово 4 1 1 1 1 

12. Минерален водоизточник с. Бяла река 4 1 1 1 1 

13. К.Е.И. “Момина баня” гр. Хисар 4 1 1 1 1 

14. Сондаж “Момина сълза” гр. Хисар 4 1 1 1 1 

15. Каптаж пред ПС “Чавдар” с. Красново 4 1 1 1 1 

16. Минерален водоизточник 
с. Драгойново, УПИ І-

зеленина и търг., кв.12 
4 1 1 1 1 

13, Минерален извор с. Розино,УПИ ІІ-02,кв.35 4 1 1 1 1 

14. Минерален сондаж 
гр. Асеновград -покрит 

пазар 
4 1 1 1 1 

 Общо проби мин.водоизточници Химия+микроб 64     

ВЕДОМСТВЕНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТРАПЕЗНА И ИЗВОРНА ВОДА 

1. “НАУ” ООД с. Златитрап, м. “Ароница” №21 4  1-гр.А 1- гр.Б 1- гр.А 1- гр.А 

2. “А и Д Комерсиал” ЕООД с. Йоаким Груево, П 007100-007141 4 1- гр.А 1- гр.Б 1- гр.А 1- гр.А 

3. “Захарен комбинат – Пловдив“ 

АД 

с. Ново село, Стопански двор,п.690 4 1- гр.А 1- гр.Б 1- гр.А 1- гр.А 

4  “Нова трейд” ЕООД М. “Баджова вода“, Земл. с.Бачково 4 1- гр.А 1- гр.Б. 1- гр.А 1- гр.А 

5. “Оверком В и Г” ООД - 

временно не работи 

Югово, УПИ 83.32      

 Водоизточници към обекти за 

бутилиране на трапезна вода 

Обл. Пловдив      

 Общ брой проби от 

ведомствени водоизточници 
гр.Б - 4;  гр.А – 12 пр. 

16 4 4 4 4 
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Здравният контрол върху питейните води и минералните води  се извършва по реда на Закона за здравето, Закона за   водите и 

Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

 

Здравният контрол върху обектите за производство на бутилирани води и върху самите бутилирани води се извършва по реда на 

Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол на храните, Закона за храните, Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели и Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на 

държавен здравен контрол. 

  Систематичният здравен контрол на бутилираните води следва да бъде насочен към спазване на нормативните изисквания към 

храните по отношение на тяхната химична и микробиологична безопасност; състав; правилно етикетиране, представяне и рекламиране, 

условията и сроковете на съхранение; технологията на производство; съпровождащата документация и други специфични изисквания към 

натуралните минерални, изворни и трапезни води. Официалният контрол на произведените и пуснати на пазара бутилирани води, се 

извършва в производствените предприятия, обекти за търговия и за обществено хранене, в които се предлагат бутилирани води. 

 

V. КОНТРОЛИРАНИ ОБЕКТИ ЗА 2019 г. 
 

Видове обекти 

Обекти, 

подл.на 

контрол 

към 

31.12.18 г. 

Брой 

пров. 

за 

2019 

г. 

По тримесечия 

І-во 

тримесечие 

ІІ-ро 

тримесечие 

ІІІ-то 

тримесечие 

ІV-то 

тримесечие 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЕКТИ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА МИНЕРАЛНИ, 

ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ 
12 48 12 12 12 12 

МИНЕРАЛНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ 17 66 17 17 16 16 

ВЕДОМСТВЕНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ 5 20 5 5 5 5 

ДРУГИ - 4500 1100 1150 1100 1150 

ОБЩО 34 4634 1134 1184 1133 1183 
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ОТДЕЛ  „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ“ 

І.  ЦЕЛИ: 

             Основна цел  в дейността на отдел „Радиационен контрол” към Дирекция „Обществено здраве” е провеждане на ефективен здравен контрол на 

радиационната защита, с цел защита здравето на работещите, пациентите и населението като цяло при дейности в обекти с обществено предназначение, 

използващи източници на йонизиращи лъчения и предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението чрез мониторинг и оценка на 

радиационните фактори на жизнената среда. Оценка на радиационния риск за здравето и живота на човека чрез реализиране на преки мерки за неговата 

защита и  обем от здравни дейности, насочени към предотвратяване  и намаляване на вредното действие на йонизиращите лъчения и недопускане на 

необосновано облъчване.  

В своята дейност отдел “РК” се основава на основните принципи на радиационната защита, в съответствие с действащата нормативна уредба, а именно 

недопускане на прагови /детерминирани/ биологични ефекти и намаляване на вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се 

определя като приемливо съгласно международните препоръки. 

Здравният контрол за защита от въздействието на йонизиращи лъчения се извършва по реда на Закона за здравето и Наредба № 36 за условията и 

реда за упражняване на държавен здравен контрол. Систематичен и насочен контрол се извършва чрез текущи инспекции, мониторинг и 

тематични проверки, основан на безпристрастност, качество и последователност. 

 

 

      ІІ.   ОСНОВНИ ЗДРАВНИ ПРИОРИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО: 

 Засилване на контрола по спазване на изискванията за радиационна защита, заложени в обнародваните по Закона за здравето 

специализирани наредби, касаещи радиационната защита. 

 Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда по радиологични показатели. 

 Акцент върху контрола за спазване условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване. 

 Индивидуалните ефективни и еквивалентни дози, които могат да получат професионално облъчвани лица и лица от 

населението в ситуации на планирано облъчване, не трябва да надвишават границите на дозите, определени в Наредбаза 

радиационна защита-2014. Граници на дозите не се прилагат при медицинско облъчване. 

 Всяка човешка дейност, която води или може да доведе до облъчване от йонизиращо лъчение, трябва предварително да бъде 

обоснована от гледна точка на очакваната икономическа, социална и друга полза за облъчените лица или за обществото, при 

което трябва да бъде доказано, че ползата е достатъчно голяма, за да компенсира увреждането на здравето, причинено от 

облъчването при осъществяване на дейността. 

 Решенията за въвеждане или промяна на пътища на облъчване при ситуации на съществуващо и аварийно облъчване се 

обосновават така, че да бъде доказано, че те носят повече полза, отколкото вреда. 

 Радиационната защита на професионално облъчвани лица и лица от населението се оптимизира така, че индивидуалните 

дози, броят на облъчваните лица и вероятността за облъчване да се поддържат на възможно най-ниското достижимо ниво, 

отчитайки икономическите и социалните фактори и актуалното състояние на техническите познания. 
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 Да не се допуска каквото и да е необосновано облъчване. 

       Отдел „Радиационен контрол“ осъществява дейността си на територията на следните области: Пловдивска, Старозагорска, Пазарджишка, 

Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области. 

 

                     ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

ІІІ.1. Контрол и мониторинг на радиационните параметри на работната  среда за определяне и намаляване на облъчването от източници на йонизиращи 

лъчения чрез здравен контрол за спазване на нормите за радиационна защита и безопасност в обектите, използващи източници на йонизиращи лъчения.   

 

ІІІ.2. Контрол и мониторинг на радиационни параметри на жизнената средата. 

1. Мониторинг на радиационни  фактори на жизнената среда/въздух, питейна вода,  почви, растителност, хранителни продукти / се извършва  

в обем  и честота съгл. Заповед № РД-28-193/03.06.2011г.на Министъра на здравеопазването, а относно питейните води от зони на 

водоснабдяване от контролирания от РЗИ-Пловдив регион контролният мониторинг се извършва съгласно Наредба №9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели. 

2. Дейности по приетата от Министерски съвет 10-годишна Стратегия за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2027 год.  и петгодишен 

Национален план за действие за намаляване риска от облъчване oт радон 2018-2022 год. Основна цел на Стратегията е намаляването на 

колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване от радон в сгради. Мерките в двата документа предвиждат да бъдат 

прецизирани видовете работни места под земната повърхност, както и в райони, където се изискват измервания въз основа на оценка на риска. 

Ще се установява степента на облъчване от радон в сгради с обществен достъп, училища, детски градини, болници и т. н. Предстои да бъдат 

разработени насоки относно методите и инструментите за извършване на измервания и за предприемане на мерки. Ще бъдат утвърдени 

подходите и критериите, които да се използват за определяне на зони за места с потенциално високо облъчване от радон. Въвеждат се и правила 

за прилагането на превантивни мерки при строеж на нови сгради, както и коригиращи мерки – за сградите в експлоатация. 

Предвидено е и разработването на комуникационна стратегия за повишаване на обществената осведоменост и за информиране на 

работодателите и служителите за рисковете от облъчване от радон. 

ІІІ.3. Организиране и съдействие провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения. 

Регистриране, картотекиране и  съхраняване на индивидуални медицински досиета на работещите в йонизираща среда.  

 

ІІІ.4. Повишаване на квалификацията на сътрудниците в отдел "РК" за постигане на ефективен радиационен контрол. Подобряване на работата в екип. 

 

IV.  ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ "РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ " 

 

Държавният здравно-радиационен контрол  в обектите с ИЙЛ се осъществява  от  трима  инспектори, т.е от три щатни длъжности в отдела, 

организирани в екип според задълженията и компетентностите / двама главни инспектори-физици и инспектор по обществено здраве/. Контролът 

на радиационните параметри на работната среда се осъществява от двама души - главни инспектори- инженер-физик и физик.  Контролът на 
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радиационните параметри на жизнената среда се осъществява от двама главни експерти – химици и гл. специалист анализатор (химичен 

лаборант). Дейностите по организиране и съдействие провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на 

йонизиращи лъчения, регистриране, картотекиране и  съхраняване на индивидуални медицински досиета на работещите в йонизираща среда се 

извършва от инспектор „Обществено здраве”. 

Контролирани обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения към 1 януари 2019 г.: 

 

ОБЕКТИ ЗА 2019 г. и ПЛАН ПРОВЕРКИ 

 

 

ОБЕКТИ 
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 І-во  

трим. 

2019г. 

ІІ-ро трим. 

2019г. 

ІІІ-то 

трим. 

2019г. 

ІV-то 

трим. 

2019г. 

 

ОБЩО за 

2019г. 

 

брой 

проверки 

 

 

брой 

проверки 

 

 

брой 

проверки 

 

 

брой 

проверки 

 

 

брой 

провери 

Гама облъчвателни уредби ІІ 1 1 - 1 - - 1 

Гама Дефектоскопни лаборатории 
І 2  6 3 3 3 3 12 

Рентгенови Дефектоскопни лаборатории 
II 1 17 4 4 5 4 17 

Хранилища за РАВ ІІ 1 20 2 6 6 6 20 

Линейни ускорители  1.Медицински цели 

 

                             2.Промишлени цели 

I 2 6 1 3 5 3 12 

I 2 2 - 2 - 2 4 

Лаборатории с открити източници - медицински I 2 2 1 2 1 - 4 

ІІ 1 4 - 4 - - 4 

III 1 2 - - 2 - 2 

Лаборатории със закрити източници- медицински ІІ 1 3 - - - 3 3 

Лаборатории със открити източници – промишлени ІІІ 1 4 - 2 - 2 4 

Лаборатории със закрити източници - промишлени II 1 7 1 3  3 7 
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Рентгени за багаж ІІІ На 3 г. 19 -  - -  

Лаборатории  “РФА” III На 3г. 4 - -    

Лаборатории  “РСА” III На  3г 1 - -  -  

Лаборатории  “ЕМ” III 1 1 - - 1 - 1 

Прибори за технологичен контрол III 1 52 7 15 15 15 52 

Фирми  "Сервизна дейност" III 1 14 - - - 14 14 

Телегаматерапия II 1 2 - 2 - - 2 

Медицински рентгени Терапевтични ІІІ 1 4 2 2   4 

 

МЕДИЦИНСКИ РЕНТГЕНИ ДИАГНОСТИЧНИ 

Мамографи ІІІ На 2г. 51 6 6 7 6 25 

Мобилна графия над 100кV ІІІ 1г 46 11 12 11 12 46 

Мобилна графия под  100кV ІІІ На 3 г. 37 3 3 3 3 12 

Компютърни томографи ІІІ 1г 80 15 30 20 15 80 

Рентгенови уредби за Графия  ІІІ 1г 51 13 13 13 12 51 

Рентгенови уредби за Скопия ІІІ 1г 14 3 3 3 5 14 

Рентгенови уредби за Скопия и Графия ІІІ 1г 115 25 30 30 30 115 

Остеоденситометри ІІІ На 2г 11 1 2 1 2 6 

Рентгенови уредби за Скопия тип „С-рамо” ІІІ 1г 43 10 11 11 11 43 

Ангиографи ІІІ 1г 19 4 5 5 5 19 

Ортопантомографи (2D) ІІІ На 2г 48 5 5 5 10 25 

Ортопантомографи (3D) ІІІ 1г 7 1 2 2 2 7 

Литотриптер ІІІ 1 7  2 3 2 7 

Секторни дентографии ІІІ На 3 г. 154 - - - - - 

Рентгенови тръби за верификация ІІІ 1г. 5 1 1 1 2 5 

                                ОБЩО                                     859 119 174 153 172 618 

         

Първа степен I  16      

Втора степен II  47      

Третастепен III  796      
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Честотата на текущите инспекции в обектите, подлежащи на радиационен контрол,  са планирани на база оценката на риска на обектите и на база 

Указанието за планиране на дейността на РЗИ за 2019г. от МЗ: 

а) два пъти годишно за обекти от първа степен на сложност; 

б) един път годишно за обекти от втора степен на сложност. Към тази група обекти се включват и:  

- рентгенови уредби с медицинско предназначение - ангиографи, С-рамена, стационарни скопични уредби (без дистанционно управление), уредби 

използвани за радиологични изследвания при деца; 

- прибори за технологичен контрол - нивомери, нивосигнализатори, везни. 

В обектите по буква „б” се извършват и измервания на доза/мощност на доза веднъж на две години. 

в) за обекти от трета степен на сложност: 

 Обекти на регистрационен режим-проверка на 3 години включваща и измерване на доза/мощност на доза (мобилни рентгенови 

уредби под 100 kV, дентални секторни уредби до 75 kV, лаборатории за РФА, лаборатории от III клас работещи с ИЙЛ за научни 

цели, рентгенови уредби за проверка на багаж) 

 Обекти на лицензионен режим-проверка на 2 години включваща и измерване на доза/мощност на доза (мамографски уредби, 

остеоденситометри и ОПГ без 3D режим) 

1. Годишни задачи и мероприятия за тяхното реализиране 

 

Годишна задача    /мероприятия/ Мярка Срок на изпълнение Отговорник 

 

 

 І-во 

трим 

ІІ-ро 

трим 

ІІІ-то 

трим. 

ІV-то 

трим. 

Общо 

2019г. 

 

I. Контрол в обекти с ИЙЛ и мониоринг на 

радиационните параметри на работната 

среда за определяне и намаляване на 

облъчването на персонала и населението 

       

1. Извършване на здравен контрол в обектите, 

използващи източници на йонизиращи лъчения в 

съответствие с указанията на МЗ  в контролирания от 

отдел "РК" район: Пловдивска, Старозагорска, 

Хасковска, Кърджалийска, Пазарджишка и Смолянска 

области. 

Проверки 

100% 

обхващаемост 

119 174 153 172 618 

Анастасия Ташева 

Г. Букова 

Нели Чалъкова 

 

2. Здравно заключение за съгласуване избор на 

площадка за разполагане на обект с източник на 

йонизиращи лъчения 

здравно 

заключение 

100% 

обхващаемост 

     
Анастасия Ташева 

Нели Чалъкова 
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3. Провеждане при необходимост на здравен 

контрол в хода на строителството на обектите, 

използващи ИЙЛ  

Проверки 

100% 

обхващаемост 

     Анастасия Ташева 

Г. Букова 

Нели Чалъкова 

4. Оценка на съответствие със здравните норми и 

изисквания на технически проекти с част "Обосновка 

на радиационната защита". 

здравно 

заключение100% 

обхващаемост 

     Анастасия Ташева 

Нели Чалъкова 

5. Издаване на становища за държавна 

приемателна комисия и относно готовността за 

въвеждане в експлоатация на обекти с ИЙЛ по искане 

на физически и юридически лица 

Становище 

100% 

обхващаемост 

     
Анастасия Ташева 

Г. Букова 

Нели Чалъкова 

6. Участие в държавни приемателни  комисии по 

Заповед на началника на ДНСК при въвеждане в 

експлоатация  на обекти с ИЙЛ и даване на становище 

за готовността на строежа за въвеждането му в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

100% участие 

     

Анастасия Ташева 

Г. Букова 

Нели Чалъкова 

II. Контрол и мониторинг на радиационните 

параметри на факторите на жизнената среда  

       

1. Радиологичен анализ на питейни води от зони 

на водоснабдяване в контролирания  район на РЗИ- 

Пловдив, а именно: Пловдивска, Хасковска, 

Кърджалийска, Старозагорска, Пазарджишка и                                                

Смолянска области и издаване на здравно заключение 

за съответствие с изискванията на  Наредба № 9  за 

качеството на водата предназначена за питейно-битови 

цели 

Анализи 

100% 

обхващаемост 

132 135 117 114 498 

Метин Дормуш 

Яна Петрова 

Поли Христева 

Проби 

100% 

обхващаемост 44 45 39 38 166 

2. Анализ на съдържанието на 

радионуклиди в хранителни продукти, съгл. Заповед 

№ РД-28-193/03.06.2011г. на Министъра на 

здравеопазването  

 

 

Анализи 

100% 

обхващаемост 

18 18 24 12 72 
Метин Дормуш 

Яна Петрова 

Поли Христева 
Проби 

100% 

обхващаемост 

6 6 8 4 24 
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3. Анализ на съдържанието на 

радионуклиди в атмосферни отлагания на Пловдив, 

съгл. Заповед № РД-28-193/03.06.2011г. на Министъра 

на здравеопазването  

 

 

Анализи 

100% 

обхващаемост 
3 3 3 3 12 

Метин Дормуш 

Яна Петрова 

Поли Христева 
Проби 

100% 

обхващаемост 

1 1 1 1 4 

4. Анализ на съдържанието на 

радионуклиди в растителност и почви, съгл. Заповед 

№ РД-28-193/03.06.2011г.  на Министъра на 

здравеопазването  

 

Анализи 

100% 

обхващаемост 
- 4 - - 4 

Метин Дормуш 

Яна Петрова 

Поли Христева Проби 

100% 

обхващаемост 

- 2 - - 2 

5. Измерване на мощност на амбиентна 

доза гама лъчение - пункт на измерване - пред 

сградата на РЗИ-Пловдив  

Брой измервания 

Два пъти дневно в 

работни дни 

124 120 128 126 498 
Анастасия Ташева 

Нели Чалъкова  

6. Участие в реализирането на дейностите 

по по приетата от Министерски съвет 10-годишна 

Стратегия и петгодишен Национален план за действие 

за намаляване риска от облъчване oт радон на 

регионално ниво чрез Областен координационен съвет 

и Областния координатор за район – Пловдив. 

100% 

изпълнение 

 

     

Д-р Иванова 

Ан. Ташева 

Ив. Къева 

Г. Букова  

Метин Дормуш 

Яна Петрова 

Поли Христева Нели 

Чалъкова 

I. Организиране и съдействие провеждането на 

задължителното медицинско наблюдение на 

лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения, 

съгласно Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за 

здравни норми и изисквания при работа в среда на 

йонизиращи лъчения 

 

     

 

1. Организиране провеждането на задължителното 

медицинско наблюдение на лицата, работещи с ИЙЛ. 

Изпращане на уведомителни писма по предварително 

подготвен план-график; 

 

100% обхват  

на  

персонала 

 

 
   

 

 

 

 

Г. Букова  
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2. Съдействие на лекаря-радиобиолог от НЦРРЗ за 

извършване на медицинското наблюдение при 

периодичното му посещение в РЗИ-Пловдив; 

3. Регистриране, картотекиране и съхраняване на 

индивидуално медицинско досие на всеки, работещ с 

ИЙЛ в региона.  

 

 

Контрол на факторите на жизнената среда - въздух, води, почви, растителност, хранителни продукти 
(по Приложение № 1 от Заповед № РД-28-193 / 03.06.2011 г и по Указание на МЗ за планиране дейността на РЗИ за 2017г. ) 

 

 

П Л А Н-ПРОГРАМА 

за осъществяване на общ радиационен контрол  на факторите на жизнената среда през 2019 год 

( по Приложение № 1 от Заповед № РД-28-193 / 03.06.2011г. 

по Указание на МЗ за планиране дейността на РЗИ за 2019г. ) 

 

 

Обект на жизнената среда  Първо 

тримесечие 

Второ 

Тримесечие 

Трето 

тримесечие 

Четвърто 

тримесечие 

Общо за 2019 

проби анализи Проби анализи проби анализи проби анализи проби анализи 

план план план план план план план план  план план 

1.Атмосферни отлагания 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 

2. Почви   1 2     1 2 

3.Треви   1 2     1 2 

4.Питейни води           

- Централни 44 132 45 135 39 117 38 114 166 498 

5.Храни от търг.мрежа           

- Брашно 1 3   1 3   2 6 

-.Картофи   1 3   1 3 2 6 

Зеленчуци    1 3   1 3 2 6 

Плодове 1 3   1 3   2 6 
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- Месо и местни продукти 1 3   1 3   2 6 

- Риба 1 3   1 3   2 6 

- Детски храни   2 6 2 6   4 12 

-.Мляко и млечни продукти 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 

-.Смесена диета(други 1) 1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 

ОБЩО за 2019 г. 51 153 54 60 48 144 44 129 192 586 

 

Радиологичният контрол на факторите на жизнената среда обхваща: 

- измерване на мощността на амбиентната доза гама-лъчение – измерване два пъти на ден пред сградата на РЗИ-Пловдив в работни дни; 

- нискофоново измерване на обща алфа-активност; 

- нискофоново измерване на обща бета-активност; 

- гама-спектрометрично измерване съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди , цезий-137; 

-радиохимично определяне на стронций-90; 

- спектрофотометрично определяне на уран-естествен  

 

Насочен здравен контрол 

Извършва се при необходимост и извънпланово в следните случаи: 

- последващ контрол на обекти, подлежащи на радиационен контрол, продукти и стоки със значение за здравето на човека и фактори на жизнената 

среда при констатирано несъответствие с нормативните изисквания; 

- контрол по постъпили молби, жалби и оплаквания на потребители и др.; 

- при наличие на данни за възникнали инциденти с риск за човешкото здраве; 

- други неупоменати по-горе. 
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ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките, и 

дейностите със значение за здравето на човека, както и факторите на жизнената среда в съответствие с националните и европейските 

изисквания. 

2. Повишаване капацитета на лабораторната дейност чрез закупуване на допълнително лабораторно оборудване и поддържане в 

изправност на наличната апаратура. Подобряване на условията на труд. 

3. Поддържане и актуализиране на въведенатаСУ на акредитирания при РЗИ-ПЛОВДИВ Лабораторен изпитвателен комплекс /ЛИК/, 

съгласно изискванията на БДС ENISO/IEC 17025:2014. Във връзка с влезлите в сила изменения на Наредба №9 от 16 март 2001г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн.ДВ,бр.30/2001г. , включване в обхвата всички показатели по 

Наредбата, които биха могли да се анализират с наличната апаратура; Повишаване на квалификацията на специалистите, чрез участия 

в курсове и индивидуални обучения в НЦОЗА-София и други лицензирани учебни центрове и провеждане на вътрешни форми на 

обучение. 

4.  

 МОНИТОРИНГ НА ПРОБИ ПО ДЗК: 

Планираните през 2019 г. проби за анализ са 1403, а обектите за измерване физични фактори са 135 бр., разпределени по видове и тримесечия, 

както следва: 

1. Мониторинг на води Проби 

2019 

Проби 

I-во  

Проби 

II –ро 

Проби 

III –то 

Проби 

IV- то 

1.1. Водоизточници от населени места 

Показатели от група ,,А“: 

 

313 

 

56 

 

83 

 

109 

 

65 

Показатели от група ,,Б“ 76 

 

22 32 

 

9 

 

13 

1.2. Ведомствени водоизточници 61 17 15 12 17 
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1.3. 

 

Микробиологично изпитване на 

повърхностни води 

1.  

По план на 

Басейнова 

дирекция 

    

1.4. Местни водоизточници 

 

30 - 9 19 2 

1.5. 

 

Води от плувни басейни 

-открити 

 

 

148 

-  

1 

 

147 

- 

-закрити 99 32 33 1 33 

1.6 

 

Води от водоизточнициза хигиенни и 

профилактични цели, и минерални бани 

42 - 20 2 20 

1.7 

 

Минерални водоизточници - за бутилиране 

-микробиологични изпитвания 

 

 

24 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

-физико - химични изпитвания  

6 

 

2 

 

4 

 

- 

 

- 

1.8 Минерални водоизточници - за пиене – 

обществени чешми 

 

34 

 

9 9 8 8 

1.9 Ведомствени водоизточници към 

предприятия за бутилиранена трапезна и 

изворна вода: 

16 4 4 4 4 
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1.10 Изпитване на бутилирани, натурални, 

минерални, изворни и трапезни води  

-микробиологични изпитвания 

 

59 

 

 

 

11 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

-физико - химични изпитвания 20 

 

5 

 

9 

 

3 

 

3 

2.0 Мониторинг на козметични продукти  40  10 10 10 10 

3.0 Мониторинг на факторите на жизнената среда Обекти 

 

Обекти 

I-во 

 

Обекти 

II –ро 

Обекти 

III –то 

Обекти 

IV- то 

3.1 Мониторинг на шум 

 

45 пункта 

 

- 20 пункта 

 

15 пункта 

 

10 пункта 

3.2 

 

 

Мониторинг на елктромагнитни полета /ЕМП/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Измервания на всички обекти, източници на 

нейонизиращи лъчения, които са разположени 

в близост (например върху сгради, 

разположени в съседство) до детски, учебни и  

лечебни заведения, които попадат или са 

разположени по границите на ХЗЗ; 

 

20 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

-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 10 16 15 5 
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 МОНИТОРИНГ НА ПРОБИ ПО ДЗК, ИЗВЪРШВАНИ В ЛАБОРАТОРИИТЕ НА РЗИ - ПЛОВДИВ, СЪГЛАСНО 

ПЛАНА НА ДРУГИ РЗИ   

 Общо планирани за 2019 година са 435 броя проби и 24 брояобекти за измерване на ЕМП.  

1. Проби питейни и бутилирани води: 

№ Проби води ипоказатели Смолян 

 

Пазарджик 

 

Хасково 

 

Сливен 

 

1 Проби питейни води   План проби План проби План проби План проби 

- тежки метали 57 40 - - 

-трихалометани, леснолетливи в-ва, пестициди и 

бензен 

55 40 - - 

- Бенз/а/пирен и ПАВ 55 40 75 18 

2 

 

 

 

 

Бутилиранинатуралниминерални, изворни и 

трапезни води: 

    

- тежки метали 9 9 - - 

-микробиологични показатели - 

 

15 

 

- - 

-трихалометани, леснолетливи в-ва, пестициди и 

бензен 

3 - - - 

- Бенз/а/пирен и ПАВ 3 - - - 

 

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

 

 Източници на ЕМП План обекти 

 

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; 

12 бр. БС в околност 

детски,учебни лечебни 

заведения 
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  3. Изпитване на козметични продукти за съдържание на тежки метали 

Козметични продукти План проби 

От РЗИ Смолян 8 

От РЗИ Пазарджик 8 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

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. 

12 бр. 10% от всички 

обекти източници 
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ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

ЦЕЛИ 

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на обл. Пловдив. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и 

заболяемостта, чрез повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.  

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Укрепване на институционалния и кадрови капацитет на структурите на регионално ниво и надграждане на утвърдената национална 

политика. 

Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси: 

- кадрово обезпечаване на органите на държавния здравен контрол с лекари, с осигуряване на възможност за придобиване на специалност и 

инспектори по обществено здраве, които професионално и ефективно да провеждат политиките в областта на опазване на здравето на гражданите 

и държавния здравен контрол; 

- повишаване квалификация на държавните здравни инспектори чрез провеждане на курсове, семинари и др. форми на продължаващо 

обучение и усъвършенстване на системата за подбор и оценка на служителите; 

 

МЕРКИ 

 Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с 

обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда, надзора на 

заразните болести и опазване на общественото здраве; 

 Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени нормативни актове, 

ръководства или указания; 

 Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията и качеството на медицинската дейност на лечебните заведения; 

 Събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване 

на лечебните и здравните заведения на територията на региона; 
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 Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза; 

 Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между 

тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми; 

 Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от РЗИ; 

 Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми; 

 Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, планиране и координиране дейностите по 

провеждане на следдипломно обучение в системата на здравеопазването, включително и в системата на РЗИ-Пловдив. 

 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ" 

Цел на програмата: 

Осигуряване на безопасна жизнена среда и предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите 

рискове за здравето на хората. 

Повишаване ефективността на държавен здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейски 

изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на рисковите фактори, свързани с 
тютюнопушене и нездравословен модел на хранене. 

Оперативни цели: 

• Осъществяване на здравен контрол на обектите за производство и търговия на едро и дребно с лекарства; 

• Съгласуване на проектна документация на обекти за производство и търговия с лекарства; 

• Издаване на хигиенни заключения на аптеки и складове за лекарства; 

• Издаване на удостоверения за регистриране на дрогерии.
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Контролирани обекти към 01.01.2019 г. по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ 

N ОБЕКТИ БРОЙ 

1. Аптеки 394 

2. Складове за търговия на едро с лекарства   23 

3. Дрогерии   32 

 ОБЩО 449 

 

 Показатели за изпълнение Съдържание на 

информацията 

План 2018 г. Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общо Проверки 145 263 255 235 898  

1. Съгласуване на проектна документация за 

аптеки, дрогерии, складове за търговия на 

едро с лекарства и производства. 

Съставяне на 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

2. Участие в държавни приемателни комисии, 

където са предвидени аптеки, складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти и 

дрогерии. 

Съставяне на 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

3. Извършване на проверки на място, във 

връзка с издаване на хигиенни заключения 

за аптеки, съгласно ЗЛПХМ и Наредба № 28 

на МЗ. 

Констативен 

протокол до 14 

календарни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

4. Извършване на проверки на място, във 

връзка с издаване на хигиенни заключения 

за складове за търговия на едро с 

лекарствени продукти, съгласно ЗЛПХМ и 

Наредба № 39 на МЗ. 

Констативен 

протокол до 14 

календарни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектори 

5. Извършване на проверки на място, във 

връзка с издаване на хигиенни заключения 

за дрогерии, съгласно ЗЛПХМ и Наредба № 

29 на МЗ. 

Констативен 

протокол до 14 

календарни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 
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6. Издаване на удостоверения за регистрация 
на дрогерии, съгласно ЗЛПХМ. 

Удостоверение 

до 14 

календарни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

 гл. 

специалист 

7. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на аптеки /два пъти 

годишно/. 

Доклад за 

извършена 

инспекция 

130 232 229 197 788 гл. инспектори 

инспектор 

8. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на складове за търговия на 

едро с лекарст ва /два пъти годишно/. 

Доклад за 

извършена 

инспекция 

8 15 10 13 46 гл. инспектори 

инспектор 

9. Провеждане на систематичен и насочен 

здравен контрол на дрогерии /два пъти 

годишно/. 

Доклад за 

извършена 

инспекция 

7 16 16 25 
64 гл. инспектори 

инспектор 

10. Участие в комисии за унищожаване на 

лекарства, негодни за употреба. 

Протокол текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

11. Извършване на проверки и отговор по 

сигнали и жалби. 

Доклад за 

извършена 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

12. Изпращане на предписания за отстраняване 
на установени нередности 

Предписание текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

13. Съставяне на актове за установени 

нарушения при проверки в обекти по 

ЗЛПХМ. 

Акт за адми-

нистративно 

нарушение 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

инспектор 

14. Издаване на становище за унищожаване на 

негодни за употреба лекарствени  продукти 

от търговци на едро, след  проверка на 

място. 

Становище По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

По 

заявление 

гл. инспектори 

инспектор 

15. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: Извършване на 

съвместни проверки с Икономическа 

полиция, ИАЛ, ОДБХ и други. 

Доклад 2 дни 

след проверката 

    При 

необходи-

мост 

гл. инспектори 

инспектор 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 

Цел на програмата: 

Осигуряване на устойчиво управление на системата на здравеопазване и непрекъснато подобряване на качеството и 

безопасността на медицинското обслужване на гражданите, чрез ефективни системи за събиране и обработване на информация и 

контрол, и мониторинг на медицинските дейности. 

Оперативни цели: 

• Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения 

• Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност за спазване на утвърдените медицински 

стандарти, оперативни процедури, ръководства или указания. 

• Извършване качествено и в срок на отговори на сигнали, жалби и молби на граждани и институции. При регулярните 

проверки експертите следят за спазване на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения. 

• Проверки за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешния ред на 

лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социална дейност. 

• Организация и координация на проверки за изпълнение на критериите по които МЗ субсидира медицински дейности 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване осъществени от лечебните заведения. 

• Организация и контрол на дейността на медицинската експертиза. 

• Събиране, обобщаване и анализиране на медико-статистическа информация от лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ с оглед осигуряване информационната основа за управление на здравеопазването в столицата, както 

и формирането на национална и регионална здравна политика. 
• Осигуряване на качествена медико-статистическа документация за здравния статус на населението и за ресурсите и 
дейността на лечебните заведения, отговаряща на нуждите на управлението и международния обмен на данни; 
• Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението. 

• Развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване 
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Обекти, подлежащи на контрол: контролирани обекти към 01.01.2019 г. - общ брой – 2105 

 

№ Лечебни и здравни заведения Брой 

1. Лечебни заведения за болнична помощ 36 

2. ДКЦ 10 
 3. МЦ 70 
 4. МДЦ 6 
 5. ДЦ 8 
 6. АИППМП 369 
 7. АГППМП  15 
 8. АИПППДМ 887 
 9. АГПППДМ  70 
 10. АИПСМП 432 
 11. АГПСМП 15 
 12. АИПСПДМ  24 
 13. Медико-диагностични лаборатории 27 
 14. Медико-технически лаборатории 84 
 15. Хосписи 1 
 16. КОЦ 

 
1 
 13, ЦПЗ 1 
 14. ЦКВЗ 1 
 15. ЦСМП 1 
 20. РЦТХ 1 
 21. Диализни центрове 2 
 22. ТЕЛК 6 
 23. Лица, използващи неконвенционални методи за въздействие върху здравето 38 

8  ОБЩО: 2105 
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Показатели за изпълнение Съдържание 

на 

информацията 

План за 2019 г. Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общо Проверки 29 30 79 109 247  

1. Извършване на планови проверки по 

спазване на медицинските стандарти. 

Проверки      гл. инспектори 

гл. експерти 

1.1. Лечебни заведения за извънболнична 

помощ. 

Проверки      гл. инспектори 

гл. експерти 

1.2. Лечебни заведения за болнична 

помощ - в изпълнение на чл.19, ал. 5 от 

Наредба 49/2010 г. 

Проверки В зависи- 

мост от изти-

чане на срока 

във всеки 

конкретен 

случай  

В зависи- 

мост от изти-

чане на срока 

във всеки 

конкретен 

случай  

В зависи- 

мост от изти-

чане на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В зависи- 

мост от изти-

чане на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

В зависи- 

мост от изти-

чане на срока 

във всеки 

конкретен 

случай 

н-к отдел 

гл. инспектори 

гл. експерти 

2. Извършване на планови проверки на 

хосписи 

Проверки 0 1 0 0 1 гл. инспектори 

гл. експерти 

3. Извършване на планови проверки на 

лица, използващи неконвенционални 

методи за въздействие върху здравето 

Проверки 9 9 10 10 38 гл. инспектори 

гл. експерти 

4. Извършване на планови проверки на 

Комплекса за социално - здравни услуги  

“Св. Петка” гр. Пловдив 

Проверки 1 1 1 1 4 гл. инспектори 

гл. експерти 

5. Извършване на проверки по документи 

за издаване на удостоверения във връзка с 

регистрация и пререгистрация на ЛЗ за 

извънболнична помощ и лицата, 

използващи неконвенционални методи за 

въздействие върху здравето 

Проверки текущ текущ текущ текущ текущ н-к отдел 

гл. експерти 

6. Извършване на проверки за заличаване 

на лечебни заведение за извънболнична 

помощ по чл. 45, ал. 1 от ЗЛЗ. 

Проверки текущ текущ текущ текущ текущ н-к отдел 

гл. експерти  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Проверки по Наредба № 1 на ЛЗ за 

статистическата отчетност. 

Проверки   50 81 131 н-к отдел 

гл. експерти  

гл. специалисти 

8. Издаване на удостоверения за 

изпълнение на изискванията на наредбата 

по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ, правилника по чл. 

28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените 

медицински стандарти във връзка с 

издаването на разрешения за извършване 

на лечебна дейност от ЛЗ за болнична 

помощ, центровете за психично здраве, 

центровете за кожно-венерически 

заболявания, комплексните онкологични 

центрове, ДМСГД. След окомплектоване 

и проверка на цялата документация, 

съгласно изискванията на чл. 47 от ЗЛЗ се 

изпраща по служебен път в МЗ. 

Удостоверения текущ текущ текущ текущ текущ н-к отдел 

гл. експерти 

гл. инспектори 

9. Проверки за изпълнение на критериите 

по които МЗ субсидира медицински 

дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване 

осъществени от лечебните заведения за 

болнична помощ. 

Проверки 10 10 10 10 40 н-к отдел 

гл. инспектори 

гл. експерти 

10. Извършване на проверки по чл. 93 от 

Закона за здравето по жалби и сигнали 

при нарушаване на правата на пациентите 

или при спорове, свързани с 

медицинското обслужване и участия в 

съвместни проверки с Изпълнителна 

агенция "Медицински одит", РЗОК - 

Пловдив и др. институции 

Проверки При необ- 

ходимост 

При необ- 

ходимост 

При необ- 

ходимост 

При необ- 

ходимост 

При необ- 

ходимост 

н-к отдел  

гл. инспектори 
гл. експерти 

11. Извършване на проверки във връзка с 

медицинската експертиза 

Проверки 4 4 2 2 12 н-к отдел 

гл. инспектори 

мл. експерт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Проучване, съвместно със 

съсловните организации на 

потребностите в областта от лекари, 

лекари по дентална медицина, 

фармацевти и други медицински и 

немедицински специалисти с висше 

образование и изготвяне на 

предложение до министъра на 

здравеопазването за броя на местата за 

следдипломно обучение. 

Изготвяне на 

писма, приети 

и обобщени 

предложения и 

потребности 

 Доклад - до 

31.05. 2019 

г. изпратен в 

МЗ 

   н-ци отдели 

гл. експерт 

13. Съставяне на актове за 

административни нарушения и 

предлагане на директора на РЗИ 

налагането на принудителни 

административни мерки, предвидени в 

закон. 

Издадени 

актове 

текущ текущ текущ текущ текущ н-к отдел  

гл. инспектори  

гл. експерти 

14. Участие в комисия по приемна 

грижа към РДСП. 

Участие в 

заседания 

При необ-

ходимост 

При необ-

ходимост 

При необ-

ходимост 

При необ-

ходимост 
При необ-

ходимост 

гл. инспектори 

15. Участие в регионален съвет по 

осиновяване. 

Участие в 

заседания 

ежесед- 

мично 

ежесед- 

мично 

ежесед- 

мично 

ежесед- 

мично 

 гл. инспектори 

16. Издаване на заповеди за състав на 

ЛКК 

Заповеди текущ текущ текущ текущ текущ н-к отдел  

гл. експерт  

гл. инспектор 
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17. Извършване от регионалния съвет на 

служебни проверки на не по-малко от 2% от 

издадените решения за временна 

неработоспособност и експертни решения по 

чл.103, ал. 3 от ЗЗ, избрани по случаен принцип 

Проверки 1 1 1 1 4 н-к отдел 

гл. инспектори 

18. Провеждане на работни/методични срещи 

по експертизата на временната 

неработоспособност с лекуващи лекари и ЛКК 

Срещи 1 1 1 1 4 н-к отдел 

гл. инспектори 

 

19. Заседания на Регионалния съвет по 

медицинската експертиза. 

Участие в 

заседания 

2 

 

2 2 2 8 и при 

необходимост 

н-к отдел 

гл. инспектори 

20. Осъществяване на извънпланови тематични 

проверки зададени от МЗ. 

Проверк

и и 

участия 

    При 

необходимост 
н-к отдел 

гл. инспектори 

гл. експерти, 

21. Изготвяне на отчети за дейността на ДМД Отчети 1 1 1 1 4 н-ци отдели 

22. Изготвяне на анализ по данните от 

Методиката за разделно отчитане на разходите 

на лечебните заведения за болнична помощ за 

2018 г. 

Анализ   1  1 н-к отдел 

23. Изготвяне на анализи, становища, писма и 

друга кореспонденция. 

Изготвени 

анализи, 

становища и 

др. 

    текущ н-ци отдели 

гл. инспектори  

гл. експерти 
мл. експерти 

24. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

     текущ н-ци отдели 

гл. инспектори 

24.1. Вътрешно взаимодействие с дирекциите в 

администрацията (АПФСО, НЗБ, ОЗ): 

информационно осигуряване, обработка на 

документи, взаимодействие с лечебните и 

здравни заведения и други институции чрез 

електронната поща 

     текущ н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

24.2. Външно взаимодействие с:        

24.2.1. Министерство на здравеопазването: 

- справки и методична помощ във връзка с 

извършваната дейност 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.2. РЗОК - Пловдив: 

- справки и консултации относно клаузите на 

НРД и правата на пациентите, съвместни 

проверки по жалби. 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.3. Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор" 

- съвместни проверки по жалби; 

- цялостни пороверки на ЛЗ 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.4. С ТП на НОИ - Пловдив, РДСП – 

Пловдив, ДСП 

- консултации относно експертизата на 

временната неработоспособност   

     текущ н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.5. С НЦОЗА и НСИ за предоставяне на 

МСИ и информация за извършваната 

медицинска дейност. 

     текущ н-ци отдели 

гл. експерти 
мл. експерти 

гл. 

специалисти 

28.2.6. С лечебни заведения за издаване на 

заповеди за състави на ЛКК 

     текущ н-к отдел 

гл. инспектори 

гл. експерт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.2. Външно взаимодействие с:        

24.2.1. Министерство на здравеопазването: 

- справки и методична помощ във връзка с 

извършваната дейност 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.2.2. РЗОК - Пловдив: 

- справки и консултации относно клаузите на 

НРД и правата на пациентите, съвместни 

проверки по жалби. 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.3. Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор" 

- съвместни проверки по жалби; 

- цялостни пороверки на ЛЗ 

     При 

необходимос

т 

н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.4. С ТП на НОИ - Пловдив, РДСП – 

Пловдив, ДСП 

- консултации относно експертизата на 

временната неработоспособност   

     текущ н-ци отдели 

гл. експерти 
гл. инспектори 

24.2.5. С НЦОЗА и НСИ за предоставяне на 

МСИ и информация за извършваната 

медицинска дейност. 

     текущ н-ци отдели 

гл. експерти 
мл. експерти 

гл. 

специалисти 

28.2.6. С лечебни заведения за издаване на 

заповеди за състави на ЛКК 

     текущ н-к отдел 

гл. инспектори 

гл. експерт 
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РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 

 
Контролирани обекти през 2019 г. - общ брой 6 

 

№ ОБЕКТИ: Териториални експертни лекарски комисии Проверки Изпълнители 

1 2 3 4 

1. Първи състав на ТЕЛК – „УМБАЛ – Пловдив“ АД   1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

2. Втори състав на ТЕЛК – „УМБАЛ – Пловдив“ АД 1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

3. Трети състав на ТЕЛК – „УМБАЛ – Пловдив“ АД 1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

4. Пети състав на ТЕЛК – „УМБАЛ – Пловдив“ АД 1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

5. Състав на ТЕЛК – МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД гр. Пловдив 1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

6. Състав на ТЕЛК към КОЦ – Пловдив – в процес на сформиране 1 Началник отдел, гл. инспектори,  

мл. експерт и гл. специалисти 

 

 

№ Показатели за изпълнение Срок Изпълнител 

1 2 3 4 

1. Разпределяне на новопостъпилите молби и протоколи съобразно заболяванията, 
отразени в медицинските документи и вписване като база данни в ЕИСМЕ. 

3 дни от постъпването Мл. експерт 
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2. Насочване към ТЕЛК на медицинските експертни досиета, подадени по 

табулограма от НОИ за служебно преосвидителстване и вписване като база данни в 

ЕИСМЕ. 

текущ главни 

специалисти 

3. Изпращане на заявления и писма към ТЕЛК, подадени от лица и работодатели по 

други поводи - изтичане срока на експертното решение / ЕР/, промяна дата на 

инвалидизиране, за професионално заболяване, за защита по Наредба № 5 /1987 г. 

текущ главни инспектори 

4. Водене на служебна кореспонденция с МЗ, НОИ, АСП, застахователни дружества, 
МВР, НЕЛК, работодатели. 

текущ главни  

инспектори 

5. Проверка и заверяване на експертните решения в 14-дневен срок от връщането им 

от ТЕЛК 

текущ главни инспектори 

6. Връщане на медицинското експертно досие в ТЕЛК при установени технически 

грешки, за корекция с частично експертно решение. 

текущ главни инспектори 

7. Осъществяване на методическа помощ и контрол по експертизата на временната и 

трайно намалена работоспособност на всички ТЕЛК в област Пловдив 

текущ и при поискване главни инспектори 

8. Изпълнение на допълнително зададени задачи, според компетентността и в рамките 

на правомощията на главните инспектори 

при поискване главни инспектори 

9. Осъществяване на консултации по искане на пациенти, работодатели, лекари от 

мрежата и други лица и институции 

текущ главни инспектори 

10. Изготвяне на отчети и анализи на дейностите в РКМЕ на тримесечие и годишно главни инспектори 

11. Извършване на планови годишни проверки на ТЕЛК и проверки по сигнали и 

жалби. 

текущ главни инспектори 

12. Приемане на заявления-декларации, медицински протоколи за: освидетелстване, 

преосвидетелстване, промяна дата на инвалидизиране, срок на инвалидност, 

причинна връзка 

текущ главни 

специалисти  

13. Приемане и изпращане на служебната поща от и до ТЕЛК. ежедневно главни 

специалисти  

14. Приемане на жалби срещу протоколи на ЛКК и срещу ЕР на ТЕЛК. текущ главни 

специалисти  

15. Извършване на справки на лицата по лична карта за движението на медицинската 

им документация 

текущ главни 

специалисти  



РЗИ – Пловдив – План 2019 г.   122 
 

16. Заверка на експертните решения след законно установения 14-дневен срок с 

контрол за нарушения 

текущ главни инспектори 

13, Приемане и обработка на поща от НЕЛК, работодател, НОИ, АСП, застахователни 

компании, МВР, съдебни органи 

текущ Гл. инспектори 

Гл. специалисти  

14. Обработка на всички приети през деня документи текущ главни 

специалисти  

15. Свързване на подадените заявления и жалби с медицинските експертни досиета, 

съхранявани в РКМЕ 

текущ главни 

специалисти  

20. Изготвяне и изпращане на списъци за НОИ на освидетелстваните и преосвидетел-

стваните лица и предоставяне на първия екземпляр на ЕР на ТЕЛК за ТП на НОИ 

текущ главни 

специалисти  

21. Проверка за наличие на МЕД при подадено заявление, протокол и друга 
медицинска документация за свързване 

текущ главни 

специалисти  

22. Разпределените молби, протоколи и табулограма се редят в клетките на 
съответните ТЕЛК с изготвяне на списъци на хартиен носител. 

текущ главни 

специалисти  

23. Архивиране на МЕД в хранилищата след изтичане на 14-дневния срок за 

обжалване от заинтересованите страни. 

текущ главни 

специалисти  

24. Подготовка на МЕД със списъци и предоставяне на лекарите за разпределение към 

съответна ТЕЛК 

текущ Мл. експерт 

Гл. инспектори 

25. Подготвяне с опис в приемо-предавателен протокол на МЕД и ЕР с 50 и над 50% 

ТНР за МК на ТП на НОИ 

текущ главни 

специалисти 

26. Предоставяне на приемо-предавателния протокол на длъжностното лице на ТП на 

НОИ с изх. № и дата 

текущ главни 

специалисти 

27. Приемане на върнатия приемо-предавателен протокол от длъжностното лице на ТП 

на НОИ с вх.№ и дата за архивиране в РКМЕ 

текущ главни 

специалисти 
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ГОДИШНИ ОТЧЕТИ И 

СВЕДЕНИЯ 

 
 

№ 
 

Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 

 
Брой 

1 2 3 4 

1. Приемане, обработка и изпращане в НЦОЗА на годишни отчети по ф. 365 Б на 
ЛЗ за болнична помощ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ, РЦТХ, МУ – Пловдив и хосписи. 

Отчети с 
приложения 

40 бр. отчети със 
185 приложения 

2. Планирани за прием и предаване в НЦОЗА на годишни отчети на ЛЗБП, 
КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ и диализните центрове на специализираните отчети на  
на психиатричните структури - ф. 366, кожно-венерологичните структури – ф. 
367, структурите за спешна медицинска помощ – ф. 369, онкологичните 
структури – ф. 370, пневмофтизиатричните структури – ф. 372, диализните 
структури – ф. 387. 

 
 
 

Отчети 

 
 
 

43 бр. 

3. Планирани за прием, обобщаване и предаване в НЦОЗА на годишни отчети на 
ЛЗБП, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ за регистрираните заболявания: 
- от венерически болести, микроспория, трихофития и фавус – ф. „З“ – 367р; 

- от злокачествени новообразувания – ф.  „З“ – 370р; 

- от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания – 

ф.  „З“ – 372р. 

 
Отчети 

 
14 бр. 

4. Проверка на представените в НСИ годишни отчети за легловия фонд и 
персонала  към  31.12.2018  г.  на  лечебни  заведения  за  болнична помощ, 

КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ, ЦСМП, РЦТХ, МУ, диализните центрове и хосписите  

 
Отчети 

 
43 бр. 

5. Прием,  обработка  и  представяне  в  НЦОЗА  годишна  медико-статистическа 
информация по ф. 380 за РЦТХ. 

Отчети 1 бр. 

6. Приемане и обработка за представяне в НЦОЗА годишна медико-статистическа 
информация по ф. 369 за ЦСМП. 

Отчети 14 бр. 
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7. Проверка на представените в НСИ годишни отчети на самостоятелните детски 
ясли и яслените групи в детски градини 

Отчети 74 бр. 

8. Проверка на представените в НСИ годишни отчети на общините за легловия 
фонд и персонала  към  31.12.2018  г.   

Отчети 18 бр. 

9. Проверка на представените в НСИ годишни отчети за легловия фонд и 
медицинския персонал на 31.12.2018 г. на лечебни заведения за извънболнична 

помощ. 

Отчети 205 бр. 

10. Планирани за прием, обобщаване и предаване в НЦОЗА на  годишните отчети 
по ф. 365 за ЛЗ за извънболнична помощ – ИППМП;  ИПППДМ; ГППМП; 
ГПППДМ;  ИПСМП; ИПСПДМ; ГПСМП; МЦ;  Д Ц ;  МДЦ; ДКЦ; СМДЛ; 
СМТЛ 

Отчети с 
приложения 

2 017 бр. отчети с 4 034 бр. 
приложения 

11. Планирани за прием от ЛЗИБП, обобщаване и предаване в НЦОЗА на 
специализираните отчети на психиатричните кабинети - ф. 366, кожно-
венерологичните кабинети – ф. 367 и ф.367р, онкологичните кабинети – ф. 370, 
пневмофтизиатричните структури – ф. 372 и ф.372р 

Отчети 190 бр. 

12. Приемане, проверка и изпращане в НЦОЗА годишните форми по разделното 
отчитане на разходите на болниците с държавно участие и общинските болници  

Справки 
 

14 бр. 

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ/ШЕСТМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ И СВЕДЕНИЯ 
 
 

№ 
 

Показатели за изпълнение 
Съдържание на 

информацията 

 
Брой 

1 2 3 4 

1
. 

Приемане, обработка и представяне в НЦОЗА на сведение за остри 
интоксикации, свързани с психоактивни вещества/наркотици и 
алкохол/ по св. 33. 

Сведения 
тримесечни 

по 4 бр. от 11 лечебни заведения. 

2
. 

Приемане, обобщаване и представяне в НЦОЗА на сведение за 
случаите на остра мозъчно-съдова болест по св. 15А. 

Сведения 
тримeсечни 

по 4 бр. от 23 лечебни заведения 

3
. 

Приемане, обобщаване и представяне в НЦОЗА на сведение за 
случаите на остър инфаркт на миокарда по св. 15. 

Сведения 
тримесечни 

по 4 бр. от 23 лечебни заведения 
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4
. 

Приемане, обобщаване и представяне в НЦОЗА на сведение за 
заболявания, предавани по полов път по св. 85-3. 

Сведения 
тримесечни 

по 4 бр. от 2 лечебни заведения. 

5
. 

Изготвяне сведение за живородените, мъртвородените и умрелите на 
територията на обл. Пловдив по св. ”3”- 00. 

Сведения 
тримесечни 

по 4 бр.  

6 Приемане, обработка и представяне в НЦОЗА на сведение за 
легловия фонд в стационарите на лечебните заведения. 
в на София столица по св. 12. 

Сведения 
шестмесечни 

по 2 бр. от 40 лечебни заведения 

7. Приемане, обобщаване и представяне в НЦОЗА на сведение. за 
извършените аборти на територията на обл. Пловдив. 
по св.. 03 

Сведения 
тримесечни 

по 4 бр. от 19 лечебни заведения 

8. Изготвяне на отчет на умрелите деца до една годишна възраст и от 
1-17 години и изпращане по електронен път в НЦОЗА 

Сведения 
тримесечни 

8 бр. 

9. Събиране на информация от лечебните заведения за болнична 
помощ за наличието или отсъствието на суицидно действие. 

Карта за суиц. действие 
постоянен 

23 бр. 

10. Приемане, обработка и представяне в НЦОЗА на информация от ЛЗ в 
обл. Пловдив за лекуваните в през 2018 г. чужденци, които не се 
ползват с права на български граждани. 

Сведения 
30.01.2019 г. 

 

43 бр. 

11. Приемане, обработка и представяне в МЗ на информация от общините 
по зададен образец за броя на децата в детските ясли и броя на децата, 
ползващи детски кухни. 

Справки 
тримесечни 

 

по 4 бр. от 18 общини 

13. Приемане, обработка и представяне в НЦОЗА на информация от 
общинските ЛЗБП, КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ за краткосрочните и 
дългосрочните им задължени. 

Справки 
тримесечни 

 

по 4 бр. от 11 лечебни заведения 

14. Кодиране на съобщенията за смърт. Съобщения за 
смърт 

ежедневно 

9 000 бр. 

15. Кодиране на причината за смъртта от свидетелство за перинатална 
смърт. 

Свидетелства 
за перинатална 

смърт 
ежедневно 
постоянен 

50 бр. 

16. Събиране от лечебните заведения с родилни отделения информация за 
родените деца с увреждания. 

Справки 
тримесечни  

по 4 от 11 бр. лечебни заведения 
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13, Предоставяне информация за на ОДБХ за регистрираните аптеки в 
обл. Пловдив. 

Справки 
тримесечни 

4 бр. 

12. Приемане от ЛЗБП, КОЦ, ЦПЗ и ЦКВЗ, обобщаване по форма на 
собственост (държавна или общинска) и представяне в СРЗИ на 
информация за бюджетни прогнози за периода 2020 г. – 2022 г. 

Справки 
шестмесечни 

 

по 2 бр. от 14 лечебни заведения 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "Намаляване търсенето на наркотични вещества 

Цел на програмата: 

Провеждане на политика по намаляване търсенето на наркотици, включваща приоритетни области като превенция на 

употребата, контрол, лечение, психосоциална рехабилитация, намаляване на здравните и социални рискове от употребата на 
наркотици, поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците. 

Оперативни цели: 

• Контрол на търговците на едро и дребно с наркотични вещества. 

• Контрол и методична дейност на фармацефтите в обектите за търговия на едро и дребно с наркотични вещества. 

• Контрол и методична помощ на програмите за осъществяване на субсидираща и поддържаща терапия за намаляване на 

здравните щети на лица, зависими от наркотични вещества. 

 

Контролирани обекти към 01.01.2019 г. по ЗКНВП 
 

N ОБЕКТИ БРОЙ 

1. Аптеки 220 

2. Складове за търговия на едро с лекарства с НВ 2 

3. Субституиращи и поддържащи програми 5 

 ОБЩО 227 

 
 

 Показатели за изпълнение Съдержание на 

информацията 
План 2019 г. Срок за 

изпълнение I трим. II трим. III трим. IV трим. общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общо Проверки 56 58 57 56 227  
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1. Проверки на аптеки и складове във връзка с 

подадени документи в РЗИ – Пловдив за издаване 

на лицензия за дейности с наркотични вещества. 

Съставяне на 
протокол до 5 
работни дни 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

 

2. Планирани проверки в аптеки, притежаващи 

лицензия за дейности с наркотични вещества 

Констативен 

протокол 
55  55 55 55 220 гл. инспектори 

3. Планирани проверки на складове, притежаващи 

лицензия за дейности с наркотични вещества. 

Констативен 

протокол 
0 1 1 0 2 гл. инспектори 

4. Планирани проверки на програми за лечение с 

агонисти и агонисти -антагонисти. 

Протокол 1 2 1 1 5 гл. инспектори 

5. Предоставяне на специални формуляри за поръчка 

на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества. 

Заявление текущ текущ текущ текущ текущ гл. специалисти 

6. Предоставяне на специални рецептурни бланки по 

списък 2 и 3 от чл. 3, ал. 2 на ЗКНВП. 

Заявление текущ текущ текущ текущ текущ гл. специалисти 

8. Приемане на отчети на търговци на едро и дребно, 

притежаващи лицензия за дейности с наркотични 

вещества. 

Брой отчетени 

специални 

формуляри от 01 до 

10 число 

ежеме-

сечно 

ежеме- 

сечно 

ежеме- 

сечно 

ежеме- 

сечно 

ежеме- 

сечно 

гл. специалисти 

9. Прекратяване на лицензия за дейности с 

наркотични вещества на търговци на едро и дребно 

по постъпили заявления от тяхна страна. 

Инспекция на 

помещението, 

съставяне на 

протокол и приемане 

на документацията 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

10. Участие в комисия по унищожаване на 

наркотични вещества и техни препарати, станали 

негодни за употреба. 

Протокол за 
унищожаване 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

11. Изпълнение на чл. 42, ал. 2 от Наредба № 4/2009 г. 

за условията и реда за предписване и отпускане на 

лекарствени продукти. 

Приемно-

предавателен 

протокол 

текущ текущ текущ текущ текущ гл. специалисти 
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12. Приемане на годишни декларации по чл. 39 на 

ЗКНВП от всички търговци на дребно, 

притежаващи лицензия за дейности с наркотични 

вещества. 

Отчитане в 

регистъра 
01-31 

януари 

    гл. специалисти 

13. Изготвяне на обобщен отчет за закупените, 

продадените и наличните лекарствени продукти в 

аптеките, съдържащи наркотични вещества по 

приложение 2 от ЗКНВП. 

Тримесечен отчет текущ текущ текущ текущ текущ гл. специалисти 

14. Уведомяване органите на РПУ към МВР  за 

липсващи рецептурни бланки. 

Писмо текущ текущ текущ текущ текущ гл. специалисти 

15. Съставяне на протокол за загуби на наркотични 

вещества при непредвидени събития. 

Протокол текущ текущ текущ текущ текущ Гл. инспектори 

гл. специалисти 

16. Изготвяне становища и отговори на сигнали, 

жалби и др. 

Писмо-отговор текущ текущ текущ текущ текущ гл. инспектори 

13, Заверка на специални регистри, свързани с 

документацията и отчетността при извършване на 

дейности с наркотични в-ва. 

Специален регистър- 

заверка 

текущ текущ текущ текущ текущ Гл. инспектори 

гл. специалисти 

14. Приемане на годишни отчети от търговци на 

дребно, притежаващи лицензия за дейности с 

наркотични вещества 

Приемно-

предавателен 

протокол 

   IV-то 
триме-
сечие 

 гл. специалисти 

15. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

       

15.

1 
Съвместни проверки с МЗ, Изпълнителна агенция 

„Медицински надзор“, Прокуратура, следствени 

органи и полиция. 

Доклад до Директора 

на РЗИ - Пловдив 

    При необ-

ходимост 

гл. инспектори 

15.

2 
Участие в съвещание на областния съвет по 

наркотични вещества. 

Участия     Текущ гл. инспектори 

15.

3 
Среща с представители на Дирекция „Наркотични 

вещества" в МЗ. 

Срещи     Текущ гл. инспектори 
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  План 2019 г. Изпълнител 

I трим. II трим. III трим. IV трим. Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Изготвяне на годишен сборник 

„Здравеопазване“ за област Пловдив 

   1 1 Началник отдел  

гл. експерти 

мл. експерти 

гл. специалисти 
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ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Осигуряване административно - правно обслужване на граждани и служители на РЗИ 

Финансово обслужване на РЗИ 

Стопанско обслужване на РЗИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 2 3 4 

І АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И СЛУЖИТЕЛИ НА РЗИ 

1.1 Усъвършенстване на дейността по административното обслужване на 

физически и   юридически лица, съгласно принципите и изискванията на 

Наредбата за административното обслужване, Развитие и усъвършенстване 

на КАО – вътрешни правила, процедури, касаещи АО, бланки и други 

документи за обслужване на гражданите, обучение персонал, технологично 

оборудване Гише 1 

постоянен Директор на дирекция 

Главен юрисконсулт  

Главен експерт ЧР 

1.2 Въвеждане на нови правила, инструкции , процедури (при необходимост) и 

актуализиране на съществуващи по СФУК, с цел усъвършенстване на 

системата 

постоянен Директор на дирекция 

Главен юрисконсулт  
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Главен експерт ЧР 

1.3  Организиране предоставянето на достъп до обществена информация в 

случаите, предвидени в Закона за достъп до обществената информация 

текущ Директор на дирекция 

Гл. юрисконсулт, Гл. 

експерт  

1.4  Систематизиране и съхраняване на документи и други материали на РЗИ в 

съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд 

текущ Директор на дирекция 

Старши счетоводител 

1.5 Организиране на следдипломната квалификация на служителите и 

поддържане на документацията от проведените курсове, семинари и др. в 

досиетата на служителите 

постоянен Главен експерт  ЧР 

1.6 Организиране и контрол по въвеждане на пълна ,точна и в срок 

информация в Интегрираната информационна система на държавната 

администрация(ИИСДА ) и 

Единната информационна система за управление на човешките ресурси в 

държавната администрация (ЕИСУЧРДА ) 

постоянен Директор дирекция 

АПФСО 

Главен експерт ЧР, 

 Гл. Експерт, Ст.експерт 

1.7 Осигуряване на правна помощ, разработване на предложения за решаване 

на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ 

текущ Директор на дирекция 

Гл. юрисконсулт 

1.8 Осигуряване, подпомагане и контрол по законосъобразността при издаване 

на индивидуални административни актове 

 постоянен Директор на дирекция  

Гл. юрисконсулт 

1. 9 Осигуряване на условия за провеждане на Процедури за възлагане на 

обществени поръчки и изготвяне на договорите, по които РЗИ е страна 

текущ Директор на дирекция  

Гл. юрисконсулт, Гл. 

експерт, Ст.експерт 

1.10 Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната 

власт 

текущ Директор на дирекция 

Гл. юрисконсулт 

1.11 Организиране на дейността по провеждане на конкурси за назначаване на 

служители по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда 

текущ Главен експерт ЧР 

 

ІІ. ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ 
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2.1 Усъвършенстване дейността и прилагането в практиката на Системата за 

финансово управление и контрол 

 

 постоянен Директор на дирекция  

Гл. експерт ЧР/ 

Финансов 

контрольор 

2.2 Планиране на бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ   текущ Директор на дирекция 

Гл. експерт ЧР/ 

Финансов 

контрольор 

2.3 Срочно осчетоводяване и упражняване на контрол върху бюджетните 

разходи 

 постоянен Директор на дирекция 

Старши счетоводител  

2.4 Представяне на междинни и годишни отчети в МЗ – месечни, тримесечни 

и годишен 

текущ Директор дирекция 

Старши счетоводител 

 

2.5 Изготвяне и представяне на тримесечни и годишен програмен отчет за 

дейността на РЗИ 

текущ Директор дирекция 

Старши счетоводител 

 

2.6 Изготвяне на Проектобюджет за 2020 год. и тригодишна бюджетна 

прогноза 

по Указание 

на МЗ  

Директор дирекция 

Старши счетоводител 

 

 

ІІІ. СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ 

3.1 Организиране и осигуряване на снабдяването на администрацията с 

необходимите материали и консумативи. Организиране на текущия 

поддръжката и стопанисването на материалната база на РЗИ. Организиране 

поддържането на специализираната техника  и измервателните уреди. 

текущ Директор дирекция 

Гл. експерт , Старши 

експерт,  Гл. специалист  

3.2 Осигуряване на транспортното обслужване на РЗИ, поддържане на 

автомобилния парк на инспекцията в добро техническо състояние 

 

 ежедневно Главен специалист  

Изпълнители-шофьори 
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3.3 Осигуряване на здравословни и безопасни  условия на труд в инспекцията  постоянен Директор на дирекция 

Главен експерт, Старши 

експерт 

 

   

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ИНСПЕКЦИЯТА 

_________________________________________________________________ 

 

І. ВЪТРЕШНИ ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

1. ОБЩО ИНСПЕКЦИОННИ КОЛЕГИУМИ 

 

№ ТЕМА ЛЕКТОР Срок 

1. 

Обсъждане изискванията за изпълнение на дейностите, 

финансирани по Националната програма за подобряване на 

майчино и детско здраве 

Д-р К. Георгиева Второ 

тримесечие 

2. 

Инфекции, свързани с медицинското обслужване – клинико- 

епидемиологични и микробиологични проучвания на фонова 

заболяемост, вътреболнични взривове и болнична среда 

Д-р Пепеланова Четвърто 

тримесечие 

3. 
Съвременни и актуални тенденции в комплексния подход при 

извършване на здравен контрол. 
Милена Шикова 

Трето 

тримечесечие 
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КОЛЕГИУМИ ПО ОТДЕЛИ 
 

№ ТЕМА ОТДЕЛ ЛЕКТОР СРОК 

1. Латентна туберкулозна инфекция/ ЛТБИ/- същност и значение за 

контрола на туберкулозата. Съвременни подходи за диагностика, 

лечение и наблюдение на лица с ЛТБИ 

ПЕК Д-р Учорджиева Първо 

тримечесечие 

2. Превенция и оценка на риска от кръвнопреносими инфекции  за 

медицинския персонал 

ПЕК Д-р Панайотова Второ 

тримечесечие 

3. 
Основни хепатотропни вируси в България ПЕК Д-р Вълова 

Трето 

тримечесечие 

5. Рзглеждане на казуси по прилагане на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 

г.  за здравните изисквания към обществените перални 
ДЗК Инсп. А. Колева 

Второ 

тримечесечие 

6. 
Планове за оценка риска на водоснабдяването 

ДЗК 
Ст. Инсп. Н. Колева 

Четвърто 

тримечесечие 

7. Оценка на храненето на организираните детски и ученически колективи 

(основни насоки, нормативни изисквания и резултати от национални 

проучвания) 

ПБПЗ и 

ЗТЕ 
Д-р Златанова 

Второ 

тримечесечие 

8. Оценка на Система за управление безопасността на храните (СУБХ) в 

обектите за производство и търговия с бутилирани води, вкл. въведените 

системи за проследяване на храните/бутилираните води 

ПБПЗ и 

ЗТЕ 
Инсп. Н. Димчева 

Трето 

тримесечие 

9. 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 г. на 

ПБПЗ и 

ЗТЕ Инж. Рангов 
Четвърто 

тримечесечие 
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МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на ЕМП в населени територии 

и определяне на ХЗЗ около излъчващи обекти 

10. Запознаване с условията и реда за издаване на разрешение за 

осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-

антагонисти 

ОКМД 

 
Второ 

тримесечие 

11. Запознаване с процедурата по регистрацията на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите 
ОКМД 

Гл. експерт Ел. 

Делинска 

Трето 

тримесечие 

12. Запознаване с процедурата по регистрация на лицата, които практикуват 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

човешкото здраве 

ОКМД Д-р Георгиева 
Четвърто 

тримечесечие 

13. Запознаване със сайта на РЗИ – Пловдив и поддържаните регистри в 

институцията 

ЗИ 
Н. Тодорова 

Второ 

тримечесечие 

14. 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. 

РК 

Инж. Ив. Къева 
Второ 

тримечесечие 

15. Коментари по методика за оценка на  индикативна доза от поглъщане на 

радионуклиди с питейна вода 

РК Гл. Експ. М. 

Дормуш 

Трето 

тримесечие 

16. 
Козметични продукти. Хигиенни изисквания. Законодателство 

ЛИ Николета Такова, 

младши експерт 

Второ 

тримечесечие 

17. Актуални изисквания при разработване и обновяване на СУ, съгласно 

изискванията на БДС EN ISO /IEC 17025:2018г 
ЛИ инж. Юлия Дренска  

Второ 

тримечесечие 

18. Внедряване на актуална СУ, съгласно изискванията на БДС EN ISO /IEC 

17025:2018 г. 

ЛИ инж. Емилия 

Манева,  

Трето 

тримечесечие 

19. 
Организация и управление на ТСИ. Метрологична проследимост 

ЛИ инж. химик Георги 

Николов 

Четвърто 

тримечесечие 
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ІІ. ВЪНШНИ ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИИ  

ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ 

 

№ 

 

Обучаван служител 

 

Период на 

провеждане  

Вид на 

обучението 
Тема 

Място на 

провеждане 

1. Николета Такова, мл. експерт 15 април 

 2 дни 

 

Специализирано Козметични продукти. 

хигиенни изисквания. 

Законодателство 

НЦОЗА София 

2.  Мариана Янева нач. отдел „ЛИ” 

Николета Такова мл. експерт 
28 ноември 

2 дни 

Специализирано  Актуални европейски 

стандарти за 

микробиологичен 

анализ на храни, води и 

козметика 

НЦОЗА София 

3. Инж. химик Георги Николов гл. експерт  23 октомври 

1 ден 

Специализирано Оценка на 

неопределеността при 

измерване на 

праховата експозиция 

НЦОЗА София 

4. Мариана Янева, нач. отдел „ЛИ” 

инж Емилия Манева гл. експерт 

инж. хмик Георги Николов гл. експерт 

инж. Юлия Дренска мл. експерт 

8 април 

2 дни  

По акредитацията Актуални изисквания при 

внедряване и обновяване на 

СУ, съгласно изискванията 

на БДС EN ISO /IEC 

ЦПО 

Стара Загора 
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17025:2018г 

 


