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І. ЦЕЛИ 

 

• Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област. 

• 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. 

• Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението. 
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 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за промоция на здравето и профилактика на болестите на междуинституционално 

равнище при водеща и координираща роля на Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции и активно включване на професионални и 

неправителствени организации и сдружения, медии и др.; 

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;  

 

1. В областта на промоция на здравето и профилактика на болестите: 

1.1. Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска (поведенчески, на жизнената среда) при различните възрастови и 

професионални групи и др. чрез използване на различни стратегии за координиране на дейностите на специалистите; 

1.2. Изграждане на диалог и партньорство за съвместни дейности за здраве с всички заинтересовани страни, активно включване на професионални и 

неправителствени организации, сдружения, медии и др.;  

1.3. Създаване на база данни за детерминантите на здравето, като основа при разработване на национални и регионални програми за промоция и превенция; 

1.4. Повишаване на знанията и методичния капацитет на РЗИ в областта на здравословния начин на живот, с възможности за консултиране на населението за 

повишаване на информираността, уменията и мотивацията на населението в тази насока; 

1.5. Мултисекторно сътрудничество и включване на храненето в усилията за осъществяване на икономически ефективни действия за насърчаване на 

здравословното хранене; 

1.6. Промоция на здравословно и балансирано хранене през всички етапи на живота чрез изграждане на подкрепяща среда; 

1.7. Създаване на система за наблюдение, мониторинг, оценка на детерминанти и тенденции чрез изследване на храненето и хранителния статус на 

популационно ниво. 

2.4. Разработване и внедряване на регионално ниво на секторни политики за съчетаване на здравните и социалните услуги с цел улесняване достъпа на трудно 

достъпните и маргинализираните групи, разширяване мрежата на здравните медиатори и повишаване знанията, уменията и ролята им в този процес. 

 

 2. В областта на надзора на заразните болести 

2.1. Последователната и целенасочена държавна политика за осъществяването на високоефективен надзор на заразните болести и разходноефективна 

национална имунизационна политика, успоредно с повишаване знанията на медицинските специалисти и информираността на обществото по въпросите на 

профилактиката на заразните болести; 

2.2. Поддържане на висок имунизационен обхват в тясно взаимодействие с всички ведомства, неправителствения сектор, местната власт с акцент върху 

обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението; 

2.3. Усъвършенстване на системата за опазване на страната от внос на инфекции с висок епидемичен потенциал риск съответствие с Международните здравни 

правила и за провеждане на ефективен граничен здравен контрол чрез материално и кадрово обезпечаване на дейностите; 

2.4. Предоставяне на достъпна и надеждна информация за ВБИ до обществото, въвеждане на най-високите стандарти в практиката и поведението за 

намаляване на риска от ВБИ, повишаване квалификацията и продължаващо обучение на персонала през целия професионален път; 

2.5. Продължаващи национални усилия за рационална антибиотична политика, базирана върху ограничената свободна продажба на антибиотиците, 

неправилното им приложение (вкл. във ветеринарната медицина и селското стопанство), надзора на антибиотичната резистентност и съвременните критерии на 

рационалната антибиотична политика. 
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3. Ефективен и качествен държавен здравен контрол: 

3.1. 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: 

3.1.1. Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейони-зиращи лъчения, питейни води, води за 

къпане, минерални води и др.); 

3.1.2. 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 на човека; 

3.1.3. Извършване на периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, разработване и провеждане 

на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата; 

3.1.4. координиране и синхронизиране на секторните политики за ограничаване и предотвратяване на риска от неблагоприятното въздействие на факторите на 

околната и жизнената среда върху здравето; 

3.2. Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото здраве чрез: 

3.2.1. Усъвършенстване на нормативната уредба и непрекъснато й хармонизиране в съответствие с научните достижения и правото на Европейския съюз; 

3.2.2. подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за състоянието на факторите на жизнената среда (води, шум, 

атмосферен въздух, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, вибрации), за въведени ограничения, причините поради които са възникнали отклонения, както и мерките 

които трябва да се предприемат.  

3.3. Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност:  

3.3.1. повишаване капацитета на лабораторната дейност на РЗИ и НЦРРЗ чрез закупуване на допълнително лабораторно оборудване и  поддържане в 

изправност на наличната апаратура;  

3.3.2. подобряване на условията на труд; 

3.3.3. внедряване на съвременни информационни системи за навременен обмен на данни за опасни продукти и стоки на пазара с ЕК, както и въвеждане на  

данни за извършвания мониторинг. 

 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 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. 

4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025  

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

6. Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения. 

7. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза. 

8. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими 

заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и 

факторите на риска в околната среда. 

9. 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.  
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10. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин 

на живот.   

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

жизнената среда. 

12. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и 

контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над СПИН, туберкулозата 

и сексуално предавани инфекции (СПИ). Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и 

СЗО. 

13. 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.  

14. 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”. 

15. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни структури, националните центрове по обществено здраве, 

неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ. 

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

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

18. 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. 

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

обучение в системата на здравеопазването. 

20. Повишаване информираността на населението. 
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ІІІ.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА РЗИ – МОНТАНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

отдел 

 

„Лабораторни 

изследвания” 

 

10 бр. 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

ДИРЕКЦИЯ 

 

„Медицински 

дейности” 

 

 

 

11 бр. 

ДИРЕКЦИЯ  

 
„Административно- 

правно, финансово 

и 

стопанско 

обслужване 
 

10 бр. 

 

ДИРЕКЦИЯ 

 

„Надзор на 

заразните 

болести” 

 

 

16 бр. 

ЗАМЕСТНИК  ДИРЕКТОР 

ДИРЕКЦИЯ 

 

„Обществено 

здраве” 

 

 

 

24 бр. 

 

 

отдел 

„Държавен 

здравен 

контрол„ 

 

13 бр. 



 
6  

ІV. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Настоящият план е предварителен и отворен, като в хода на годината се допълва с възникнали въпроси, изискващи обсъждане. 

Заседание № месец за 

провеждане 

Дневен ред на заседанието 

1 м. февруари Обсъждане и определяне на основните задачи за включване в плана за работата на РЗИ – Монтана през 2018 г.                                                                                         

докл. Директор РЗИ  

                                                                                                    Директори на дирекции 

2 м. март Разглеждане на ПМС  за изпълнение на държавния бюджет за 2018 г. 

                                                                                        докл. Директор на дирекция АПФСО 

3 м. март Представяне на бюджет 2018 г. на РЗИ – Монтана. 

                                                                                     докл.: Директор на дирекция АПФСО 

4 м. април Отчет на дейността на дирекциите в РЗИ – Монтана през І трим. 2018 г. 

                                                                                    докл. Директор на дирекции  

5 м. юни Изпълнение на бюджет 2016 г. на РЗИ – Монтана за периода януари – юни 2018 г. 

       докл. Директор на дирекция АПФСО 

6 м. юли Отчет за дейността на дирекциите в РЗИ – Монтана през ІІ трим. 2018 г. 

                                                                                    докл. Директор на дирекции  

7 м. юли Изпълнението на плана на РЗИ – Монтана за І, ІІ и ІІІ трим.2018 г. – анализи и проблеми. 

      докл. Директор РЗИ 

8 м. октомври Изпълнение на бюджет 2016 г. на РЗИ –  Монтана за І, ІІ и ІІІ трим. на 2018 г. 

       докл. Директор на дирекция АПФСО 

9 м. декември Приоритети в планирането на  дейността на РЗИ – Монтана през 2018 г. – предложения, обсъждане.                                                              

докл. Директор РЗИ  
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V. ДЕЙНОСТИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА РАБОТА НА ИНСПЕКЦИЯТА 

 

, Мярка Срок за изпълнение Отговорник 

І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. Общо 

1. Функциониране на РЗИ – Монтана като държавна администрация. 

1.1. Изготвяне и съгласуване с МЗ на структура на РЗИ – Монтана. 

Изготвяне на длъжностно и поименно щатно разписание на РЗИ – 

Монтана. 

Длъжностно 

разписание 

При небходимост  Директор  

Главен екперт дирекция  

АПФСО 

1.2. Провеждане на конкурси за длъжности, заемани по служебно 

правоотношение, съгласно изискванията на Наредбата за провеждане 

на конкурси на държавните служители; 

конкурс При налични свободни места. 

На длъжностите, заети по чл. 16 а от ЗДСЛ 

Главен секретар 

Главен екперт дирекция  

АПФСО 

1.3. Оформяне на годишните декларации на  служители в РЗИ – 

Монтана 

декларации 30.04     Главен секретар 

Главен екперт дирекция  

АПФСО 

2. Годишни заповеди за възлагане дейностите по държавния здравен контрол на конкретните му изпълнители. 

2.1. Изготвяне на заповеди за възлагане дейностите по държавния 

здравен контрол на държавните здравни инспектори в дирекции ОЗ, 

НЗБ с приложени списъци на подконтролните обекти. 

заповед 30.01.     Директор  

Директори на дирекции 

ОЗ и НЗБ 

2.2. Изготвяне на заповеди за определяне за 2018 г. на служители на 

РЗИ – Монтана за длъжностни лица, осъществяващи контрол, според 

правомощията, уредени в Закона за здравето и Устройствения 

правилник на РЗИ. 

заповед 30.01.     Директор  

Директор на дирекции 

МД 

3. Годишни заповеди за подобряване организацията на работа и по спазване на действащото законодателство – ЗДСл, КТ, ЗЗ,  Устройствения правилник на 

РЗИ, ЗЛЗ и др. 

3.1. Изготвяне заповеди за изграждането и функционирането на 

Директорския съвет и Експертния съвет по здравно-техническа 

експертиза на Инспекцията. 

заповед 30.01.     Директор 

3.2. Актуализиране на заповед за създаване на комисия за определяне 

на броя работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с 

намалена трудоспособност. 

заповед 30.01.     Директор, 

Главен екперт дирекция  

АПФСО 

3.3. Актуализиране на заповед за организирането и осъществяването на 

постоянен и периодичен мониторинг на качествата на питейната вода в 

област Монтана в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗ. 

заповед 30.01.     Директор, 

Директор на дирекция 

ОЗ  

3.5. Актуализиране на заповед за определяне на специалисти от 

Инспекцията за участие в Общинските експертни съвети по ЗУТ. 

заповед 30.01.     Директор, 

Директор дирекция ОЗ 

3.6. Актуализиране на комисиите за извършване на регистрация на 

обекти с обществено предназначение по  ЗЗ.  

заповед 30.01.     Директор, 

Директор дирекция ОЗ 

3.7. Заповеди за полагане и изплащане на положен извънреден труд от  

служители на Инспекцията. 

заповед текущо Директор 

3.8. Заповеди за извършване на комплексни и съвместни проверки. заповед текущо Директор 

3.9. Заповед за определяне на постоянен член на Съвета по осиновяване 

към Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Монтана.  

заповед 30.01    Директор  

Главен секретар 
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3.10. Заповед за определяне на постоянен член на Пробационен съвет 

на територията на Районен съд – Монтана 

заповед 30.01    Директор  

Директор дирекция МД 

3.11. Издаване на заповед за изграждането и функционирането на 

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за 

експертиза на временната неработоспособност. 

заповед 30.01    Директор  

Директор дирекция МД 

3.12. Издаване на заповед за определяне на състав на дисциплинарния 

съвет на РЗИ – Монтана. 

заповед 30.01    Директор РЗИ 

3.13. Издаване на заповед за определяне на длъжностите в РЗИ – 

Монтана, които изпълняват задълженията си на ненормирано работно 

време и размерът на полагаемият платен годишен отпуск за работа при 

ненормиран работен ден. 

заповед 30.01    Директор РЗИ 

Директор дирекция 

АПФСО 

3.14. Заповед за определяне на материално отговорно лице за работа с 

биопродукти и консумативите към тях  

заповед  30.01    Директор  

Директор дирекция НЗБ 

3.15. Заповед за определяне на материално отговорно лице за 

паричните ценности и материално отговорно лице за материалните 

ценности. 

заповед  30.01    Директор  

Директор дирекция 

АПФСО 

4. Оперативно планиране и отчитане на дирекция. 

4.1. Изготвяне на ежеседмичен отчет за дейността на дирекцията. отчет 14 13 13 13 53 Директори на дирекции 

4.2. Ежеседмично планиране на дейността на дирекцията. график 14 13 13 13 53 Директори на дирекции 

4.3. Изготвяне на тримесечни текстуални отчети за дейността на  

дирекциите. 

отчет 3 3 3 3 12 Директори на дирекции 

4.4. Изготвяне на тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета 

на РЗИ – Монтана. 

отчет 1 1 1 1 4 Директор дирекция 

АПФСО 

4.5. Изготвяне на цифров годишен отчет за дейността на РЗИ – 

Монтана. 

отчет    30.12.  Директори на дирекции 

Директор РЗИ 

5. Усъвършенстване на вътрешната нормативна база         

5.1. Разработване и усъвършенстване на Вътрешни правила или 

процедури за актуализиране на вътрешната нормативна база и 

системата на ФУК на инспекцията. 

Процедури 

Правила 

текущо Главен секретар 

Директор 

дирекция АПФСО 

5.2. Изготвяне на Анализ на административното обслужване анализ 15.02     Главен секретар 

 

5.3. Изготвяне на Анализ на анкета обратна връзка от потребителите на 

услуги. 

анализ 15.01     Главен секретар 

 

5.4. Изготвяне на Анализ на резултатите от обучението на  

служителите. 

анализ 15.02     Главен секретар 

 

5.5. Изготвяне на Анализ за резултатите от атестирането на държавните 

служители чрез оценка на индивидуалното трудово изпълнение. 

анализ 15.02     Главен секретар 

 

6. Организиране и провеждане на атестация на служителите на РЗИ – Монтана 

6.1. Организиране и провеждане на заключителната среща между 

оценявания и оценителя и определяне на общата оценка на трудовото 

изпълнение на служителите на инспекцията. 

Среща, 

оценка 

31.01.      Директор РЗИ, Главен 

секретар, Директори на 

дирекции 
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6.2. Изготвяне и съгласуване на индивидуални работни планове на 

служителите от инспекцията. 

Работни 

планове 

31.01.     Директор РЗИ,, Главен 

секретар, Директори на 

дирекции 

6.3. Организиране и провеждане на междинна среща между оценявания 

и оценителя. 

Среща   М. юли   Директор РЗИ, Главен 

секретар,  

Директори на дирекции 

7. МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ        

7.1. Провеждане на редовни брифинги – подаване на ежеседмична 

информация на СМИ за: 

* Епидемичната обстановка в региона и профилактичните мерки за 

защита; 

* Проверките по текущ здравен контрол и наличните в региона 

опасни за здравето продукти и стоки; 

* Информация за качеството на питейната вода за населението;  

* Данни от анализи, проучвания и др. дейности на дирекция ОЗ и 

дирекция НЗБ, имащи значение за здравето на населението и 

неговата здравна култура. 

* Информация за лечебните заведения за болнична и извънболнична 

помощ на територията на област Монтана и актуалните новини в 

областта на здравеопазването. 

брифинг 12 12 12 12 48 Главен инспектор  

дирекция ОЗ 

7.2. Извънредни контакти с медиите (брифинги, пресконференции, 

интервюта, статии, радио и ТВ предавания) при възникване на 

епидемични взривове и др. ситуации, касаещи дейността на РЗИ 

  

При необходимост 

Директор РЗИ, главен 

инспектор дирекция ОЗ 

7.3. Пресконференции с участието на директор РЗИ и директори на 

дирекции. 

пресконфере

нция 

 

При необходимост 

Директор, директори на 

дирекции,  

7.4. Провеждане на планирани тематични дни, свързани с 

определени дати, кампании, празници и др. 

тематичен 

ден 

По предварително обявени дати Директор на дирекция 

ОЗ 

 

 

 

 VI. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА ПРЕЗ 2018 Г. 

 

№ Мероприятие Срок за изпълнение Отг. специалист 

1. Провеждане на конкурси за назначаване на свободни  длъжности При свободна длъжност Главен секретар 

2. Строг контрол върху  извършваното в инспекцията административно обслужване на физически и юридически лица в приемно гише с единен вход и изход на 

документацията. 

2.1. Проверки за качеството на провежданата деловодната дейност и за спазване на принципа 

обслужване на „едно гише”. 

1 път на тримесечие Главен секретар 

директор дирекция АПФСО 

3. Провеждане на регулярни заседания на Експертния съвет по здравно-технически 

експертиза на РЗИ – Монтана. 

ежеседмично Директор РЗИ,  

директор дирекция ОЗ 
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4.  Участие в държавни приемателни комисии и в заседанията на Общинските експертни 

съвети по устройство на територията на специалисти от дирекция „Обществено здраве”, 

посочени от директора на дирекция и определени със заповед на директора на РЗИ. 

 Текущ  Директор РЗИ,  

Директор дирекция ОЗ 

5. Организация за постоянен вътрешен контрол от директорите на дирекции и директора на РЗИ Монтана. 

5.1. Контрол върху качеството на провеждания държавен здравен и противоепидемичен 

контрол и контрол на медицинските дейности, съгласно Системата за контрол на 

дейността. 

 

По разработен годишен план на 

директора на дирекция  

Главен секретар, 

Директори дирекции МД, НЗБ и 

ОЗ 

5.2. Контрол върху качеството на провежданите лабораторни изследвания и лабораторна 

диагностика. 

По разработен годишен план на 

директора на дирекция  

Главен секретар, Директори 

дирекции НЗБ и ОЗ 

6. Смяна на подконтролните обекти с обществено предназначение, определени със заповед 

на директор РЗИ – Монтана за извършване на държавен здравен контрол от държавните 

здравни инспектори. 

На две години Директор РЗИ 

7. Планиране и провеждане на съвместни проверки с РДВР Монтана, РЗОК Монтана, 

РИОСВ Монтана, КТЗП отдел Монтана, Дирекция ОИТ Монтана и др. 

По годишен план Директори на дирекции МД, ОЗ 

и НЗБ 

8. Анализ на резултатите от атестирането на служителите на  РЗИ – Монтана чрез оценка на 

индивидуалното трудово изпълнение. 

М. февруари Главен секретар 

9. Контрол върху администрирането и разглеждането на сигнали за  корупция. При сигнал  Главен секретар 

10. 

 

 

Поддържане в интернет страницата на Инспекцията на Областен регистър на обектите с 

обществено предназначение. 

Постоянен  Директор дирекция АПФСО 
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VІI. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 

Годишна задача / мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорник 

1. Административно-правно обслужване на граждани и служители на РЗИ   

      1.1. Усъвършенстване на дейността по административно обслужване на физически и юридически лица, съгласно 

принципите и изискванията на Наредбата за административното обслужване. 

постоянен главен секретар 

 

1.2. Организиране предоставянето на достъп до обществена информация в случаите, предвидени в Закона за 

достъп до обществена информация. 

постоянен главен секретар, 

главен юрисконсулт 

1.3. Систематизиране и съхраняване на документи и други материали на РЗИ в съответствие с изискванията на 

Закона за националния архивен фонд. 

постоянен главен секретар,  

директор дирекция 

АПФСО, младши 

експерт 

1.4. Организиране и осигуряване деловодната и куриерска дейност в РЗИ – Монтана. постоянен директор дирекция 

АПФСО,  

главен специалист 

1.5. Изготвяне и актуализация на длъжностни и поименни разписания на длъжностите. постоянен главен експерт 

дирекция 

 АПФСО 

1.6. Поддържане на служебните и трудовите досиета на служителите на РЗИ. постоянен главен експерт 

дирекция 

 АПФСО 

1.7. Организиране и участие в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните 

характеристики и в процеса на атестиране на служителите в РЗИ. 

постоянен главен секретар, 

директори на 

дирекции, началник 

отдели,  

главен експерт 

дирекция АПФСО 

1.8. Организиране на следдипломната квалификация на служителите и поддържане на документацията от 

проведените курсове, семинари и др. в досиетата на служителите. 

постоянен главен секретар, 

главен експерт 

дирекция  АПФСО 

1.9. Оказване правна помощ, разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с 

дейността на РЗИ и договори, по които РЗИ е страна. 

постоянен главен  юрисконсулт 

1.10. Подпомагане и контрол по законосъобразността при издаване на индивидуални административни актове и 

актове по НП. 

постоянен главен юрисконсулт 

1.11. Осигуряване на условия за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. постоянен главен секретар, 

директор дирекция 

АПФСО, главен 

юрисконсулт, главен 

счетоводител 

1.12. Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт, комисията за защита на 

конкуренцията, комисията за защита на личните данни и комисията за защита от дискриминация. 

постоянен главен  юрисконсулт 
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1.13. Организиране на дейността по провеждане на конкурси за назначаване на служители по реда на Закона за 

държавния служител и на Кодекса на труда, изготвяне и законосъобразно съставяне на актове, свързани с 

възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения в РЗИ. 

постоянен главен юрисконсулт, 

главен експерт 

дирекция АПФСО  

2.  Финансово обслужване на РЗИ   

2.1. Усъвършенстване дейността и прилагането в практиката на Системата за финансово управление и контрол. постоянен Директор РЗИ, 

директор дирекция 

АПФСО, 

главен юрисконсулт, 

главен счетоводител 

2.2. Планиране на бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ. постоянен директор дирекция 

АПФСО 

главен счетоводител 

      2.3.Осъществяване на финансово-счетоводното обслужване на РЗИ. постоянен главен счетоводител, 

младши експерт 

       2.4. Периодичен анализ на събираемостта на глобите и имуществените санкции и предприемане на мерки за 

подобряване на събираемостта. 

постоянен директори дирекции 

АПФСО, МД, НЗБ, 

ОЗ, главен 

юрисконсулт 

2.5. Предприемане на действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране. 

 

постоянен директори  дирекции 

АПФСО, МД, НЗБ, 

ОЗ, 

главен счетоводител 

3.Стопанско обслужване на РЗИ   

3.1. Организиране и осигуряване на снабдяването на администрацията с материали, консумативи, химикали, 

диагностични медицински изделия и дълготрайни материални активи, горива и смазочни материали. 

постоянен директор дирекция 

АПФСО, главен 

специалист дирекция 

АПФСО  

3.2. Организиране на текущия ремонт, поддръжката и стопанисването на материалната база на РЗИ. постоянен директор РЗИ, 

директор дирекция 

АПФСО 

3.3. Организиране поддържането на специализираната техника и измервателните уреди. постоянен директор РЗИ, 

директор дирекция 

АПФСО 

3.4. Осигуряване на транспортното обслужване на РЗИ, поддържане на автомобилния парк на инспекцията в 

добро техническо състояние, представяне моторните превозни средства на годишни технически прегледи. 

постоянен директор дирекция 

АПФСО 

3.5. Организиране на правилната експлоатация на техническите системи в инспекцията и изправното състояние 

на противопожарната техника. 

постоянен главен инспектор 

дирекция ОЗ, отдел 

ДЗК 
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3.6. Осигуряване на безопасността на работа в инспекцията, на пожарната и аварийна безопасност и 

организиране на отбранително-мобилизационната подготовка на служителите. 

 

постоянен главен инспектор 

дирекция ОЗ, отдел 

ДЗК, главен 

инспектор дирекция  

МД 

3.7. Осигуряване в РЗИ на здравословни и безопасни условия на труд. постоянен директор РЗИ 

4. Информационно обслужване на РЗИ   

4.1. Осигуряване на информационните връзки и комуникации, както и изправността и сигурността на 

автоматизираната информационна система – локални мрежи, компютърна техника и др. 

постоянен директор дирекция 

АПФСО, външна 

поддръжка 

4.2. Поддържане на интернет сайта на РЗИ в актуално състояние. постоянен главен секретар,  

главен специалист 

дирекция АПФСО 

4.3. Създаване и поддържане на публични регистри и база данни; 

 

постоянен младши експерт и 

главен специалист  

дирекция АПФСО  

4.4. Организиране работата с електронно подписани документи и обмена им между административните органи постоянен младши експерт, 

главен специалист 

дирекция АПФСО  

4.5. Извършване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи постоянен младши експерт, 

главен специалист  

дирекция АПФСО  

4.6. Организиране, поддържане технически и контрол върху цялостната дейност по събирането, обработката, 

съхраняването и отчитането на оперативната и годишната информация от звената в РЗИ. 

постоянен главен специалист  

дирекция АПФСО  
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VІIІ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 

Контролирани обекти към 01.01.2018г. и контролна дейност – параметри 

 

Лечебни заведения 

Контролирани 

обекти 

 

Общ брой 

проверки за 

2018г. 

I тримесечие 

2018г. 

II тримесечие 

2018г. 

III  

тримесечие 

2018г. 

IV 

тримесечие 

2018г. 

Отговорник 

1. Лечебни заведения за 

извънболнична помощ 
320 191  63 83 45  

АИППМП 83 50  17 27 6 Главен и старши инспектор 

АГППМП 7 2  1 1  Главен и старши инспектор 

АИПСМП 69 35  15 15 5 Главен и старши инспектор 

АГПСМП 14 5  1 2 2 Главен и старши инспектор 

АИППДП 114 60  15 25 20 Главен и старши инспектор 

АГППДП 3 3  1 1 1 Главен и старши инспектор 

АИПСДП 1 1  1 - - Главен и старши инспектор 

ДКЦ 1 6  2 2 2 Главен и старши инспектор 

МЦ 10 10  3 3 4 Главен и старши инспектор 

ЦДМ 1 1  - 1 - Главен и старши инспектор 

СМТЛ 11 11  4 4 3 Главен и старши инспектор 

СМДЛ 5 5  2 2 1 Главен и старши инспектор 

Кабинет неконвенциални 

методи по ЗЗ 
1 2  1 - 1 Главен и старши  инспектор 

2. Лечебни заведения за 

болнична помощ 
5 162 

 

23 

 

48 

 

43 

 

48 
Директор дирекция МД 

 Главни инспектори ДМД 

2.1 Методика за 

субсидиране на ЛЗ за 

2018г. 

 36 9 9 9 9 
Директор дирекция МД 

 Главни инспектори ДМД 

2.2 ОМП  10  5  5 
Директор дирекция МД 

 Главни инспектори ДМД 

2.3 По Наредба 

49/18.10.2010г. 
 58 7 17 17 17 

Главен инспектор 

Инспектор 

2.4 По Наредба 1/2013г.  58 7 17 17 17 
Главни инспектори  

Инспектор 

3. Други лечебни 

заведения 
1 6 1 2 1 2 

Директор дирекция МД 

 Главни инспектори ДМД 

ЦСМП 1 6 1 2 1 2 Директор дирекция МД 
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5. Здравни и други 

заведения  
75 167 38 48 37 44 Главен инспектор 

Складове за търговия на 

едро с лекарствени 

продукти по ЗЛПХМ и 

ЗКНВП 

2 4 1 2 - 1 Главен инспектор 

Аптеки по ЗЛПХМ и 

ЗКНВП 
52 134 31 37 31 35 Главен инспектор 

Дрогерии 5 10 2 3 2 3 Главен инспектор 

Оптики 13 13 3 4 3 3 Главен инспектор 

ОТХ МБАЛ Лом по 

ЗККК 
1 4 1 1 1 1 Главен инспектор 

Транспортни средства 

със специално 

предназначение –

автомобили за превоз на 

лекарства и консумативи 

2 2 - 1 - 1 Главен инспектор 

6. Други 17 17 - 10 5 2  

Детски ясли 8 8 -  4 4 Главен инспектор 

Детски градини – яслени 

групи 
9 9 - 3 3 3 Главен инспектор 

7. ТЛЕ 21 66 18 16 14 18 Главен  и старши инспектор     

ТЕЛК 2 24 6 6 6 6 Главен и старши  инспектор 

ЛКК 19 42 12 10 8 12 Главен и старши инспектор 

 

ГОДИШНИ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

Годишна задача / мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение 

Отговорник 

I тр. II тр. IIIтр. IV тр. Общо 

1. Извършване на регистрация, пререгистрация и заличаване на лечебни заведения за 

извънболнична помощ, хосписи и на лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните 

заведения.  

Удостоверения 

Заповеди 
При постъпване на заявление  

Директор 

ДМД 

Главен 

инспектор 

       1а. Актуализиране списъка на лечебните заведения за извънболнична помощ, които 

извършват дейност по физикална и рехабилитационна медицина, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 30/19.07.2004 г. и съгласно Наредба за водене на регистър на 

лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 
Информация на 

сайта на РЗИ 

 

При промяна в обстоятелствата 

 

Старши 

инспектор 



 
16  

       1б. Издаване на удостоверения по чл. 81, ал.1 и ал.2 от Закона за лечебните заведения 

за недостатъчност от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ. 
Удостоверения  При постъпване на заявление 

Главен 

инспектор 

2. Извършване на проверки в изпълнение на чл. 19, ал. 5 от Наредба № 49/2010 г. за 

изпълнението на показателя „обем дейност” от болничните структури, който подлежи на 

проверка за 12-месечен период от определяне на нивото на структурата, и проверката се 

извършва най-късно до 15-ия месец от определянето на нивото.  
Карта за 

съответствие 

 

При промяна в обстоятелствата 

 

Главен 

инспектор 

Инспектор 

3. Провеждане на разяснителна и информационна кампания сред лечебните заведения за 

болнична помощ в областта за това, че формулярите за преждевременно напускане на 

болница и преустановяване на хоспитализация и на осъществяваните по отношение на 

пациент медицински дейности се подписват тогава, когато хоспитализираното лице вземе 

решението да напусне лечебното заведение, а не при постъпването му в него. 

Информация на 

сайта на РЗИ 
При необходимост 

Главни 

инспектори 

ДМД 

4. Издаване на удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 

от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на 

разрешения. След окомплектоване и проверка на цялата документация, съгласно 

изискванията на чл. 47 от ЗЛЗ се изпраща по служебен път в МЗ. 
Удостоверения 

 

 

При промяна в обстоятелствата за 

разрешително за дейност 

 

 

Директор 

ДМД 

Гл.инспекто

р, 

Инспектор 

5. Уведомява Изпълнителна агенция "Медицински одит" за случаи на нарушения на 

медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ. 
Протоколи - 1 - - 1 

Директор 

ДМД 

6. Регистрация, пререгистрация и заличаване на лицата, упражняващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява 

контрол върху дейността им,  съгласно Закон за здравето. 
Удостоверения 

Заповеди 
- 1 - - 1 

Директор 

ДМД 

7. Издаване на разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от 

лекари, лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда 

за получаване на разрешение на съхранение и продажба на лекарствени продукти от 

лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (ДВ, бр. 

54 от 2011 г.). 

Разрешения При постъпване на заявления 
Главен 

инспектор 

8. Организиране и контрол на  дейността по медицинската експертиза и на регионалната 

картотека на медицинската експертиза:   

Главен 

инспектор 

ДМД 

8.1. Издаване на Заповеди за състав на ЛКК; 

Заповеди 19 2 1 1 23 

Главен 

инспектор 

ДМД 
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8.2. Извършване от регионалните съвети към РЗИ на анализ и контрол на дейностите 

по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, 

ЛКК и ТЕЛК на съответната територия;  

Протоколи 8 12 12 10 42 
Директор 

ДМД 

8.3. Извършване от регионалните съвети към РЗИ на служебни проверки на не по-

малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за 

временна неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ, избрани по 

случаен признак; 

Протоколи 1 1 1 1 4 
Директор 

ДМД 

8.4. Провеждане на работни/методични срещи по експертизата на временната 

неработоспособност с лекуващи лекари  и ЛКК;  
Протоколи 3 6 4 3 16 

Директор 

ДМД 

8.5 Заседания на Регионален съвет издадени от органите за експертиза на временната 

неработоспособност 
Протоколи 22 20 18 12 72 

Директор 

ДМД 

8.6. Организация по експертизата на трайната неработоспособност и  

преосвидетелстване:  

- проверка и заверявяне на експертни решения;   

-приемане и обработка на документи за освидетелстване, преосвидетелстване и 

служебно преосвидетелстване за ТЕЛК, обработка на МЕД; 

- създаване/обработка на МЕД по обжалвани болнични листа;  

- изпращане на експертни решения на заинтересовани страни 

- архивиране на МЕД 

 

 

Дневник 

електронно досие 

списъци 

Експертни 

решения /ЕР/ 

 

1450 

1400 

 

47 

2900 

2000 

 

 

2150 

1800 

 

38 

4300 

3150 

 

 

850 

950 

 

21 

1700 

2100 

 

2450 

1850 

 

39 

4900 

3450 

 

6900 

6000 

 

145 

1380

0 

1070

0 

Главен 

инспектор, 

Инспектор 

 

9. 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 участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит". 

Протоколи 

доклади 
     

Директор 

ДМД 

Гл.инспекто

р, Инспектор 

10. Събиране и анализиране на информация, свързана с разходването на публични 

средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществяване 

на контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със 

средства от бюджета на МЗ: 

Отчети  24 12 12 48 
Главен 

инспектор 

10.1. Изготвяне на тримесечн план за проверки по Методика за субсидиране на ЛЗ 

със средства от бюджета на МЗ 
Планове 1 1 1 1 4 

Главни 

инспектори 

10.2 Извършване проверки на 5 % от случаите в ЛЗБП 
Протоколи  9 9 9 9 36 

Главен 

инспектор 

10.3 Изготвяне на отчет до директор ДМД от извършените проверки и доклад до 

директор РЗИ Отчети и доклади 2 2 2 2 8 

Директор 

ДМД Главни 

инспектори 

10.4  Изготвяне на доклад до министъра на здравеопазването. 
Доклад 

При констатирани нарушения 

 

Главен 

инспектор 

11. Изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 

51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя 

информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по 

лекарствата. 

Протоколи 

информация 
1 1 1 1 4 

Главен 

инспектор 
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12. Участва в изработването и актуализиране на областна здравна карта 

Протокол - 1 - - 1 

Директор 

ДМД 

 

13. Проучване, съвместно с районните колегии на съсловните организации, на 

потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на информацията в 

регионалните регистри на членовете на съответната съсловна организация изготвяне и 

представяне на министъра на здравеопазването анализ на състоянието на специалистите в 

областта на здравеопазването, включващ следната информация по специалности: бр. на 

придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст; осигуреност на 

населението на областта със съответен вид специалисти; потребностите на населението от 

специалисти; прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за 

потребностите от специалисти през следващите пет години.  

 

Aнализ 

 

 1   1 
Старши 

инспектор 

14. Изпращане на информация в Министерство на здравеопазването за броя на 

общопрактикуващите лекари без специалност или с придобита специалност, различна от 

Обща медицина, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по 

§ 6, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Лечебните 

заведения на територията на областта. 

Информация  1   1 
Старши 

инспектор 

14.1 Събиране и контрол на отчета „Досие” на ЛЗБП Информация При поискване от МЗ 

Директор 

ДМД, Гл. 

инспектор, 

Инспектор 

14.2. Събиране, обработване, контрол и предоставяне в МЗ на справка за натуралните 

показатели в делигираните от държавата дейности по здравеопазване;  
Справки 3 3 3 3 12 

Главни 

инспектор 

14.3. Събиране, обработване и предоставяне на икономическите показатели от 

лечебните заведения по Методика за разделно отчитане на разходите в НЦОЗА. 
Справки  4   4 

Главен 

инспектор 

14.4 Предоставяне на информация за постъпили социално слаби в лечебните 

заведения за болнична помощ по ПМС 17/31.01.2007 г. в НЦОЗА. 
Справки 3 3 3 3 12  

       14.5 Информация за размера на задълженията /в т.ч просрочени на общинските ЛЗ за 

БП 
Справки 1 1 1 1 4 

Главен 

инспектор 

15. Събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа информация за 

дейността на лечебните и здравните заведения: 
Информация 

При поискване от МЗ, НЦОЗА, НСИ и 

др. 

Главен 

инспектор 

15.1. Събиране, извършване на контрол и предоставяне на НСИ отчетите за 

дейността на самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на  Обединени 

детски заведения;  

Отчети 17 - - - 17 
Главен 

инспектор 

15.2. Събиране, извършване на контрол и предоставяне за обработка на НСИ отчети 

за легловия фонд и персонала на ЛЗБП, хосписите, ЛЗИБП / ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, 

СМТЛ/, ЦСМП, РЗИ и други дейности в здравеопазването към общините/; 

Отчети 44 - - - 43 
Главен 

инспектор 

15.3. Събиране, извършване на контрол, обработка и предоставяне на НЦОЗА на 

годишните статистически отчети на ЛЗИБП и хосписите, ЦСМП и филиали, 

специализирани кабинети към ЛЗИБП. 

Отчети 1100 - - - 1100 
Старши 

инспектор 

15.4 Събиране, извършване на контрол, обработка и предоставяне на НЦОЗА на 

годишните статистически отчети на лечебните заведения за болнична помощ. 
Отчети 50 - - - 50 Инспектор 
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15.4. Събиране, извършване на контрол и обработка на оперативна статистическа 

информация   
Отчети 34 30 34 30 128 

Главен 

инспектор 

15.6.Събиране на информация ежемесечно и изготвяне на информационна карта за 

починалите деца на територията на областта;  
Информа ционна 

карта 
Изпращане в МЗ при поискване 

Старши 

инспектор 

15.7. Регистрация на суицидните действия „Карта 3 – суицидно действие"  в 

информационната система на НЦОЗА. 

Карти и 

съобщения 
15 10 10 15 50 

Главен 

инспектор 

16. Изработване, анализ и оценка на здравно-демографските процеси на територията на 

региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика. 

Анализ, 

справочник 
 2   2 

Директор 

ДМД 

17. Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (складове, аптеки, дрогерии) Протоколи 27 32 27 31 117 
Главен 

инспектор 

17.1. Изготвяне на заключения за хигиенна оценка за откриване на аптеки и обекти за 

търговия на едро с лекарствени продукти.  

Заключение за 

хигиенна оценка 
При постъпване на заявление 

Главен 

инспектор 

17.2. Предоставяне информация на ОДБХ за регистрираните аптеки.  писма 

След получено от ИАЛ копие на 

разрешение за търговия на дребно с 

лекарствени продукти. 

Главен 

инспектор 

17.3 Контрол на обекти с обществено предназначение – транспортни средства за 

превоз на лекарства и консумативи 
протоколи  1  1 2 

Главен 

инспектор 

17.4 Контрол на обекти с обществено предназначение – оптики протоколи 3 4 3 3 13 
Главен 

инспектор 

18. Дейности, предвидени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите и нормативните актове по прилагането му. 
      

Главен 

инспектор 

18.1. Проверки на обекти извършващи дейности с наркотични вещества. 
Протоколи 8 10 6 8 32 

Гл.инспекто

р 

18.2. Заявяване и предоставяне на нови кочани със специални рецептурни бланки за 

предписване на наркотични вещества– жълти и зелени рецепти.  
Заявления При постъпване на заявление 

Главен 

инспектор 

18.3. Изготвяне на обобщен отчет за движението на НВ. Отчет 1 1 1 1 4 
Главен 

инспектор 

19. Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъци II и III на Закона за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.  

Заявления 
При постъпване на зявление за 

вписване в регистъра 

Главен 

инспектор 

20. Дейности и задачи по ОМП. Писма, справки, 

отчети, планове, 

проверки и 

доклади 

Целогодишно и при поискване от МЗ 
Главен 

инспектор 

20.1. Актуализиране и поддържане на плана за защита при бедствие. бедствия. 
План При необходимост 

Главен 

инспектор 

20.2. Актуализиране на плана за привеждане в готовност за работа във военн време 

на РЗИ - Монтана 
План  При необходимост и поискване от МЗ 

Главен 

инспектор 

20.3. Актуализиране на Военновременния план на РЗИ - Монтана 
План  При необходимост и поискване от МЗ 

Главен 

инспектор 
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20.4 Осъществяване на контрол лечебни заведения на територията на областта на 

дейностите по ОМП. Указания  5  5 10 

Директор 

ДМД Гл. 

инспектор 

 

20.5 Отчет за извършените проверки на ЛЗ в област Монтана за изпълнение на 

дейностите и задачите по ОМП 
Отчет  1  1 2 

Главен 

инспектор 

20.6 Годишен план за дейността по ОМП на РЗИ - Монтана  
План 1    1 

Гл. 

инспектор 

20.7 Годишен отчет за изпълнените дейности по ОМП на РЗИ - Монтана 
Отчет 1    1 

Гл. 

инспектор 

       20.8. Провеждане на тренировки за усвояване и поддържане на плана за медицинско 

осигуряване на населението при бедствия.  При необходимост 

Директор 

ДМД Главен 

инспектор 

20.9. Участие в провежданите тренировки и учения на територията на областта по 

защита на населението при бедствия.   При необходимост 

Директор 

ДМД Главен 

инспектор 

20.10 Подаване на информация за свободния леглови фонд на ЛЗ на територията на 

област Монтана 
Справки Ежедневно /без почивните дни/ 

Главен 

инспектор 

21. Поддържане на база данни за лекари – чужденци, които вече работят на територията 

на съответното РЗИ, особено от арабски произход и които могат да бъдат привлечени в 

работата с бежанци. 

Регистър 
При постъпване на зявление за 

вписване в регистъра 

Старши 

инспектор 

22. Съставяне на актове за административни нарушения и предлагане на директора на РЗИ 

налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон  Актове 
При установяване на административни 

нарушения 

Главни 

инспектори 

ДМД 

23. Разработване и участие в изпълнението на регионални програми и проекти в областта 

на медицинските дейности.  
Протоколи       

Директор 

ДМД 

24. Изпълнение на предвидени дейности по програмата за борба с трафика на хора, 

консултиране и подкрепа на Местните комисии за борба с трафика относно 

възможните механизми за оказване на медицинска и психологическа помощ и 

улесняване достъпа на жертвите на трафик, вкл. при лица с прекъснати 

здравноосигурителни права. 

База данни на 

лекари - 

чужденци 

При постъпване на сигнал за оказване 

на медицинска помош на лицата, 

търсещи закрила 

Старши 

инспектор 

25. Дейности свързани с детското здравеопазване:    

25.1. Събиране, обработка и изпращане в МЗ по електронна поща на актуална 

информация за състоянието на детската смъртност на национално ниво; 
Информация Изпращане в МЗ при поискване 

Старши 

инспектор 

25.2. Поддържане на актуална информация за броя на децата, ползващи детски ясли и 

детски кухни на територията на региона. Подаване на информация в МЗ за броя на децата 

в детските ясли и броя на децата ползващи детски кухни, по зададен образец; 
Справка 3 3 3 3 12 

Главен 

инспектор 
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25.3. Определяне на лице от РЗИ при сформиране на междуведомствени 

мултидисциплинарни екипи в случай на дете в риск, като алтернативно представен орган 

на местно ниво по Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на 

териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск 

от насилие и при кризисна интервенция – изпращане на информация на МЗ 1 път 

годишно; 

Информация Изпращане в МЗ при поискване 
Старшин 

инспектор 

25.4. Участие в Съвета по осиновяване към ОД „СП”.  
Доклади При необходимост 

Гл. 

инспектор 

25.5. Осъществяване на зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в 

лечебните заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата.   
Протоколи При необходимост 

Директор 

ДМД 

25.6. Изискване от лечебните заведения с родилни отделения информация 

относно броя на родените деца с увреждания и изпращане в МЗ 1 път годишно.  Информация 1    1 

Старши 

инспектор 

ДМД 
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IХ. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

IХ.1. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ  

1.  Контролирани обекти към 01.01.2018 г.  

 

№ Видове заведения 
Брой лечебни, здравни и др. 

заведения 

Обекти, подлежащи на 

контрол 

1. Лечебни заведения за извънболнична помощ 255 513 

1.1. • АИППМП 51 92 

1.2. • АГППМП 7 46 

1.3. • АИПСМП 59 62 

1.4. • АГПСМП 14 36 

1.5. • АИППМПДП 87 112 

1.6. • АГППМПДП 4 8 

1.7. • АИПСМПДП 1 1 

1.8. • ДКЦ 1 33 

1.8.1. - брой специализирани кабинети - 28 

1.8.2.           - брой  лаборатории  - 2 

1.8.3.           - брой  манипулационни  2 

1.8.4.           - брой операционни - 1 

1.9. • МЦ 11 102 

1.9.1. - брой специализирани кабинети - 98 

1.9.2. - брой лаборатории - 2 

1.9.3 - брой  манипулационни  3 

1.10. • Дентален център 1 2 

1.10.1.           -брой специализирани кабинети  1 

1.10.2.           -брой  лаборатории  1 

1.11. • Медико-дентални центрове 1 1 

1.11.1.           -брой специализирани кабинети   

1.11.2.           -брой  лаборатории  1 

1.12. • Самостоятелни медико-диагностични  лаборатории 7 7 

1.13. • Самостоятелни медико-технически лаборатории 11 11 

2. Лечебни заведения за болнична помощ 5 90 

2.1. • рискови отделения - 40 

2.2. • нерискови отделения - 40 

2.3. • други обекти - 10 

3. Други лечебни заведения 12 13 

3.1. • ЦСМП и ФСМП 6 6 

3.2. • Диализен център 1 2 

3.3. • Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и 

хр. заболявания 

3 3 
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3.4. • Други 2 телк 2 

4. Здравни кабинeти в: 89 89 

4.2. • ДГ 32 32 

4.3. • Учебни заведения   48 48 

4.4. • Заведения за социални услуги 9 9 

5. Други обекти 44 44 

5.1. • Други /манипулационни СМДЛ - Рамус 2 2 

5.2. • Ясли 8 8 

5.4. • ДГ 30 30 

5.5. • Фирми за ДДД 3 3 

5.6. • Кабинет за неконвенционални методи по ЗЗ 1 1 

6. Транспортни средства със специално предназначение 40 40 

 Всичко: 445 789 

 

2. ГОДИШНИ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

Годишна задача / мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение 

Отговорник 
І тр. ІІ тр. ІІІтр ІVтр Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Дейности по надзор на заразните болести:        

1. Дейности по противоепидемичен контрол:        

1.1. Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол на заразните болести: 

      Директор Д НЗБ 

 

1.1.1. Своевременно проучване, регистриране, съобщаване и отчет на 

заразните болести. 

епид. 

проучване, 

регистрация, 

информация и 

отчет 

160 

400 

2 

160 

400 

1 

165 

400 

1 

165 

400 

1 

655 

1600 

5 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

1.1.2. Контрол и оказване на методична помощ при възникване на 

епидемични взривове. 

Проверки, 

ОМП 
100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

1.1.3. Контрол по спазване на действащата нормативна уредба, касаеща 

надзора на заразните болести, превенцията и контрола на ВБИ в лечебните 

заведения за болнична и извънболнична помощ, както и на останалите 

контролирани от дирекцията обекти. 

проверки 774 1054 985 903 3716 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

1.1.4. Изготвяне на годишен цифров и текстуален анализ на заразната 

заболяемост. 
анализи 3 1 2 1 7 

Директор Д НЗБ, 

главен инспектор 
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1.1.5. Провеждане под различни форми на здравно-промотивна дейност по 

проблемите на заразните болести. 

срещи, беседи, 

семинари 
 1 1 1 3 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

1.1.6. Активно участие в регионални, общински и междуведомствени 

комисии, на които се разглеждат проблеми по надзора на заразните 

болести. 

заседания 1 1 1 1 4 
Директор Д НЗБ  

 

2. Осигуряване на висок имунизационнен обхват при плановите 

имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на 

страната: 

      
Директор Д НЗБ  

 

2.1. Проследяване избора на ОПЛ за новородените и организиране 

имунизирането на деца без ОПЛ. 

Покани 

известия 

списъци 

имунизации 

250 250 250 200 950 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

2.2 Контрол на медицинските специалисти по обхвата на подлежащите 

контингенти, планиране, отчитане на извършените имунизации и на 

биопродуктите, отлагане от имунизации, спазване на хладилната верига, 

на схемите, дозите и техниката на приложение на биопродуктите. 

Проверки 15 25 52 48 140 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

2.3. Активен надзор на нежеланите реакции след ваксинация на областно 

ниво – регистриране, своевременно проучване и съобщаване на всяка 

нежелана реакция след ваксинация и съобщаването и в МЗ, НЦЗПБ и 

Изпълнителната ангенция по лекарствата (ИАЛ). 

Проверки 

проучване, 

регистрация, 

съобщаване 

15 

100% 

1 бр. 

25 

100% 

1 бр. 

 

52 

100% 

1 бр. 

 

 

48 

100% 

1 бр. 

 

140 

100% 

4 бр. 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

 

3. Специфични дейности по надзор на заразните болести:       
Директор Д НЗБ 

 

3.1. Дейности по ерадикацията на полиомиелит        

3.1.1. Провеждане на надзор на острите вяли парализи (ОВП) и 

регистриране на случаите в уеб-базираната система за  надзор на (ОВП). 
регистър 

 

    

100% 

 

100% 100% 100% 100% 

Инспектори 

Главен 

специалист 

3.1.2. Извършване на активен ежемесечен епидемиологичен надзор на  

острите вяли парализи в заведенията за болнична помощ, обслужващи 

деца до 15 годишна възраст. 

Проверки, 

епид. 

проучване 

регистрация 

30 

100% 

100% 

30 

100% 

100% 

30 

100% 

100% 

30 

100% 

100% 

120 

100% 

100% 

инспектори  
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3.1.3. Епидемиологично проучване и последващо проследяване след 60-

тия ден за остатъчни парализи на случаите. 
Проверки 

 

    

100% 

 

100% 100% 100% 100% 
инспектори  

 

3.1.4. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране на 

фекални проби от лечебните заведения и изпращането им за изследване в 

Национална референтна лаборатория по ентеровируси към НЦЗПБ. 

 

 

    

100% 

 

100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

3.2. Дейности по елиминацията на морбили и вродена рубеола, 

ограничаване заболяемостта от епидемичен паротит и рубеола. 

Събиране на 

данни, анализи, 

проверки 

      

Директор Д НЗБ, 

главен 

инспектор, 

инспектори 

3.2.1. Провеждане на надзор на морбили, епидемичен паротит и рубеола и 

регистриране на случаите в Информационна система за събиране и 

анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в 

България. 

Регистрация и 

събиране на 

данни 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор Д НЗБ 

главен 

инспектор, 

 

3.2.2 Епидемиологично проучване на всеки съобщен съмнителен случай 

на морбили и вродена рубеола. 

Епид. 

проучване 
100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

инспектори  

3.2.3. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране. проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

инспектори  

3.2.4. Своевременно предприемане на всички профилактични и 

противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване 

разпространението на морбили на територията на областта.  

Проверки, 

предписания, 

имунизации 

100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор,  

старши 

инспектор 

инспектори  

3.3. Оказване на организационно – методична помощ по проблемите 

на:  
ОМП 65 95 97 86 343 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

3.3.1. Имунопрофилактиката на лекарите, прилагащи задължителни, 

целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации. 
ОМП 27 28 24 20 99 

главен 

инспектор, 

инспектори  

3.3.2. Профилактиката и контрола на заразните болести в зависимост от 

регионалните особености. 
ОМП 18 28 27 22 95 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

3.3.3. Профилактиката, контрола и регистрацията на инфекции, свързани с 

медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична помощ. 
ОМП  14 21 21 56 

главен 

инспектор, 

инспектори  
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3.3.4. Прилагането на действащата нормативна уредба в областта на 

надзора, профилактиката и контрола на заразните болести. 
ОМП 20 25 25 23 93 

главен 

инспектор, 

инспектори  

4. Дейности по медицинска паразитология:       
Директор Д НЗБ 

 

4.1. Поддържане на ефиктивен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол на паразитозите: 
       

4.1.1. Подобряване качеството и осъвременяване на лабораторната 

диагностика на паразитозите. Извършване на диагностични изследвания 

по профилактични, епидемични и клинични показания. 

обучение, 

проби и 

анализи 

 100% 100% 100% 100% 100% 
Главен експерт, 

инспектори 

4.1.2. Своевременно регистриране и съобщаване на паразитните болести, 

съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 

отчет на заразните болести. 

регистрация, 

отчет 

100% 

4 

100% 

3 

100% 

3 

100% 

3 

100% 

13 

старши 

инспектор, 

инспектори 

експерти  

 

4.1.3. Изготвяне на цифрови отчети /месечни, тримесечни и годишни/ и на 

годишни текстуални анализи за заболяемостта от паразитни болести. 
Бр. отчети 4 3 3 3 13 

Главен експерт, 

главен 

инспектор, 

инспектори 

4.1.4. Осъществяване на здравно-промотивна дейност сред населението, с 

особена насоченост към рисковите контитгенти по отношение на местните 

и внасяни паразитози. 

промоционалн

и м-ли 

брой 

 15 15 15 45 

Главен 

инспектор, 

ст. инспиктор, 

инспектори  

4.1.5. 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. 

работни срещи, 

брифинги 
 1  1 2 

Директор Д НЗБ 

 

4.1.6. Провеждане на текущ контрол, своевременно проучване и 

регистриране на паразитните заболявания, предприемане на съответните 

профилактични и противоепидемични мерки и окозване на 

организационно-методична помощ при възникване на епидемични 

взривове. 

проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

ст. инспектор,  

инспектори  

 

4.1.7. Контрол на масовите паразитози в ДЯ, ДГ, домове за медико-

социални грижи за 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. Паразитологичните изследвания следва да се извършват за 

сметка на РЗИ не по-малко от един път годишно. 

Предписания, 

изследвания 

 

14 

1200 

26 

850 
12 

27 

450 

79 

2500 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор,  

инспектори и 

експерти 
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4.1.8. Контрол на геохелминтозите в ендемичните региони на страната. 

При възникване на епидемичен взрив на трихинелоза РЗИ осигурява 

серологични изследвания на заболелите и консумирали опаразитено месо 

лица. 

Проверки по 

епидемични 

показания, 

епид. 

проучвания 

100 % 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори и 

експерти 

4.1.9. 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 . 

Проверки 

предписания 

12 

 

53 

3 

45 

0 

19 

0 

129 

3 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

4.1.10. Извършване на паразитологичен надзор и контрол на околната 

среда: 

- контрол с паразитологични изследвания на околната среда в 

следните обекти: детски ясли, детски градини, ОДЗ, детски площадки, 

специализирани институции за предоставяне на медико-социални грижи, 

независимо от собствеността им, пречиствателни станции. 

- контрол с паразитологични изследвания на околната среда в 

обекти с обществено предназначение: селскостопански градини (почви), 

търговска мрежа, вкл. пазари (изследване на плодове, зеленчуци и др. 

хранителни продукти) 

 

бр. проби 

80 

 

 

 

90 

 

 

10 

 

60 

 

 

10 

120 

 

 

 

350 

 

 

20 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори и 

експерти 

4.1.11. Оказване на организационно-методична помощ по надзора на 

местните и внасяни паразитози. 
ОМП 26 36 28 33 123 

главен 

инспектор,  

старши 

инспектор 

инспектори 

4.1.12. 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.). 

   проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

 

главен 

инспектор, 

инспектори  

4.1.12.1. Участие в междуведомствени комисии по зоонозите  комисии  1  1 2 
Директор Д НЗБ 

 

4.1.12.2.Здравно-промотивна дейност. ОМП 100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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4.1.12.3. Епидемиологично проучване и регистрация на случаите на 

ехинококоза. 

Епид. 

Проучване, 

регистрация 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

главен 

инспектор, 

инспектори  

4.1.12.4. Осъществяване на всички останали дейности по надзора и 

контрола на ехинококозата, посочени в Наредба № 5/ДВ бр. 40/2006 г. 
проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

5. Проверки по дейностите по надзор на заразните болести  201 261 183 171 816 
Директор Д НЗБ 

 

5.1. Текущи проверки Проверки 197 253 173 163 786 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1. Лечебни заведения за извънболнична помощ-всичко Проверки 140 166 114 98 518 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1.1. Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ (ПМП) Проверки 32 29 17 12 90 

главен 

инспектор, 

инспектори  

5.1.1.2. Амбулатории за групова практика за ПМП (АГППМП)  Проверки 17 16 5 7 45 

главен 

инспектор, 

инспектори  

5.1.1.3. Амбулатории за индивидуална практика за  специализирана 

медицинска помощ (СМП) Проверки 15 19 15 12 61 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1.4. Амбулатории за групова практика за СМП  Проверки 

 

10 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

7 

 

38 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1.5. Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ по дентална медицина (ПМПДМ) Проверки 26 33 28 25 112 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1.6. Амбулатории за групова практика за ПМПДМ (АГППМПДМ)  Проверки  4 2 3 9 инспектори 
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5.1.1.7. Амбулатории за индивидуална практика за  специализирана 

медицинска помощ по дентална медицина(СМПДМ) Проверки      инспектори 

5.1.1.8. Диагностично-консултативни центрове  Проверки 11 10 9 4 34 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Брой специализирани кабинети Проверки 10 7 9 3 29 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Брой лаборатории Проверки  1   1 
главни 

инспектори 

- Брой манипулационни Проверки 1 1   2 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- Брой операционни Проверки  1  1 2  инспектори 

5.1.1.9. Медицински центрове Проверки 23 33 26 18 100 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Брой специализирани кабинети Проверки 23 29 23 18 93 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Брой лаборатории Проверки  1 2  3 инспектори 

- Брой манипулационни Проверки  3 1  4 инспектори 

5.1.1.10. Дентални центрове Проверки 1  1  2 

 старши 

инспектор, 

инспектори 

- Брой специализирани кабинети Проверки 1    1 инспектори 

- Брой лаборатории Проверки   1  1 
старши 

инспектор 

5.1.1.11. Медико-дентални центрове Проверки   1  1 
старши 

инспектор 
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- Брой специализирани кабинети Проверки      
старши 

инспектор 

- Брой лаборатории Проверки   1  1 
старши 

инспектор 

5.1.1.12. Самостоятелни медико-диагностични лаборатории Проверки  3 2 2 7 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

5.1.1.13. Самостоятелни медико-технически лаборатории Проверки 3 3 3 2 11 
старши 

инспектор 

5.1.2.  Лечебни заведения за болнична помощ  (за активно лечение, 

продължително лечение и рехабилитация) Проверки 30 37 29 33 129 
главни 

инспектори 

- Рискови отделения Проверки 19 21 19 21 80 
главни 

инспектори 

- Нерискови отделения Проверки 9 13 8 10 40 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- Други Проверки 2 3 2 2 9 
старши 

инспектор 

5.1.3. Други лечебни заведения Проверки 2 5 2 2 11 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Центрове за спешна медицинска помощ + филиали Проверки 1 3 1 1 6 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- Диализен център Проверки  1 1 1 3 
главни 

инспектори 

- Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания  Проверки  1 1 1 3 
старши 

инспектор 

- Други - ТЕЛК Проверки 1 1   2 
старши 

инспектор 

5.1.4. Здравни кабинети в: Проверки 21 32 12 23 88 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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- Детски градини Проверки 8 11 6 7 32 

 старши 

инспектор, 

инспектори 

- Учебни заведения Проверки 12 18 2 16 48 

 старши 

инспектор, 

инспектори 

- Домове за стари хора Проверки 3 3 3  9 

главни 

инспектори, 

инспектори 

5.1.5. Други обекти Проверки 6 14 11 13 44 

главни 

инспектори, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Други/манипулационни СМДЛ „Рамус” Проверки  1 1  2 инспектори 

- Детски ясли Проверки 2 3 2 1 8 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- Детски градини Проверки 4 9 6 11 30 

 старши 

инспектор, 

инспектори 

- Кабинети за неконвенционални методи по ЗЗ Проверки  1   1 инспектори 

- Фирми за дезинфекция, дезинсекция и дератизация Проверки  2 1 3 6 
старши 

инспектор 

5.2. Тематични проверки  2 3 3 3 11  

5.2.1. Спазване на Националния имунизационен календар (своевременост 

и интервали) при прилагане на ваксините за основни имунизации и 

реимунизации придеца до 2 год. възраст, родени 2015-2017г. – брой 

приложени дози, интервали. 

Проверка 

анализ 
 1   1 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

5.2.2. Имунизационен обхват на неимунизираните деца на 13-месечна 

възраст и на 12-годишна възраст, подлежащи на задължителна 

имунизация/реимунизация с ваксина морбили, паротит и рубеола родени 

през  2016 и 2017 г./2005 и 2006 г. 

Проверка 

анализ 
  1  1 

главен 

инспектор, 

инспектори  

 

5.2.3. Разкриваемост и регистрация на вътреболничните инфекции в 

рисковите отделения на заведенията за болнина помощ чрез извършване 

на срезови и ретроспективни проучвания. 

Проверка 

анализ 
   1 1 

главен 

инспектор, 

инспектори  

5.2.4. Изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, 

правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия 

контингент в родилните отделения. 

Проверка 

анализ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

главен 

инспектор, 

инспектори  



 
32  

5.2.5. Изпълнение на дейностите на лечебните заведения за диагностика и 

лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и 

обхаванти с химиопрофилактика. 

Проверка 

анализ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

главен 

инспектор, 

инспектори  

5.2.6. Изпълнение на дейности за предоставяне на изследване за ХИВ, 

хепатит В, хепатит С и сифилис, грижи и подкрепа на децата в риск и в 

места за настаняване на  лица, търсещи убежище. 

Изследвания 

отчет 
1 1 1 1 4 

 инспектори, 

            експерти 

6. Проверки по епидемични показания – текущо. проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

7. Проверки по сразване разпоредбите на чл. 117 и чл. 119 от ЗОУ: проверки 212 218 224 215 889 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- по документи проверки 70 81 76 68 295 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- на мястото на генериране на отпадъците проверки 142 157 148 147 594 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

8. Спазване изискванията на чл. 56 от Закона за здравето. проверки 166 185 177 171 699 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

9. Изпълнение на задачите произтичащи от национални програми по 

надзора на заразните болести. 
      

Директор Д НЗБ 

 

9.1. Дейности, свързани с изпълнение на задачите по Националния план на 

РБългария за готовност за грипна пандемия: 

Събиране на 

данни, анализи, 

проверки 

     

Директор Д НЗБ 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

9.1.1. Проследяване динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ и 

регистрираните след преболедуване усложнения. 

събиране на 

данни 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

инспектори  

 



 
33  

9.1.2. Своевременно ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) 

изпращане на съответната информация в МЗ и НЦЗПБ. 

информа 

ции 
65 13 13 65 156 

Инспектори, 

главен 

специалист  

9.1.3. Своевременно предприемане на всички противоепидемични мерки 

за недопускане и ограничаване разпространението на грип на територията 

на областта. 

имунизации, 

проверки 

предписание 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор Д НЗБ 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

9.2. Дейности, свързани с изпълнението на задачите по Национална 

програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. 

България. 

      

Директор Д НЗБ 

главен 

инспектор, 

 

9.2.1. Повишаване информираността на населението по въпросите на 

РМШ и необходимостта от първична профилактика чрез имунизация. 

Писма, 

брошури, 

родителски 

срещи 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор Д НЗБ 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

9.2.2. Методична помощ  и контрол на медицинските специалисти по 

спазване на безопасна инжекционна практика и отчет на направените 

имунизации. 

 

Проверки 

ОМП 

 

12 

13 

16 

17 

33 

28 

40 

34 

101 

92 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

9.3. Дейности, свързани с изпълнението на задачите по Национална 

програма за профилактиката и контрол на векторно-предавани 

трансмисивни инфекции при хората в Р. България.  

      
Директор Д НЗБ 

главен инспектор 

9.3.1. Постигане на пълна разкриваемост, регистрация и анализ на 

заболяемостта сред хората. Осигуряване на пълна, своевременна и точна 

регистрация на случаите на ВПТИ според критериите на Наредба № 21 от 

2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. 

Проучване, 

регистрация, 

анализ 

100 % 

100 % 

2 

100 % 

100 % 

1 

100 % 

100 % 

1 

100 % 

100 % 

1 

100 % 

100 % 

5 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

9.3.2. Контрол върху своевременното провеждане на пълния набор 

противоепидемични мерки при случаи на ВПТИ. 
Проверки  100% 100% 100% 100% 100% 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

10. Дейности по държавния здравен контрол проверки 96 147 106 90 439 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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10.1. Текущи проверки: проверки 91 136 96 81 403 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

А) по регистрацията, съобщаването и диспансеризацията на местните и 

внасяни паразитни болести 
проверки 22 43 40 36 141 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- АПМП проверки 14 26 25 27 92 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- АСМП проверки 3 2 3 1 9 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- ДКЦ проверки 1 2 3 2 8 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- МЦ проверки 3 10 8 6 27 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- МДЛ проверки  1   1 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

Б) По спазването на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на 

масовите паразитози 
проверки 16 23 24 18 82 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Дом за стари хора проверки 3 1 4 1 9 

главен 

инспектор, 

инспектори  
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- ДЯ проверки  3 4 1 8 

главен 

инспектор, 

инспектори  

- ДГ проверки 13 19 16 16 64 

старши 

инспектор, 

инспектори  

В) Проверка в здравните кабинети по отношение на документацията по 

приема, изследването и лечението на опаразитените деца в детските 

заведения и социални домове 

проверки 12 12 19 21 74 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

Г) по регистрацията и съобщаването на случаи с ехинококоза в 

хирургични и др.отделения в лечебните заведения за болнична помощ 
проверки 12 12 12 12 48 

главен 

инспектор, 

инспектори  

10.2. Тематични проверки проверки 1 5 6 6 21 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

А) Детски заведения с опаразитяване от E. Vermicularis с екстензивазия от 

5-10%, след проведено изследване, съобразно средната екстензивазия за 

областта. 

проверки 2 5 5 4 16 

главен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

10.3. Оказване на организационно-методична помощ по епидемичния 

надзор на местните и внасяни паразитози. 
ОМП 10 17 12 13 52 

старши 

инспектор, 

инспектори  

11. Дейности по провеждане на активен епидемиологичен надзор над 

СПИН, туберкулоза и СПИ. 
      

Директор Д НЗБ 

главнен 

инспектор,   

 

11.1.Държавен здравен контрол в обектите, подлежащи на 

противоепидемичен контрол. 
      

Директор Д НЗБ 

главнен 

инспектор,   

 

11.1.1. Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика 

и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ. 
      

Директор Д НЗБ 

главен 

инспектор,   

 

11.1.1.1 Своевременно регистриране, съобщаване и отчет на заболелите от 

туберкулоза и сексуално предавани инфекции (сифилис, гонорея и 

хламидийна инфекция). 

Епид. 

Проучвания, 

информации, 

отчети 

100% 

4 

100% 

4 

100% 

4 

100% 

4 

100% 

16 

главен 

инспектор, 

инспектори  
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11.1.1.2. Контрол и оказване на методична помощ на лечебните заведения 

за болнична и доболнична помощ при възникване на заболявания от 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ. 

Проверки, 

ОМП 
6 7 7 4 22 

главен 

инспектор,  

инспектори  

 

11.1.1.3. Насочени дейности за недопускане възникването и 

разпространението на туберкулоза: 
       

• активен епидемиологичен надзор над туберкулозата в лечебните 

завадения за диагностика и лечение на туберкулоза; 

Проверки, 

ОМП 
100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

инспектори  

 

• епидемиологично проучване на всеки съобщен случай на 

туберкулоза; 

Епид. 

проучване 
100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

инспектори  

 

• активен епидемиологичен надзор над туберкулозата в местата за 

настаняване на лица, търсещи убежище. 

Епид. 

проучване, 

проверки 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор Д НЗБ, 

главнен 

инспектор, 

инспектори  

 

• активно проследяване на имунопрофилактиката на новородени с 

БЦЖ ваксина; 
проверки 100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

инспектори  

 

11.1.1.4. Оказване на организационно-методична помощ по проблемите на:        

• профилактиката и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ в 

зависимост от регионалните особености; 
Беседи, ОМП 100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

инспектори 

• прилагането на действащата нормативна уредба в областта на надзора, 

профилактиката и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ. 
ОМП 26 26 25 22 99 

главнен 

инспектор, 

инспектори 

11.1.1.5. Контрол по спазване мерки за избягвани и свеждане до минимум 

на рисковите експозиции, осигуряване на лични предпазни средства и/или 

осигуряване постекспозиционна профилактика на инфекции причинени от 

вируса ня ХИВ, хепатит В, хепатит С, в лечебните заведения за болнична 

и доболнична помощ. 

проверки 36 97 94 100 327 

главнен 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2. Изпълнение на специфични задачи, произтичащи от национални 

и регионални програми по превенцията, контрола и надзора на 

СПИН, туберкулоза и СПИ. 

       

11.2.1. Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от 

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ (2017-

2020 г.)  

      
Директор Д НЗБ 
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11.2.1.1. Събиране, обобщаване и изготвяне на периодични справки за 

проведените изследвания на ХИВ, хепатит В и С, сифилис и хламидия и 

резултатите от тях на регионално ниво във всички лаборатории на 

територията на областта. 

справки 3 3 3 3 12 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.1.2. Изготвяне на цифрофи и текстуални анализи за 

разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ на регионално ниво. 
анализ 2  1  3 Директор Д НЗБ 

11.2.1.3. Организиране и провеждане на 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. 

Брой 

изследвани 

лица 

20 20 20 20 80 Експерти  

11.2.1.4. Организиране, провеждане и предоставяне на услуги по 

доброволно изследване за ХИВ в кризисни центрове за временно 

настаняване на деца и в места за настаняване на лица търсещи убежище. 

Брой 

изследвани 

лица 

10 20 10 20 60 Експерти  

11.2.1.5. Изготвяне на шестмесечни справки за усвояване на 

диагностикумите за ХИВ/СПИН, хепатит В и С и СПИ и предоставяне на 

заявки за доставка на диагностикуми за следващите периоди на база 

изготвен анализ на потребностите.  

справки  1  1 2 Експерти 

11.2.1.6. 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. 

Брой 

изследвани 

лица 

125 125 125 125 500 експерти 

11.2.2. Дейности свързани с изпълнението на задачите, произтичащи от 

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

РБългария (2017-2020 г.) 

      
Директор Д НЗБ 

 

11.2.2.1. Епидемиологично проучване на всеки случай на туберкулоза 

съобщен с бързо известие или по телефона. 

 

Епид. 

проучване 
100% 100% 100% 100% 100% 

старши 

инспектори, 

инспектори  

 

11.2.2.2. Събиране и обобщаване данните от бързите известия за болни от 

туберкулоза и изготвяне на тримесечни аналитични доклади. 
доклади 1 1 1 1 4 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.3. Активно проследяване на обхвата на контактните на туберкулоза 

лица. 

Проверки по 

епидемични 

показания 

100% 100% 100% 100% 100% 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.4. Активно съдействие за насочване на контактните на болни от 

туберкулоза към лечебните заведения за диагностика и лечение на 

туберкулоза , за скрининг и провеждане на химиопрофилактика. 

проверки   6 5 11 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.5. Активно проследяване на своевременното и качествено 

извършване и пълното обхващане на подлежащите контингенти с 

имунизации и реимунизации срещу туберкулоза. 

Проверки  14 32 28 20 94 

старши 

инспектор, 

инспектори  
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11.2.2.6. Активно проследяване на обхванатите с кожен туберкулинов тест 

на Манту, съмнителни за туберкулоза и контактни лица на болни с 

туберкулоза, извън дейностите по изпълнение на Имунизационния 

календар на Р България. 

Проверки по 

епидемични 

показания на 

ОПЛ 

100% 100% 100% 100% 100% 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.7. Провеждане на активен контрол на специфичната 

химиопрофилактика на туберкулоза на всички подлежащи контактни лица 

и деца с хиперергичен кожен туберкулинов тест Манту. 

Проверки 1 1 1 1 4 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.8. Контрол на здравословното състояние на контактни на 

туберкулоза лица, работещи в детските и учебно-възпитателните 

заведения, предпиятия за производство, съхранение и търговия с 

хранителни продукти, заведения за обществено хранене и други рискови 

обекти. 

Проверки  100% 100% 100% 100% 100% 

старши 

инспектор, 

инспектори  

 

11.2.2.9. Провеждане на рутинно изследване за ХИВ при пациенти с 

туберкулоза. 
изследвания 10 10 10 10 40 

Директор Д НЗБ 

Главен експерт, 

експерти 

11.2.3. Дейности на функционалното звено за превенция и контрол на 

ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции в Регионалните 

здравни инспекции. 

       

11.2.3.1. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над ХИВ, 

туберкулоза и СПИ 
 100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори  

11.2.3.1.1. Активно участие в съществуващите специализирани 

информационни мрежи за надзор на заразните заболявания в Европейски 

съюз и СЗО . 

 100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.2. Разширяване на инициативите за превенция на ХИВ, 

туберкулоза и СПИ и на информираността на населението за основните 

предпоставки за здравословен начин на живот. 

Беседи,  

интервюта 
1 1 1  3 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.3. Координация и изпълнение дейности на регионално ниво по 

международни и национални профилактични програми. 
Работни срещи 1 1 1  3 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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11.2.3.1.4. 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 регионали профилактични програми. 

регистрация 4 3 3 3 13 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.5. Изпълнение на дейности по национални програми и проетки за 

ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови 

фактории факторите на жизнената среда. 

 Беседи, 

Инф. 

материали 

1  1 2 4 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.6. Поддържане на областна електронна индивидуална база данни 

за лица с потвърдена диагноза сифилис, гонорея, и урогенитални 

хламидии, съгласно чл. 62, ал. 3 от Наредба №3 от 26.05.2016 г. за реда и 

условията за провеждане на на диагностика, профилактика и контрол на 

сифилис, гонорея, и урогенитални хламидии ДВ. Бр. 43 от 07.06.2016 г. 

Анализи 2 1 1 1 5 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.7. Участие в провеждането на здравно-образователни дейности и 

изработването на информационни материали за естеството на 

заболяванията и възможностите за намаляване на риска от заразяване и 

разпространение на ХИВ, туберкулоза и СПИ. 

 100% 100% 100% 100% 100% 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

11.2.3.1.8. Изготвяне на шестмесечен и годишен анализ на регионално 

ниво, обхващащ: демографски показатели, здравно състояние на 

населението, описание на рисковите групи, актуално 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. 

Беседи,  

интервюта 
1  1  2 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

12. Контрол на дезинфекции и стерилизации в лечебните заведения и 

др. обекти 
бр. проби 1062 1419 1134 1203 4818 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

Микробиологичен бр. проби 1034 1391 1106 1179 4710 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- ръце на персонал бр. проби 61 65 61 60 247 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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- мед. инструментариум бр. проби 319 383 328 342 1372 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- спец. мед. апаратура бр. проби 6 6 6 6 24 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- повърхности бр. проби 596 814 631 678 2719 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- бельо бр. проби 13 68 33 40 153 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- предмети за обслужване на болни бр. проби 9 13 9 12 43 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- посуда бр. проби 11 18 13 18 60 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- дезинфекционни разтвори бр. проби 14 19 20 18 71 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

Химичен бр. проби 21 21 21 21 84 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 
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- дезинфекционни препарати бр. проби 10 10 10 10 40 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- дезинфекционни р-ри бр. проби 11 11 11 11 44 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

13. Контрол на дезинфекционна и стерилизационна апаратура проверки 24 30 34 33 121 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Автомат. стерилиз. уредби проверки 1  1 2 4 

главнен 

инспектор, 

инспектори 

- Автоклави проверки 18 22 24 22 86 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Сухи стерилизатори проверки 5 8 8 9 30 

главнен 

инспектор, 

старши 

инспектор, 

инспектори 

- Газов стерилизатор проверки   1  1 инспектор 

 

 

ПЛАН   

 

за броя на лицата, подлежащи на задължителни и целеви  имунизации и на постекспозиционна профилактика със серуми и имуноглобулини  

през 2018 г. в област Монтана 

 

 

           Вид на имунизацията Подлежащ контингент 

1 Против ТУБЕРКУЛОЗА 1100 

 Имунизация новородени  1100 

 Проверка за белег на 7-10 мес. възраст 1100 

2 ПРОВЕРКА С МАНТУ - всичко 2800 
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 на 7 год. 1350 

 на 11 год. 1450 

3 Против ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, ХЕПАТИТ В, 

ПОЛИО, ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦА ТИП В 

 

3300 

 Имунизация 3300 

 І прием 1100 

 ІІ прием 1100 

 ІІІ прием 1100 

 Реимунизация с петкомпонентна ваксина 1400 

4 Против ПНЕВМОКОКИ 4400 

 Имунизация 3300 

 І прием 1100 

 ІІ прием 1100 

 ІІІ прием 1100 

 Реимунизация  1100 

5 Против ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, ПОЛИО – 

реимунизация с четирикомпонентна ваксина 

 

1400 

6 Реимунизация с ТД /тетанус, дифтерия/ 14100 

 На 12 год. 1350 

 На 17 г.  1350 

 На 25 г. 1550 

 На 35 г. 1800 

 На 45 г.  2150 

 На 55 г.  2050 

 На 65 г.  2150 

 На 75+ г.  1700 

7 Против ХЕПАТИТ В 1100 

 І прием  1100 

8 Против МОРБИЛИ, ПАРОТИТ, РУБЕОЛА 2450 

 Имунизация 1100 

 На 13 мес. 1200 

 Реимунизация на 12 год. възраст 1350 

9 Против БЯС 50 

 

 

 

ЗАЯВКА 

за 

необходими количества биопродукти за обхващане на лицата 

подлежащи на задължителни и целеви имунизации и на 

постекспозиционна профилактика през 2018 г. в регион Монтана 
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Необходими ваксини 
Годишен 

план 

I 

тримесечие 

II 

тримесечие 

III 

тримесечие 

IV 

тримесечие 

БЦЖ амп. 10 дози 700 200 200 150 150 

ППД – 5 МЕ – амп. От 10 дози 600 150 150 150 150 

ТД – амп. 1 доза 14200 3500 3600 3500 3600 

ДТКаПи-тетраксим 6г. 1500 500 400 300 300 

НВ – детска фл. 0,5 мл 1400 350 350 350 350 

ДТКаХепБПиХИБ 3500 950 850 850 850 

ДТКаПиХИБ 1500 550 350 300 300 

Конюгирана пневмококова ваксина 4450 1000 1200 1150 1100 

Приорикс фл. 1 доза 2650 650 700 650 650 

Противобясна 200 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно-диагностични дейност в дирекция НЗБ 

 

1. ГОДИШНИ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

 

Годишна задача/мероприятия 

 

 

Мярка 

Срок за изпълнение  

Отговорник 

 
Iтр. IIтр. IIIтр. IVтр. Общо 

А Подобряване качеството и осъвременяване на 

лабораторната диагностика на заразните и паразитни 

заболявания. Извършване на диагностични изследвания 

по профилактични, епидемиологични и клинични 

показания. 

       

1.Безотказно извършване на лабораторно – диагностични 

изследвания по искане на физически и юридически лица 

(лечебни заведения, организации и др.), за нуждите на 

противоепидемичния контрол.   

 600 700 1400 800 3500 
Главен експерт, 

експерти 

 На заболели и контактни при епидемични взривове 

(хранителни отравяния, ВБИ и др.) 

 На диспансеризирани боледували от ВХ, шигелози и др. 

 За anti HIV антитела и HBsAg, HCV, лаймска болест, 

сифилис по ELISA 

 За контрол на дезинфекциите и стерилизациите 

По искане 

инспектори 

леч. заведения, 

граждани 

 

бр. проби 

10 

 

10 

 

300 

 

 

10 

 

 

 

300 

 

 

20 

 

10 

 

300 

 

 

20 

 

 

 

300 

 

 

60 

 

20 

 

1200 

 

4200 

Главен експерт, 

експерти 
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- ръце на персонал бр. проби 62 63 62 63 250 

Главен експерт, 

експерти 

- мед. инструментариум бр. проби 450 450 450 450 1800 

- спец. мед. апаратура бр. проби 75 75 75 75 300 

- повърхности бр. проби 325 325 325 325 1300 

- бельо бр. проби 37 38 37 38 150 

- предмети за обслужване на болни бр. проби 55 55 55 55 220 

- посуда бр. проби 12 13 12 13 50 

- дезинфекционни разтвори бр. проби 32 33 32 33 130 

2. Анализиране и интерпретация на резултатите от 

микробиологичната, вирусологична и паразитологична 

диагностика за целите на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните и паразитни болести. 

По искане на 

Директор Д 

НЗБ 

 

 

веднага 

Главен експерт 

 

 
 

 

 
 

3. Оказване консултации и участия при необходимост за 

постигане качествено пробонабиране – необходимо условие 

за пълно и точно диагностично изследване. 

По искане на 

Директор Д 

НЗБ 

 

веднага 
Главен експерт 

 

4. Своевременно регистриране и съобщаване за 

диагностицираните заразни и паразитни болести съгл. 

Наредба № 21 / 2005г. 

 

Бр. Положит. 
24 часа от откриването 

Главен експерт 

 

Б. Хелминтозоонози, геохелминтози, внасяни паразитози    

1. Своевременна диагностика на материали от болни, 

преболедували и контактни  с Аскаридоза, Трихоцефалоза, 

Малария и др. тропически паразити 

100% от 

постъпилите 

материали 

текущо Експерти  

2. Проучване контаминацията на околната среда с 

инвазионни елементи чрез санитарно- паразитологичен 

контрол на плодове, зеленчуци в ендемичните за 

геохелминтози селища. 

Бр. проби  

4 

пр. 
  

4 

пр. 
Инспектори и 

експерти 40 

ана 

лиза 

  

40 

ана 

лиза 

В. Контактни паразитози         

1. Организиране и обхващане с изследване за  Ентеробиоза 

децата и персонала  в ДЗ  

(Приложение № 1). 

Бр. 

изследвани 

ПДЗ 

 

Бр. изсл. 

лица 

 

28 

 

1500 

28 

 

600 

 

27 

 

200 

83 

 

2300 

Инспектори и 

експерти 
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2. Организиране и обхващане с изследване за Ентеробиоза  

пребиваващите в медико-социални домове за деца и  за 

Аскаридоза пребиваващите в медико-социални домове за 

възрастни 

Бр. 

изследвани 

МСД 

 

Бр. изсл. лица 

 

 
  

10 

 

450 

10 

 

450 

Инспектори и 

експерти 

3. Организиране съвместно с ОПЛ своевременното саниране 

на откритите опаразитени, с проследяване ефекта чрез 

лабораторен контрол. 

Бр. 

опаразитени 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 
Инспектори и 

експерти 

4. Организиране и участие в тематични проверки чрез 

лабораторни анализи 
       

- ДЗ с констатирана екстенсинвазия през 2015 г. с Е. 

вермикуларис от 5-10%  
Бр. проби 60 60 60 60 240 

Инспектори и 

експерти 

-Медико-социални домове за деца и възрастни с 

констатирани с. екстенсинвазия през 2015 г. с Е. 

вермикуларис от 5-10%  

Бр. проби   40  40 
Инспектори и 

експерти 

5. Организиране и обхващане с изследване на децата от ДДЯ 

за чревни протозои  
Бр. проби 60 60 60 60 240 

Инспектори и 

експерти 

6. Изследвания в ДЗ и медико – социални домове за 

инвазионни елементи чрез смивове, скочлента  
Бр. проби 320 360  390 1070 

Инспектори и 

експерти 

Г. Работа по изискванията по „добра лабораторна 

практика” 
 

     
 

1. Участие в Националната система за външен контрол на 

качеството на лабораторната дейност, организиран и 

провеждан от МЗ - НЦЗПБ 

Бр. участия 2 пъти годишно 
Инспектори и 

експерти 

2. Вътрешен контрол в/у дейността на мл. експерти с цел 

подобряване ефективността и качеството на  лабораторна 

дейност, поддържане апаратурата, подобряване трудовата 

дисциплина.  

 

Бр. проверки 6 6 6 6 24 
Главен експерт 

 

3. Поддържане на добра квалификация без откъсване от 

работа чрез: 
       

-провеждане на тематични вътреотделенски колегиуми по 

предварително изготвен план  
Бр. колегиуми 2 2 1 1 6 

Главен експерт, 

експерти 

Д. Взаимодействия за изпълнение на планираните задачи, 

отчетност  
 

     

 

1. С оперативния състав на дирекция НЗБ по профилактиката 

и диагностиката на заразните и паразитни заболявания 
 ежедневно 

Главен експерт, 

експерти 
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2. С лекарите от лечебните и здравни заведения в района – по 

диагностиката на заразните и паразитни заболявания 
 При поискване 

Главен експерт, 

експерти 

3. Със специалистите от Референтните лаборатории на 

НЦЗПБ София – по диагностика на заразните и паразитни 

заболявания 

 При необходимост 
Главен експерт, 

експерти 

4. С дирекция „АПФСО” – за редовно, ритмично снабдяване 

с биопродукти и консумативи 
Бр. заявки 3 5 3 4 15 

Главен експерт, 

експерти 

5. Изготвяне на цифрови отчети /месечни, трим. и 

шестмесечни, деветмесечни  и годишни/ и на шестмесечни и 

годишни текстуални анализи на заболеваемостта от заразни и 

паразитни болести 

Бр. отчети 3 4 5 6 18 
Главен експерт, 

експерти 
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Х. ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

 

Х.1. ОТДЕЛ  „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” 

 

 

КОНТРОЛИРАНИ ОБЕКТИ КЪМ 01.01.2018 г. 

 

 

 

 № Видове обекти Брой 

1. Обекти с обществено предназначение по ЗЗ  
1542 

обекта 

2. 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни 

води в обекти за търговия с храни (търговски обекти и 

обекти за обществено хранене) 

550 

обекта 

3. 

Контрол в заведенията за хранене и развлечения за 

спазване  забраната за тютюнопушене, съгласно чл.56 от 

Закона за здравето 

380 

обекта 

4. 

 Контрол в административни сгради и офиси, за спазване  

забраната за тютюнопушене, съгласно чл.56 от Закона за 

здравето 

112 

обекта 
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

 

 

 

 

Годишна задача / мероприятия Мярка 
Срок за изпълнение 

Отговорник 
І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. Общо 

І. Проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение 

1. Съгласуване при необходимост на устройствени схеми или планове, 

извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти със 

задължителните здравни норми и изисквания. 
заседание 

ЕС 
10 10 10 10 40 

Директори Дирекция 

Секретар ЕС 

2.  Участие в състава на експертните съвети на областта и общините по 

устройство на територията. 
заседание по график 

Директор Д ОЗ 

Инспектори 

3. Участие в експертните екологични съвети към РИОСВ за разглеждане на 

доклади за екологични оценки на планове и програми и оценки за въздействие 

върху околната среда на инвестиционни предложения. 

заседание по график Директор Д ОЗ 

4. Участие в комисиите за промяна предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди към областните дирекции „Земеделие и гори”.   
заседание по график 

Директор Д ОЗ 

Инспектор 

М. Георгиева 

5. Честота на проверките по време на строителство на големите 

производствени обекти, които ще произвеждат стоки, имащи значение за 

здравето на населението – не по-малко от 1 път годишно. 

проверка 1 път годишно Инспектори 

6. Участие в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на 

строежите от І-ва; ІІ-ра и ІІІ-та категория. 

Издаването на становища във връзка с приемането и разрешаване ползването 

на строежите става след извършени замервания на факторите на работната 

среда и/или околната среда.  

комисия по заповед Инспектори 

7. Извършване на проверки за регистрация на обектите с обществено 

предназначение, при стриктно спазване на указанията на МЗ. 
проверка ритмично 

регистриращи екипи 

по заповед 
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Текущи инспекции в обекти с обществено предназначение 

 

Годишна задача / Мероприятия 
Брой обекти 

към 01.01.2018  

Срок за изпълнение 

Отговорник Минимална 

честота 

 Общ брой 

проверки 
І ІІ ІІІ ІV 

I.Текущи проверки в обекти с обществено 

предназначение 
1542  2564 645 641 647 632 

 

1.Централни водоизточници за водоснабдяване на 

населени места и за самостоятелни (ведомствени) 

водоснабдителни системи 

211 2 422 105 106 106 105 инспектори 

2.Местни водоизточници 15 2 30 8 7 8 7 инспектори 

3.Минерални водоизточници 4 2 8 2 2 2 2 инспектори 

4.Водоснабдителни обекти и съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване  
219 2 438 109 110 110 109 инспектори 

5.Плувни басейни 34 2 68 17 17 17 17 инспектори 

8.Хотели, мотели и семейни хотели  38 2 76 19 19 19 19 инспектори 

9.Къмпинги и туристически хижи  5 1 5 2 1 1 1 инспектори 

10.Места за настаняване – пансиони, почивни 

станции, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, 

общежития за възрастни 

49 1 49 12 13 12 12 инспектори 

11.Спортни обекти – стадиони, спортни зали и 

игрални площадки  
29 1 29 8 7 7 7 инспектори 

12.Фитнес центрове и зали 21 1 21 6 5 5 5 инспектори 

13.Театри, киносалони, концертни зали и читалища 73 1 73 18 19 18 18 инспектори 

14.Компютърни и интернет зали  4 2 8 2 2 2 2 инспектори 

15.Игрални зали  14 1 14 4 3 4 3 инспектори 

16.Бръснарски, фризьорски и козметични салони, 

сауни, солариуми, ателиета за татуировки и 

поставяне на обеци и др. подобни изделия на 

различни части по тялото, СПА и уелнес центрове 

183 2 366 91 92 92 91 инспектори 

17.Обществени бани и перални  3 2 6 2 1 2 1 инспектори 

18.Обществени тоалетни 56 1 56 14 14 14 14 инспектори 

19.Предприятия за производство на козметични 

продукти 
1 2 2 1 0 1 0 инспектори 

20.Обекти за съхраняване и търговия с козметични 

продукти 
164 1 163 41 41 41 41 инспектори 
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22.Железопътни гари, летища, пристанища, 

автогари, метростанции 
14 1 14 4 3 4 3 инспектори 

24.Транспортни средства за обществен превоз – 

влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, 

тролеи, метровлакове 

6 1 6 2 1 2 1 
инспектори 

 

28.Транспортни средства със специално 

предназначение - автомобили за превоз на тленни 

останки  

15 1 15 4 4 4 3 
инспектори 

 

29.Детски ясли и градини  79 3 237 59 60 59 59 инспектори 

30.Специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги за деца и ученици 
8 3 24 6 6 6 6 инспектори 

31.Училища и висши учебни заведения 88 2 176 44 44 44 44 инспектори 

32.Ученически и студентски общежития 9 2 18 5 4 5 4 инспектори 

33.Школи – музикални, езикови, спортни, както и 

центрове за работа с деца 
9 2 18 5 4 5 4 инспектори 

40.Селскостопански аптеки 18 1 18 5 4 5 4 инспектори 

41.Гробищни паркове 146 1 146 36 37 37 36 инспектори 

42.Специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги - домове за деца, домове за 

възрастни хора с увреждания, социални учебно-

професионални центрове домове за стари хора, 

приюти и центрове за временно настаняване 

23 2 46 11 12 12 11 инспектори 

48.Други обекти по ЗЗ 2 2 4 1 1 1 1 инспектори 

49.Обекти за бутилиране на минерални, изворни и 

трапезна води 
2 4 8 2 2 2 2 инспектори 
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Тематични проверки в обекти с обществено предназначение 

 

 

Мероприятия Проверки Изпълнение Изпълнители 

1. Проверка на детски и учебни заведения. 

Обект на проверката:  

− Начина на предоставяне на вода за пиене; 

− Предлаганите бутилирани води в потребителски опаковки; 

− Системите тип топла/студена вода в детски и учебни заведения; 

Да се проследи какви видове бутилирани води се предлагат в детските и учебни заведения, прилага ли се системата за 

управление на безопасността на продуктите и добри хигиенни практики при предлагането на бутилирани води чрез системи 

топла/студена вода в детски и учебни заведения, както и качеството на предлаганата от системите вода. 

При проверката да се обърне специално внимание на това:  

− кой извършва поддръжка и профилактика на системите, по какъв начин е извършена профилактиката, в какъв документ 

това е отразено, на какъв период и по какъв начин се отразява или потвърждава извършената профилактика, спазени ли са 

изискванията към етикетирането на галоните;  

− как е организарано предлагането на бутилирани води в детските заведения, спазват ли се изискванията на Закона за 

храните и подзаконовите нормативни разпоредби относно приемането, съхранението, воденето на необходимите записи, 

спазват ли се изискванията по отношение на етикетирането и др.; 

− да се обърне внимание допуска ли се предлагането на натурални минерални води, които не следва да се предлагат 

регулярно на децата до 7 годишна възраст в детски заведения; 

− какви индивидуални чаши се използват в детските заведения; 

− при условие, че се използват пластмасови чаши, закупувани или не от родителите, кой и поради какви причини е 

разпоредил това; 

− при условие, че се използват чаши за многократна употреба, как се извършва тяхното почистване и дезинфекция и през 

кои части от деня, с останалата използвана трапезна посуда и прибори или отделно; 

− наличие на чешми тип „фонтанки“ в предверието на санитарните възли в групите на детските заведения. При проверката 

следва да се изясни дали при пускането в обекта на експлоатация е съществувала такава възможност, която в годините е 

била премахната и причината, която е довела до това, както и времевия период, в които ще бъдат възстановени отново. 

Там където никога не е имало такава възможност следва да се уточнят начините и времевия период за който ще бъдат 

създадени подобни условия. 

− проверките следва да установят причините, поради които се е стигнало до превръщането на чешмите тип „фонтанки“ в 

коридорите на учебните заведения проектирани, строени и въведени в експлоатация преди 1990 г. в „цветарници“ и/или се 

използват за други нужди и времевия период, в който първоначалното им предназначение ще бъде възстановено. Там 

където учебните заведения са били въведени в експлоатация без предвидени такива съоръжения следва да се изясни как и 

за какъв период от време могат да се създадат подобни условия. 

При проверките да се вземат минимум 10 проби вода от различни обекти от системите топла/студена вода, които да се 

анализират по микробиологични показатели съгласно Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни 

и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

Период на извършване на проверката: 01.03.2018 г. - 30.09.2018 г. 

Срок за докладване на резултатите в МЗ: 15.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебните 

заведения 

 

 

 

 

 

За детските 

заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектори 

М. Георгиева 

Е. Иванова 

М. Митова 

П. Първанова 

 

 

 

Гл. инспектори 

Л. Филипова 

М. Кръстев 

П. Димитрова 
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Здравен контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека  

Мероприятия Продукти 
Период на 

изпълнение 
Изпълнители 

1. Систематичният здравен контрол на козметични продукти по спазване изискванията на Регламент (ЕО) №1223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.) и Закона за здравето, 

следва да бъде извършван на всички етапи от пускането и предоставянето им на пазара на Република България. 

Извършване на контрол при постъпили нотификации по Системата на Европейския съюз за бързо съобщаване за наличие на опасни 

стоки на пазара (GRAS-RAPEX). 

 

570 броя 

 

315 броя по 

РАПЕКС 

текущо Инспектори 

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

следва да е насочен към: 

− 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 (RЕАСН) - 

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

Регламент RЕАСН; 

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

Регламент RЕАСН; 

− 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 несъответствието 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. 

− дейности по Европейската система за бърз обмен на информация за опасни химични вещества и смеси, пуснати на пазара (RAPEX). 

 

150 броя 

проверки 

(450 броя 

продукти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 броя по 

РАПЕКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущо 

 

Ст. 

инспектори 

инж. П. 

Димитрова 

инж. И. 

Петков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектори 
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3. Систематичният здравен контрол на дрехи, втора употреба се извършва за установяване на съответствие с разпоредбите на Наредба № 27 

за здравните изисквания към дрехите втора употреба. 200 броя 

проверки 
текущо Инспектори 

 

 

Тематични проверки на продукти и стоки със значение за здравето на човека 

Мероприятия Продукти 
Период на 

изпълнение 
Изпълнители 

1. Проверка на всички обекти за производство на козметични продукти, находящи се на територията 

на област Монтана, за спазване разпоредбите на чл. 8 „Добра производствена практика“ от Регламент 

(ЕО) № 1223/2009. 

➢ Да се установи съответствието на обектите за производство на козметични продукти с 

изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 

При извършването на тематичната проверка следва да се има предвид писмо е изх. №16-00-31 

/23.05.2017 г. на МЗ. 

Срок за изпращане на информация в МЗ: 10.12.2018 г. 

 

02 юли – 30 

ноември 2018 

г. 

Главен инспектор 

Л. Филипова 

2. Проверка на производителите на биоциди, предвид предстоящото докладване за прилагането на 

Регламент (ЕС) № 528/2012 (чл. 65 от него). 

➢ Да се извърши проверка на производителите на биоциди – лица, които произвеждат биоциди, в 

съответните производствени бази 

Срок за изпращане на информация в МЗ: 15.10.2018 г. 

 

1 май – 30 

септември 2018 

г 

инж. П. Димитрова 

инж. И. Петков 

 

3. Етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение. 

➢ Да се установи спазва ли се изискването за забрана за предоставяне на масовия потребител на 

прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от ЗЗВВХВС (по смисъла на чл. 

3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013) и задължението за поставяне на етикет на прекурсорите на 

взривни вещества под ограничение, в който се посочва, че закупуването, притежаването или 

използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е 

забранено 

Срок за изпращане на информация в МЗ: 15.10.2018 г. 

 

II и III 

тримесечие на 

2018 г. 

инж. П. Димитрова 

инж. И. Петков 
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Държавен здравен контрол на факторите на жизнената среда 

Описание на задачите 
Период на 

изпълнение 

Начин на доказване 

на изпълнението 
Изпълнители 

1. Контрол на локални източници на шум и мониторинг на шума    

1.1. Писмо до общините (с над 5 000 еквивалент жители) за предоставяне на подробна информация 

относно изпълнените мерки предвидени в Плановете за действие за управление, предотвратяване и 

намаляване на шума в околната среда за съответната община. 

• Извършване на последващ контрол на място на предоставената от общинските администрации 

информация. 

 

 

до 31.05.2018 

 

 

постоянен 

Писмо 
Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.2. Изпращане на програма за мониторинг на шума на територията на гр. Монтана до МЗ 
до 15 май 

Програма за 

мониторинг 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.3. Изпълнение на програмата за мониторинг на шума на територията на гр. Монтана. 
м. септември 

Протоколи от 

замервания 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.4. Изготвяне и изпращане на годишен доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в 

наблюдаваните населени места. 

Докладът да съдържа: 

− анализ на данните от проведените измервания/изчисления на шумовото натоварване през 2018 

г. е включена динамика за предходни години; 

− предложения за мерки за намаляване на шумовото натоварване; 

− препоръки към общините; 

− информация от общините за извършеното по мерки, предписани в предишни периоди, за 

подобряване на акустичното състояние на населените места; 

− 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 за съответната община, както и броя на извършените контролни 

проверки от страна на РЗИ; 

Представяне на доклада с анализ и оценка на шумовото натоварване в наблюдаваните населени 

места, вкл. резултатите от измерванията/ изчисленията в МЗ, дирекция „Държавен здравен 

контрол“, на ел. адрес kkuncheva@mh.government.bg, ptsenova@mh.government.bg, както и в НЦОЗА 

до 15.12.2018г. 

*Забележка – Докладите да се представят и в съответните общини за предприемане на мерки за 

ограничаване на шума в населените места 

до 15 декември Доклад 
Гл. инспектор 

Д. Герчева 

2.  Контрол на източници на електромагнитни полета    

mailto:kkuncheva@mh.government.bg
mailto:ptsenova@mh.government.bg
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2.1. Мониторинг на електромагнитни полета (ЕМП), включва: 

• Измервания на ЕМП около базови станции, разположени в близост (напр. върху сгради, 

разположени в съседство) до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са 

разположени по границите на хигиенно-защитената зона, с цел установяване съответствието на 

нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания; 

• 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  

(централна градска част и жилищни комплекси) в големите градове на територията на област 

Монтана; 

• Измерване на ЕМП по изготвен график; 

10 броя/10% 

 

 

 

 

10 броя/10% 

 

Протоколи от 

замервания 

Гл. инспектор 

Инж. М. 

Кръстев 

 

Ст. инспектор 

Инж. И. 

Петков 

2.2. Изготвяне на годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на 

нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи 

лъчения. 

В годишния доклад следва да бъде посочена информация относно: 

• Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на ООП 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; 

Предоставяне на годишния доклад в срок до 15 декември 2018 г. на: 

− МЗ, дирекция „Държавен здравен контрол“ и на ел. адрес: kkuncheva@mh.government.bg, 

ptsenova@mh.government.bg 

− НЦОЗА, отдел „Физически фактори“, ел. адрес: m.ivanova@ncphp.government.bg;  

III и IV 

тримесечие 
Доклад 

Гл. инспектор 

Инж. М. 

Кръстев 

 

Ст. инспектор 

Инж. И. 

Петков 

3. Мониторинг на качеството на атмосферния въздух    

3.1. Изготвяне на писмо до РЗОК относно необходима справка за заболеваемостта за област Монтана, по 

общини и населени места. м. март писмо 

Главен 

инспектор 

П Кирилова 

mailto:kkuncheva@mh.government.bg
mailto:ptsenova@mh.government.bg
mailto:m.ivanova@ncphp.government.bg
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3.2. Изготвяне на Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението.  

Докладът трябва да съдържа: 

• Анализ на качеството на атмосферният въздух за 2017 г.; 

• Методите на изследване на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух и 

графика за пробонабиране; 

• Анализ на здравното състояние на населението за 2017 по групи болести от Клас X на МКБ-10; 

• Мерки, предприети от РЗИ, включително уведомяване на общините и предписания до тях, както 

и постигнати резултати; 

Представяне на доклада в МЗ, дирекция „Държавен здравен контрол“ и на ел. адрес 

kkuncheva@mh.government.bg, ptsenova@mh.government.bg до 30.06.2018г. 

*Забележка – Докладите да се представят и в съответните общини за обсъждане, приемане и включване 

в различни общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

30 юни 2018 г. Доклад 

Главен 

инспектор 

Л. Филипова 

 

Главен 

инспектор 

П Кирилова 

 

Ст. инспектор 

инж. П. 

Димитрова 

4. Мониторинг на качеството на водата за питейно-битови цел    

4.1. Изготвяне на обобщен годишен доклад за качеството на водата за питейно-битови за област 

Монтана. 

Докладът трябва да съдържа: 

• Анализ на данните от проведеният от РЗИ и ВиК мониторинг на качеството на питейната вода 

по зони на водоснабдяване с включена динамика за тригодишен период; 

• Информация за неизпълнен мониторинг (ако има неизпълнение). Коя е организацията и 

причините за неизпълнението.  

• В зоните с установени отклонения в качеството на питейната вода по микробиологични и/ или 

химични показатели с трайни несъответствия какви мерки са предприети и какви са планирани 

да бъдат изпълнени  и от кого за подобряване качеството на питейната вода; 

• Информация от ВиК, общини и други за извършеното по мерки, предписани в предишни 

периоди за подобряване качеството на питейната вода; 

• Информация за извършените от РЗИ контролни проверки (брой и вид) за изпълнение на 

предвидените мерки и предприетите необходими действия след приключване на проверките; 

• Разработени информационни материали за информиране на обществеността и заинтересованите 

лица при установени трайни отклонения в качеството на питейната вода; 

• Заключение за качеството на питейната вода като цяло в област Монтана и предписани 

конкретни препоръки за изпълнение през следващата календарна година; 

Предоставяне на годишният доклад до МЗ, дирекция „Държавен здравен контрол“, на ел. адрес 

iatanasov@mh.government.bg; itasev@mh.government.bg; kvalkova@mh.government.bg; –  30.01.2019г. 

до 15 декември Доклад 

Главен 

инспектор 

Л. Филипова 

 

Ст. инспектор 

Инж. П. 

Димитрова 

 

 

 

mailto:kkuncheva@mh.government.bg
mailto:ptsenova@mh.government.bg
mailto:iatanasov@mh.government.bg
mailto:itasev@mh.government.bg
mailto:kvalkova@mh.government.bg


 
57  

Държавен здравен контрол на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и на пуснатите на пазара бутилирани 

води 

Мероприятия Проверки 
Период на 

изпълнение 
Изпълнители 

Проверките на тези обекти следва да включват и проверка на състоянието на 

съоръженията за водовземане на минералните и изворните води (в случай на приложимост - и за 

трапезните води) и да се извършва съвместно с експертите, които контролират водоизточниците и 

водоснабдителните съоръжения. Да бъдат извършени и проверки относно извършвания от 

операторите мониторинг на водата от водоизточника, съгласно нормативните изисквания, в 

зависимост от вида на бутилираната вода ( минерална, изворна или трапезна). 

   

1. Систематичен здравен контрол    

1.1. Систематичен здравен контрол в обектите за производство на бутилирани води за установяване на 

съответствие на извършваната от бизнес операторите дейност с нормативните изисквания за хигиената 

на храните. Контролът следва да бъде насочен предимно към: 

- обекти, в които в хода на провеждания официален контрол се констатират системни 

нарушения; 

- оценка степента на въвеждане на системи за управление безопасността на храните в обектите 

за производство с бутилирани води, вкл. въведените системи за проследяване на храните; подпомагане 

на бизнес операторите за въвеждане на системите чрез предоставяне и разясняване на нормативните 

изисквания, предоставяне на информация къде да бъдат намерени на интернет страницата на ЕК, МЗ или 

РЗИ (БАБХ) и при необходимост предоставяне на действащи Регламенти и указания на Европейската 

комисия (Guidelines), както и разработени такива от компетентния орган – МЗ и РЗИ;  

- извършване на оценка на въведените системи за управление безопасността на храните в 

предприятията за производство с бутилирани води; 

- методите на пречистване и обработка на натуралната минерална, изворна и трапезна вода 

преди бутилиране и спазване изискванията на Глава трета на Наредбата за изискванията към 

бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

 

 

8 броя 

(2 обекта с по 4 

проверки) 

 

 

 

 

текущо 

 

 

Главен инспектор 

Л. Филипова 

1.2. Извършване на текущи инспекции на предлаганите на пазара бутилирани натурални минерални, 

изворни и трапезни води в обекти за търговия с храни (търговски обекти и обекти за обществено 

хранене). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В хода на провеждания систематичен здравен контрол задължително да се 

проверява и спазването на разпоредбите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с 

алкохол, регламентирани в Закона за здравето и указателните писма, изпратени от МЗ. 

 

 

 

550 

проверки 

 

 

 

текущо 

Главни 

инспектори: 

Л. Филипова 

инж. М. Кръстев 

 

Ст. инспектори: 

инж. И. Петков 

инж. П. 

Димитрова 

 

Инспектор 

Б. Христов 
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Здравен контрол на дейности със значение за здравето на човека 

Мероприятия Проверки 
Период на 

изпълнение 
Изпълнители 

1. Здравен контрол на дейностите по поддържане чистотата на населените места (129 броя)  от 

общините по отношение на: 

− редовно сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци; 

− поддържане чистотата на улиците и другите обществени пространства (площади, детски площадки 

и т.н.); 

− поддържане чистотата на зелените площи. 

− наличие на обществени тоалетни 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. 

129 

проверки 

1 път 

годишно 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

2. Здравен контрол на дейността на регистрираните служби по трудова медицина (10 СТМ). 

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. 

10 

проверки 

1 път 

годишно 

Главен инспектор 

инж. М. Кръстев 

3. Контрол в заведенията за хранене и развлечения за спазване  забраната за тютюнопушене, съгласно 

чл.56 от Закона за здравето – 380 обекта; 

 

380 

проверки 

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

инж. М. Кръстев 

Ст. инспектор 

инж. И. Петков 

Инспектор 

Б. Христов 

4. Контрол в административни сгради и офиси, за спазване  забраната за тютюнопушене, съгласно 

чл.56 от Закона за здравето – 112 обекта; 

112 

проверки 

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

инж. М. Кръстев 

Ст. инспектор 

инж. И. Петков 

Инспектор 

Б. Христов 

5. Контрол по спазване забраните свързани с пряката и непряка реклама на спиртни напитки в 

печатните издания – вестници и списания и външната реклама – билбордове, плакати, превозни средства 

и др. съгласно чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за здравето – 5 обекта 

5 

проверки 
1 път месечно 

Гл. инспектор  

Д. Герчева 
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6. Контрол по спазване забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години съгласно 

чл. 54, т.1, т.2 и т.3 от Закона за здравето; 
 целогодишно инспектори 

7. Контрол по спазване забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години съгласно 

чл. 54, т.4 и т.5 от Закона за здравето; 

10  

проверки 
 

Гл. инспектор  

Д. Герчева 

 

 

 

 

 

 

Здравен контрол на други дейности, свързани с опазване на общественото здраве 

Мероприятия Проверки 
Период на 

изпълнение 
Изпълнители 

1. Състояние на храненето на населението    

1.1. Хранене на организираните детски и ученически колективи    

1.1.1 Оценка на храненето на децата и учениците в детските заведения и училищата.  

Оценката да се извършва като се използва уеб базираната софтуерна програма на адрес 

http://hrani.ncpha.government.bg/ за изчисляване на енергията и хранителните вещества на определен 

хранителен прием на база на менютата за една седмица през четирите сезона и калкулационните 

ведомости за съответните менюта. 

   

• Детски заведения: 

− ДГ № 1 „Малина“ гр. Берковица 

− ДГ „Звънче“ гр. Бойчиновци 

− ДГ „Слънчице“ гр. Вълчедръм 

− ДГ №1 „Снежанка“ гр. Лом 

− ДГ № 12 „Здравец“ гр. Монтана 

 
м. февруари – м. 

ноември 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

• Учебни заведения: 

− I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица 

− СУ „Христо Ботев" гр. Брусарци 

− I ОУ „Васил Левски“ гр. Вълчедръм 

− II ОУ „Константин Фотинов“ гр. Лом 

− IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Монтана 

 
м. февруари – м. 

ноември 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.1.1.1. Анализ на резултатите от оценка на храненето на децата и учениците в детските заведения и 

училищата. 
 10.12.2018 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

http://hrani.ncpha.government.bg/
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1.1.2. Контрол по спазване изискванията за здравословно хранене на децата и учениците, съгласно:    

• Наредба 2 от 2013 за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години – 12 обекта; 
12  

проверки 

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

• Наредба 6 от 2011 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години – 51 обекта; 
51  

проверки  

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

• Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.) – 50 

обекта; 

50  

проверки 

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

*Забележка – При извършване на контрола на организираното хранене на децата и учениците да се проследява има ли деца със здравословни проблеми, които се 

нуждаят от специфично хранене, което следва да бъде осигурено по силата на чл. 7, ал. 2 на Наредба № 2/2013 и чл. 6, ал. 2 на Наредба № 6/2011г. При инспекциите 

да се описва какъв брой/% от децата се нуждаят от диетично хранене и дали същото е осигурено и по какъв начин. В тази връзка, конкретното заболяване, за което се 

осигурява диетично хранене, следва да е диагностицирано от лекуващ лекар-специалист и клинично доказано, при което да е предписано спазване на диетичен 

режим. 

2. Оценка на седмичните разписания на учениците    

2.1 Извършване на оценка на седмичните разписания по реда и процедурите на Наредба №10/19.06.2014 

г. на МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните 

занятия  училищата в обл. Монтана през ІІ-рия учебен срок на 2017/2018 г. и І-ви учебен срок на 

2018/2019 г. 

 постоянен 
Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

2.2 Анализ на седмичните разписания на учебните занятия 

- ІІ-рия учебен срок на 2017/2018г. 

- І-ви учебен срок на 2018/2019 г. 

 
м. март 

м. октомври 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

2.3. Осъществяване на контрол по спазване на Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания 

при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания  
   

2.3.1. Училища II-ри учебен срок на учебната 2017/ 2018г. – 61 обекта 
 61  

проверки 
I и II тримесечие 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

2.3.2. Училища I-ви учебен срок на учебната 2018/ 2019г. – 61 обекта 
61  

проверки 
IV тримесечие 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

3. Контрол по спазване на Наредба № 3/ 27.04. 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата – 79 обекта; 

79  

проверки 

1 пъти 

годишно 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

 

Мониторинг на води 

 

Мероприятия 

 

Мярка І ІІ ІІІ ІV Общо Изпълнител 

І. Мониторинг на питейните води 
Общ брой 

проби 
59 74 45 19 197 инспектори 

1. Постоянен мониторинг на води за питейно-битова употреба по изискванията 

на Наредба № 9. 
Брой проба 48 36 27 17 128 инспектори 

1.1. Централни Брой проба 45 33 23 17 118 
инспектори 
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1.2. Ведомствени Брой проба - - - - - инспектори 

1.3. Местни Брой проба 3 3 4 - 10 инспектори 

2. Периодичен мониторинг на води за питейно- битова употреба по 

изискванията на Наредба № 9 
Брой проба 11 38 18 2 69 инспектор 

1.1. Централни Брой проба 3 32 17 2 54 инспектори 

2.1 Ведомствени Брой проба 8 6 1 - 15 инспектори 

ІІ. Мониторинг на повърхностни води съгласно изискванията  на Наредба 

№12 

 

 

Брой 

 проби 

 

• води от язовир „Среченска бара” 
2 2 2 2 8 

 

инспектори 

• води съвместно с Басейнова дирекция  

по график – м. юни и м. юли 

 

инспектори 

3. Мониторинг на води от плувни басейни Брой проби 5 34 63 5 107 инспектори 

3.1. Открити плувни басейни – 29 обекта Брой проби - 29 58 - 87 инспектори 

3.2. Закрити плувни басейни – 5 обекта Брой проби 5 5 5 5 20 инспектори 

4. Мониторинг на водите от минерални водоизточници предназначени за: Общ брой 

 проби 
5 12 14 6 37 

инспектори 

4.1. Бутилиране на натурални минерални води (пробите се вземат от 

водоизточниците, които се използват за бутилиране) - с. Бързия 
Брой проби 1 2 1 1 5 

инспектори 

- микробиологичен контрол Брой проба 1 1 1 1 4 
инспектори 

- химичен контрол Брой проба - 1 - - 1 
инспектори 

4.2. За пиене и водоналиване от обществени минерални водоизточници по 

микробиологични показатели (пробите се вземат от мястото на ползване – 

обществени чешми, павилиони за водоналиване и др.) – с. Бързия, с. Спанчевци, 

с. Слатина и гр. Вършец 

Брой проби 4 4 4 4 16 инспектори 

4.3. За профилактични и лечебни цели по микробиологични показатели - 

пробите се вземат от СБР „Св. Мина“ и Комплекс „Тинтява 1” 

Брой проби - 

2 

Св. 

Мина 

Тинтя

ва 

1 

Св. 

Мина 

1 

Тинтя

ва 

4 

 

инспектори 

 

4.4. За хигиенни цели, спорт и отдих по микробиологични показатели - пробите 

се вземат от плувни басейни с минерална вода (водата се взима от мястото 

(крана) за пълнене на басейните). 

Брой проби - 4 8 - 12 

 

инспектори 
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МОНИТОРИНГ  НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА 

 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

Мероприятия Мярка І ІІ ІІІ ІV Общо Изпълнител 

І. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни 

води 

Общ брой 

 проби 
5 8 8 8 29 

 

1. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

по химични показатели 

/БГ, ЕС и внос от трети страни - проби от различни видове /търговски 

марки бутилирани води/ РЗИ-Плевен 

Брой 

проби 
- 3 3 3 9 

Гл. инспектор 

Л. Филипова 

2. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

по микробиологични показатели/ РЗИ-Монтана 

Брой проби 
5 5 5 5 20 

Гл. инспектор 

Л. Филипова 

 

Козметични продукти 

Мероприятия 

 
Мярка І ІІ ІІІ ІV Общо 

Изпълнит

ел 

1. Контрол по химични съставки и микробиологични показатели 

      / Взетите проби се анализират едновременно както по химични, така и по 

микробиологични показатели. Продуктите да са от различни търговски марки./ 

Общ брой 

проби 
10 10 10 10 40 

Гл. 

инспектор 

Л. 

Филипова 

1.1. Водороден пероксид 

      - Продукти за хигиена на устната кухина (тоалетна вода; паста за зъби). Брой проби 
1 

тр.стр 

1 

БГ 

1 

ЕС 

1 

тр.стр 
4  

1.2. Борна киселина и борати и тетраборати 

     - Кремове, емулсии, лосиони, гелове, масла за кожа, пудри 
Брой проби 

1 

тр.стр 

1 

БГ 

1 

ЕС 

1 

тр.стр 
4  

1.3. Метанол 

     - Парфюми, одеколони след бръснене Брой проби 
1 

тр.стр 

1 

БГ 

1 

БГ 

1 

тр.стр 
4  

1.4. pH 

     - Продукти за кожа и коса (шампоан, сапун) Брой проби 
1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

БГ 

1 

тр.стр 
4  

1.5. Сребърен нитрат 

     - Продукти за оцветяване на мигли и вежди (спирали) Брой проби 
1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

тр.стр 
4  

1.6. Тиогликолова киселина и нейните соли 

     -  Продукти за къдрене и изправяне (кана за коса, къдрин, депилатор) Брой проби 
1 

БГ 

1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

БГ 
4  

1.7. Формалдехид 

     -  Продукти за втвърдяване на нокти (втвърдители) Брой проби 
1 

БГ 

1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

ЕС 
4  

1.8. Оксалова киселина 

     -  Продукти за поддържане на коса (балсам, маска за коса) Брой проби 
1 

БГ 

1 

тр.стр 

1 

тр.стр 

1 

ЕС 
4  
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1.9. UV филтър – цинков оксид 

     -  Продукти за слънцезащита (масло, лосиони, кремове) Брой проби 
1 

ЕС 

1 

ЕС 

1 

БГ 

1 

БГ 
4  

1.10. UV филтър – титанов диоксид 

     -  Продукти за слънцезащита (масло, лосиони, кремове) Брой проби 
1 

ЕС 

1 

ЕС 

1  

БГ 

1 

БГ 
4  

2. Мониторинг за съдържание на тежки метали в козметични продукти  

      - Козметични продукти, предназначени за гримиране на деца, в т.ч. и 

комплекти за деца; 

      - Продукти за грижа за кожата на лицето, тялото, краката и ръцете. 

Общ брой 

проби 
- 

2 

ЕС 

2 

БГ 

2 

тр.стр 
6 

Гл. 

инспектор 

Л. 

Филипова 

 

 

 

 

 

Годишна задача/мероприятие срок за изпълнение мярка отговорник 

I. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОРГАНИЗИРАНИ ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ 
   

1. Изготвяне на анализ и оценка на здравословното състояние на база на 

анализа, изпратен от медицинските специалисти от здравните кабинети в 

училищата и детските градини. 

  

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

1.1. Изготвяне и изпращане на писма и образци на схеми за анализ до 

медицинските специалисти в здравните кабинети на училищата и детските 

заведения в област Монтана 

I тримесечие писма 

1.2. Обобщаване на информацията от анализите на медицинските 

специалисти в детските заведения и училищата на територията на  обл. 

Монтана по общини. 

II тримесечие 

Обобщени анализи за 

здравословното състояние по 

общини 

1.3. Изготвяне на отчет в табличен вид по общини и за обл. Монтана. II тримесечие Табличен анализ 

1.4. Изготвяне на текстуален анализ по общини и за обл. Монтана. II тримесечие Текстуален анализ 

1.5. Материал за сайта на РЗИ – Монтана  

• Публикуване на образци на схемите за анализ; 

• Данни от обобщената информация за здравословното състояние на 

децата и учениците от организираните колективи в област Монтана. 

I - II тримесечие материал 

1.6. Изпращане на анализите до кметове на общини III тримесечие писма 

    

II. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 
   

1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 

2014 - 2020 г. 
   

1.1. Хранене    
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1.1.1. Провеждане на здравно-образователни мероприятия насочени към 

повишаване информираността по въпросите на ползите от здравословното 

хранене 

• 13 обучения 

І трим. – 4 обучения 

ІI трим. – 2 обучения 

ІІІ трим. – 3 обучения 

 ІV трим. –4 обучения 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

1.1.2. Организиране и провеждане на кампании за информиране населението 

по въпросите на здравословното хранене; за подкрепа на кърменето; за борба 

със затлъстяването 

 

 

 

  

1.1.2.1. Световен ден за борба с хипертонията – 17 май 

• Организиране и провеждане на кампания свързана с повишаване на 

информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с 

високото кръвно налягане 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана  

м. май 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

1.1.2.2. Европейски ден за борба със затлъстяването – 19 май 

• Организиране и провеждане на обществена кампания за 

информиране на населението по въпросите на здравословното 

хранене 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. май 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 
Гл. инспектор 

П. Кирилова 

 1.1.2.3. Световна седмица на кърменето – 1-7 август 

• Организиране и провеждане на информационна кампания сред 

населението по повод насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. август 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 

    

1.2. Физическа активност    

1.2.1. Реализиране на насочени образователни мероприятия и инициативи за 

повишаване на знанията и мотивацията на населението от различни 

възрастови групи за редовна физическа активност, укрепваща здравето. 

  

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

 

1.2.1.1. Ден без асансьори – м април 

• Провеждане на инициатива, целяща да фокусира общественото 

внимание върху важността от физическата активност за здравето и 

благосъстоянието на населението. 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

 

м. април  

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 

1.2.1.2. Световен ден, посветен на движението - 10 май 

• Провеждане на спортни инициативи с ученици. 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана 
м. май 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 
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1.2.1.3. Европейска седмица на физическата активност и спорта – м. май 

и м. юни 

• Разпространение на здравно-образователни материали сред 

населението за повишаване на знанията и мотивацията 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

 

м. май - юни 

Обобщена информация 

 

Материал на сайт РЗИ 

    

1.3. Тютюнопушене    

1.1.1. Провеждане на здравно-образователни мероприятия насочени към 

повишаване информираността на населението. 

• Обучения – 4 броя 

І трим. – 1 обучение 

ІI трим. – 1 обучение 

ІІІ трим. – 1 обучение 

 ІV трим – 1 обучение 

Протоколи от проведени 

обучения и работни срещи 

Присъствен лист 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.1.2 Организиране и провеждане на кампании за ограничаване на 

тютюнопушенето: 
   

1.1.2.1 Световен ден без тютюнопушене – 31 май : 

− Организиране и провеждане на кампания свързана с повишаване на 

информираността на гражданите. 

− Измерване наличието на СО в организма на желаещите граждани; 

− Обучения - 2 броя; 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. май 

Протоколи от проведени 

обучения и работни срещи 

 

Присъствен лист 

 

Материал за сайта 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.1.2.2. Международния ден без тютюнопушене – 16 ноември: 

− Организиране и провеждане на кампания свързана с повишаване на 

информираността на гражданите. 

− Измерване наличието на СО в организма на желаещите граждани; 

− Обучения - 2 броя; 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. ноември 

Протоколи от проведени 

обучения и работни срещи 

 

Присъствен лист 

 

Материал за сайта 

1.1.3. Дейност в Консултативният кабинет за отказване от тютюнопушенето 

на различни възрастови групи от населението. 

− Индивидуално консултиране на граждани. 

постоянен Карта на клиента 

1.1.4. Разпространение на образователни и информационни печатни 

материали, документални филми, аудио и видео клипове и др., 

предназначени за различни целеви групи. 

постоянен Приемно-предавателен протокол 

1.1.5 Тримесечни справки за дейността на ККОТ 
І, ІІ, ІІІ, IV тримесечие. 

Писмо до МЗ 

Справка 

    

1.4. Злоупотреба с алкохол    
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1.2.1. Провеждане на образователно-информационни дейности за 

повишаване информираността на населението относно здравния риск от 

употребата и злоупотребата с  алкохол, алкохолната зависимост и нейните 

здравни, социални и икономически последици, риска от консумацията на 

некачествен/незаконно произведен алкохол и, възможностите за справяне със 

ситуации, водещи до злоупотреба с алкохол  

• 8  обучения 

I трим. – 2 обучения 

ІI трим. – 2 обучения 

ІІІ трим. – 2 обучения 

 ІV трим. –2 обучения 

Протоколи от проведени 

обучения 

 

Присъствен лист 
Гл. инспектор 

Д. Герчева 

1.2.3. Разпространение на образователни и информационни печатни 

материали, документални филми, аудио и видео клипове и др., 

предназначени за различни целеви групи. 

постоянен Приемно-предавателен протокол 

    

2. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при 

деца 0-18 години в България 2015 – 2020 г. 
   

2.1 Провеждане на обучения за хигиена на зъбите в Детски заведения на 

област Монтана  

• 10 обучения 

I трим. –  2 обучения 

ІI трим. –  3 обучения 

ІII трим –  2 обучения 

ІV трим. – 3 обучение 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист Гл. инспектор 

Д. Герчева 
2.2 Разпространение на образователни и информационни печатни материали, 

документални филми, аудио и видео клипове и др., предназначени за 

различни целеви групи. 

постоянен Приемно-предавателен протокол 

    

3. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г. 

 

   

3.1. Организиране и провеждане на обществени кампании свързани с 

повишаване на информираността на гражданите. 
 

 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 

• Ден на влюбените – 14 февруари: 

− Организиране и провеждане на информационна антиспин 

кампания по повод деня на влюбените 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

 

м.  февруари 

 

Протоколи от работни срещи 

Присъствен лист 

Материал за сайта 

• Световен ден за жертвите от СПИН – 21 май 

− Организиране и провеждане на информационна антиспин 

кампания по повод световния ден за жертвите от СПИН. 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

 

м. май 

Протоколи от работни срещи 

Присъствен лист 

Материал за сайта 
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• Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатит – 17.11. – 

24.11.  

− Организиране и провеждане на безплатни и анонимни 

изследвания на територията на област Монтана. 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. ноември 

Протоколи от работни срещи 

Присъствен лист 

Материал за сайта 

• Световен ден за борба със СПИН – 1 декември 

− Организиране и провеждане на информационна кампания 

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

 

м. декември 

Протоколи от работни срещи 

Присъствен лист 

Материал за сайта 

3.2. Провеждане на здравно-образователни дейности по въпроси, свързани с 

превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ. 

• 8 обучения 

I трим. –  2 обучения 

ІI трим. –  2 обучения 

ІII трим –  2 обучения 

ІV трим. – 2 обучение 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

3.3. Изготвяне на тримесечни справки за броя на достигнатите лица и вида на 

предоставените им услуги, броя на раздадените презервативи и промоционни 

и образователни материали 

І, ІІ, ІІІ, IV  

тримесечие 

Писмо до МЗ 

Справка 

    

4. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

Република България (2017-2020) 
   

4.1. 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 

  

Гл. инспектор 

П. Кирилова 

4.1.1. Кампания по повод 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата 

• Разпространение на здравно-образователни материали сред 

граждани от областния град и др. населени места с цел повишаване нивото 

на информираност. 

• Материал за сайта на РЗИ – Монтана  

м. март 

Обобщена информация 

 

Материал на сайт РЗИ 

4.1.2. Обучения сред рискови групи – ромска общност, лица от център за 

временно настаняване, ЦНСТ и др. 

• 5 обучения 

І, ІІІ, ІV трим. 

Протоколи от проведени 

обучения 

Присъствен лист 

4.1.3. Разпространение на информационни материали. постоянен Приемно-предавателен протокол 

5. Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 г 
   

5.1. Организиране и провеждане на дейности с етнически малцинства и лица 

в неравностойно положение 

• 7 обучения 

І трим. – 1 обучения 

ІI трим. – 2 обучения 

ІІІ трим. – 2 обучения 

 ІV трим – 2 обучения 

Протоколи от проведени 

обучения 

Гл. инспектор 

П. Кирилова 
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6. Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 и 

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018-2022 г. 

   

6.1. Организиране и провеждане на заседания на Областният 

координационен съвет. Постоянен 

Протокол от проведени 

заседания 

Присъствен лист 
Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 
6.2. Организиране и осъществяване на допълнителни дейности по указание 

на МЗ 
Постоянен Протоколи 

    

7. Дейности по превенция на психичното здраве в регион Монтана    

7.1. Организиране и провеждане здравно-образователни дейности по повод 

превенция на психичното здраве 

• 8 обучения 

I трим. –  2 обучения 

ІI трим. –  2 обучения 

ІII трим –  2 обучения 

ІV трим. – 2 обучение 

Протоколи от работни срещи 

Присъствен лист 

Гл. инспектор 

Д. Герчева 
7.2. Консултативен кабинет за психологическа помощ Всеки четвъртък Карта за консултация 

7.3. Консултиране на лица в риск по сигнал Постоянен Протокол от проведена среща 

7.4. Участие в комисия  по приемна грижа 
Постоянен 

Доклад 

7.5. Участие в съвет по осиновяване 
Постоянен 

Доклад 

    

8. Дейности насочени към ограничаване на остеопорозата в Република 

България 
   

8.1. Организиране на дейности за ограничаване на рисковите фактори за 

възникване на остеопорозата. 

• 4 беседи 

І трим. – 1 обучение 

ІI трим. – 1 обучение 

ІІІ трим. – 1 обучение 

 ІV трим – 1 обучение 

Протокол от проведени 

беседи 

 

 

 

 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

8.2. Организиране и провеждане на обществена кампания за информиране на 

населението по въпроси свързани с рисковете от остеопороза 
  

• Световен ден, посветен на движението – 10 май – провеждане на 

обучение на тема „Здравето на Вашите кости и риск от остеопороза“.  

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. май 

Протоколи от проведени 

обучения, 

Присъствен лист 

Материал на сайт РЗИ 

• Световен ден за профилактика на остеопорозата – 20 октомври – 

провеждане на кампания свързана с повишаване на 

информираността на гражданите.  

− Материал за сайта на РЗИ – Монтана 

м. октомври 

Протоколи от проведени 

обучения,  

Присъствен лист 

8.3. Организиране и осъществяване на допълнителни дейности по указание 

на МЗ 
Постоянен Протоколи 

    

9. PR ПЛАН ЗА РАБОТА СЪС СМИ    
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9.1. Изготвяне на месечен бюлетин на РЗИ – 12 броя 

подаване на информация за: 

• Проверките по текущ здравен контрол и наличните в региона на 

опасни за здравето храни, медикаменти, стоки и др.; 

• Информация за качеството на питейната вода; 

• Наличие на актове и предписания; 

Ежемесечно Месечен бюлетин 
Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

9.2. Информация за Интернет страницата на РЗИ – Монтана 

• 12 броя 
Ежемесечно информации 

Гл. инспектор 

Ц. Тодорова 

9.3.Организиране на пресконференции при възникване на епидемични 

взривове и др. извънредни ситуации, свързани със здравето на населението и 

дейността на РЗИ – Монтана  

При необходимост информации 

9.4. Отчет за изпълнение на дейностите по PR плана 

• 1 броя 
ІV тримесечие 

Обобщаване на данни и отчитане 

на резултатите 
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Х.2. ОТДЕЛ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

 

 

 

 

 

Годишна задача/ мероприятия 

 

 

Мярка 

 

 

Срок за изпълнение 

 

  Изпълнител 

 
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ   НА 

ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 
 І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. 

 

Общо 

 

І. МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ  
Бр.проби 65 113 111 26 315 

Бр. анализи 858 1820 1430 307 4415 

1. Мониторинг на питейни води съгласно Наредба 

№ 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно - битови цели и в съответствие със 

съвместните мониторингови програми с ВиК 

дружества и кметства. 

Бр.проби 58 76 46 19 199 Главен експерт 

и специалисти Бр. анализи 792 1452 784 241 3269 

1.1. Постоянен мониторинг на води за питейно-битови 

цели от водопроводната мрежа на населените места  

Бр.проби 45 33 23 17 118 

Бр. анализи (11) 495 363 253 187 1298 

1.2. Постоянен и периодичен мониторинг на 

ведомствени водоизточници  

Бр.проби 7 7  1 - 15 

Бр. ан-зи (11,27) 189 189 27  405 

1.3. Мониторинг на води от обществени местни 

водоизточници  

Бр.проби 3 4 5 - 12 

Бр. анализи (9) 27 36 45  108 

1.4. Периодичен мониторинг на води (централни) 

предназначени за питейно-битови цели  

Бр.проби 3 32 17 2 54 

Бр. анализи (27) 81 864 459 54 1458 

2. Мониторинг на необработени (сурови) води от 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

по изискванията на Наредба№12 ( яз.Среченска 

бара)  

Бр.проби 2 2 2 2 8 Главен експерт 

и специалисти Бр. анализи (8) 16 16 16 16 64 

3. 

 

 

 

Мониторинг на води от плувни басейни, 

използвани за спорт и отдих. 

Бр.проби 5 34 63 5 107 Главен експерт 

и специалисти открити - 29 58 - 87 

закрити 5 5 5 5 20 

Бр. анализи (10) 50 340 630 50 1070 

4. Мониторинг на  минерални води  Бр. проби - 1 - - 1 Главен експерт 

и специалисти Бр. анализи - 12 - - 12 

4.1. Бутилиране на натурални минерални води -  от 

водоизточник в с. Бързия по показате-лите в 

приложение №3  на Наредбата за изискванията 

към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води. 

Бр. проби - 1 - - 1 

Бр. анализи (12) - 12 - - 12 
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4.2. Пиене и водоналиване от мястото на ползване 

(обществени чешми, павилиони за водоналиване) и 

др. в с.Бързия, с. Слатина, с.Спанчевци и 

гр.Вършец по  показателите в приложение № 4 на  

Наредба №14 за курортните ресурси, 

курортните местности и курортите. 

Бр. проби 
- - - - - 

Бр. анализи (6) - - - - - 

4.3. 

 

Лечебни и профилактични цели от местата 

(съоръженията), в които се ползват водите в 

съответното лечебно заведение или друг вид обект 

в СБР „Св. Мина и Комплекс „Тинтява-1” по  

показателите в приложение №4 на Наредба №14 

за курортните ресурси, курортните местности 

и курортите. 

Бр. проби 
- - - - - 

 

 

 

Бр. анализи (6) 

- - - - - 

ІІ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ 

И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕ-НИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА 

ЧОВЕКА 

Бр. проби 10 10 10 10 40 Главен експерт 

и специалисти Бр. анализи 

 

10 10 10 10 40 

1. 

 

Контрол на бутилирани натурални минерални, 

изворни и трапезни води по химични показатели от 

Приложение №3  на Наредбата за изискванията 

към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води и Наредба № 9 за 

качеството на водта, предназначена за питейно-

битови цели (за бутилираните изворни и 

трапезни води). 

Бр. проби - - - - - 

Бр. анализи (12) - - - - - 

2.  КОНТРОЛ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

ПО ХИМИЧНИ  

СЪСТАВКИ  (Наредба14) 

 

Бр. проби 10 10 10 10 40 Главен експерт 

и специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. анализи  10 10 10 10 40 

2.1. Водороден пероксид  

в продукти за хигиена на устната кухина (тоалетна 

вода, паста за зъби) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1)  1 1 1 1 4 

2.2. рН  

 в продукти за кожа и коса ( шампоан, сапун) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.3. Метанол  

в парфюми, одеколони след бръснене 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.4. Борна киселина, борати и тетраборати 

 в кремове, емулсии, лосиони, гелове, масла за 

кожата, пудри 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.5. Тиогликолова киселина и нейните соли в Бр. проби 1 1 1 1 4 
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продукти за къдрене и изправяне на коса (къна за 

коса, къдрин, депилатоар) 

 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4  

 

2.6. Сребърен нитрат 

 в продукти за оцветяване на мигли и вежди 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.7. Формалдехид  

в продукти за втвърдяване на ноктите (втвърдител) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.8. Оксалова киселина 

 в продукти за поддържане на косата (балсам, маска 

за коса) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.9. UV филтър – цинков оксид  

в продукти за слънцезащита (масло, лосиони, 

кремове) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

2.10. UV филтър – титанов диоксид  

 в продукти за слънцезащита (масло, лосиони, 

кремове) 

 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (1) 1 1 1 1 4 

ІІІ. МОНИТОРИНГ  НА ПРОДУКТИ И СТОКИ 

СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ-ТО НА ЧОВЕКА  

ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. 100 % 

изпълнение 

 

Главен експерт 

и специалисти Бр. анализи 

1. Постоянен мониторинг на води  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

2. Периодичен мониторинг на води  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

3. Мониторинг на храни  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

4. Плувни басейни Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 
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ЛАБОРАТОРИЯ “ФИЗИКО – ХИМИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

 

 

 

 

Годишна задача/ мероприятия 

 

Мярка 

 

Срок за изпълнение 

  

изпълнител 

  МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ   НА ФАКТОРИТЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

 

 І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. 

 

Общо 

 

І. 

 

МОНИТОРИНГ НА ШУМА В УРБАНИЗИРАНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ  

Бр.пунктове - - 15 - 15 Главен експерт 

и специалист Бр. измервания - - 90 - 90 

1. 

 

Измерване/изчисление  на имисионния шум в 

съответствие с програмите за мониторинг на шума в 

урбанизираните територии. 

Бр.пунктове - - 15 - 15 

Бр. измервания   90  90 

1.1. 

 

 

Измерване/изчисляване на  граничните стойности на шум 

излъчван от автомобил-ния транспорт в гр. Монтана в 15 

пункта, съгласно: 

Наредба 54  за дейността на националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията 

за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне 

на информация от промишлените източници на шум в 

околната среда. (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 

 

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда 

отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението  

Бр.пунктове - - 15 - 15 

Бр. измервания   90 - 90 

1.2. 

 

Участие в контрол на локални източници на шум от 

обекти, срещу които е получен сигнал/жалба в МЗ или 

РЗИ – 3 пъти в рамките на 12 месеца (първото измерване 

се извършва при получаване на жалбата, второто - след 

изтичане срока на предписа-ните мероприятия, а третото в 

рамките на 12 месеца от датата на постъпване на 

жалбата).  

Измерването на шумовите нива се извършва в помещения 

на жилищни сгради, както и в жилищни зони и 

територии за установяване съответствието им с 

действащите норми съгласно Наредба № 6 от 2006 г. 

Бр. проби  

 

 

 

 

 

при подаден сигнал,  

 

съвместно с отдел ДЗК 

 

100 % 

изпълн

ение 
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Съгласно Приложение № 3 към чл. 6 на Наредба № 6 от 

2006 г., измерванията в жилищни и обществени сгради и 

населени места да се извършват съгласно БДС 15471-82.   

 

Бр. измервания 

ІІ. ФИЗИЧНИ  ИЗМЕРВАНИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН  

ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ  

Бр. проби  

По сигнали, 

съвместно с отдел „ДЗК” и Дирекция „НЗБ”. 

                                     

 

 

100 % 

изпълн

ение 

 

Главен експерт 

и специалист 

 

 

 

Бр.измервания 

 

1. Измервания на микроклимат (температура) по сигнали в 

обществени сгради 

(училища, детски и здравни заведения и др.) 

 

Бр. проби 

Бр.измервания  

ІІІ. Химичен контрол на дезинфекционни средства:  

 

Бр.проби 

 

20 20 21 21 82 Главен експерт 

Бр. анализи (1) 20 20 21 21 82 

1. Биоциди 

 

 

Бр.проби 

 

10 10 10 9 39 

Бр.анализи (1) 10 10 10 9 39 

2. Дезинфекционни разтвори 

 

Бр.проби 

 

10 10 11 12 43 

Бр.анализи (1) 10 10 11 12 43 

ІV. ИЗМЕРВАНИЯ НА ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ 

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ПО 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

Бр. проби  

 

                    

Постъпили заявления на клиенти. 

100% 

изпълн

ение  

 

Главен експерт 

и специалист 

 Бр.измервания 

1. Измервания на шум Бр. проби  Постъпили заявления на клиенти. 

 

 
Бр.измервания 

2. Измервания на микроклимат 

 

 

Бр. проби  Постъпили заявления на клиенти. 

Бр.измервания 

3. Измервания на осветеност 

 

 

Бр. проби  Постъпили заявления на клиенти. 

Бр.измервания 

4. Измервания на прах и химични  агенти  

 

 

Бр. проби  Постъпили заявления на клиенти. 

Бр.измервания 
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ЛАБОРАТОРИЯ „САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ” 

 

 

 

 

 

Годишна задача/мероприятия 

 

 

Мярка 

 

Срок за изпълнение 

 

 

Изпълнител 

 
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ   НА 

ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 
 І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. 

 

Общо 

 

І. МОНИТОРИНГ НА  ВОДИТЕ  
Бр.проби 70 123 125 32 350 Главен експерт  

и мл. експерт 

 
Бр. анализи 202 483 547 115 1347 

1. Мониторинг на питейни води съгласно Наредба 

№ 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели и в съответствие със 

съвместните мониторин-гови програми с ВиК 

дружествата. 

Бр.проби 58 76 46 19 199 

Бр. анализи 136 230 128 42 536 

1.1 Постоянен мониторинг на води за питейно-битови 

цели от водопроводната мрежа на населените 

места. 

 

Бр.проби 45 33 23 17 118 

Бр. анализи ( 2) 90 66 46 34 236 

1.2 Постоянен и периодичен мониторинг на 

ведомствени водоизточници  

Бр.проби 7 7 1 - 15 

Бр. анализи (2,4)      28 28 4  60 

1.3 Мониторинг на води от обществени местни 

водоизточници  

 

Бр.проби 3 4 5 - 12 

Бр. анализи (2) 6 8 10 - 24 

1.4 Периодичен мониторинг на води (централни) 

предназначени за питейно-битови цели  

Бр.проби 3 32 17 2 54 

Бр. анализи  (4) 12 128 68 8 216 

2. Мониторинг на необработени (сурови) води 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

по изискванията на Наредба №12 

Бр.проби 2 2 2 2 8 Главен експерт  

и мл. експерт 

 
Бр. анализи  (3) 6 6 6 6 24 

➢ от яз. Среченска бара   Бр.проби 2 2 2 2 8 

Бр. анализи  (3) 6 6 6 6 24 

➢ по съвместна мониторингова програма с 

Басейнова дирекция 

Бр.проби  По график м. юни и м.юли  

Бр. анализи (3)   

3. 

 

 

 

Мониторинг на води от плувни басейни, 

използвани за спорт и отдих. 

 

 

Бр.проби 5 34 63 5 107 Главен експерт  

и мл. експерт 

 
открити - 29 58 - 87 

закрити 5 5 5 5 20 

Бр. анализи (5) 25 170 315 25 535 

4. Мониторинг на минерални води предназначени за 

: 

Бр. проби 5 11 14 6 36 Главен експерт  

и мл. експерт Бр. анализи 35 77 98 42 252 

4.1 Бутилиране на натурални минерални води -  от Бр. проби 1 1 1 1 4 
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водоизточник в с. Бързия по показате-лите в 

приложение №5  на Наредбата за изискванията 

към бутилираните нату-рални минерални, 

изворни и трапезни води. 

Бр. анализи (7) 7 7 7 7 28 

4.2 Пиене и водоналиване от от мястото на ползване 

(обществени чешми, павилиони за водоналиване) и 

др. в с.Бързия, с. Слатина, с.Спанчевци и 

гр.Вършец по  показателите в приложение № 5 на  

Наредба №14 за курортните ресурси, 

курортните местности и курортите. 

Бр. проби 4 4 4 4 16 

Бр. анализи (7) 28 28 28 28 112 

4.3 

 

Лечебни и профилактични цели от местата 

(съоръженията), в които се ползват водите в 

съответното лечебно заведение или друг вид обект 

в СБР „Св. Мина и Комплекс „Тинтява-1” по  

показателите в приложение №5 на Наредба №14 

за курортните ресурси, курортните местности 

и курортите. 

Бр. проби - 2 1 1 4 

 

 

 

Бр. анализи (7) 
- 14 7 7 28 

4.4 Хигиенни цели, спорт и отдих (от душове, чешми в 

минералните бани и кранове за пълнене на 

басейни с минерална вода) по  показателите в 

приложение №5 на Наредба №14 за курортните 

ресурси, курортните местности и курортите. 

Бр. проби - 4 8 - 12 

Бр. анализи (7) - 28 56 - 84 

ІІ. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ 

И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕ-НИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА 

ЧОВЕКА 

Бр. проби 15 15 15 15 60 Главен експерт 

и мл. експерт Бр. анализи 

 

75 75 75 75 300 

1. 

 

Контрол на бутилирани натурални мине-рални, 

изворни и трапезни води по микро-биологични 

показатели от Приложение №5  на Наредбата за 

изискванията към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води. 

Бр. проби 5 5 5 5 20  

Бр. анализи ( 5) 25 25 25 25 100 

2. КОНТРОЛ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПО 

МИКРОБИОЛОГИЧ-НИ ПОКАЗАТЕЛИ  

Пробите се изслед-ват по показателите от  БДС 

EN ISO 17516:2015 „Козметични продукти. 

Микробиология.Микробиологични гранични 

стойности.” 

Бр. проби 10 10 10 10 40 Главен експерт 

и мл. експерт Бр.анализи (5)  50 50 50 50 200 

      

2.1. Продукти за хигиена на устната кухина (тоалетна 

вода, паста за зъби) 

 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5)  5 5 5 5 20 

2.2. Продукти за кожа и коса ( шампоан, сапун) Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.3. Парфюми, одеколони след бръснене Бр. проби 1 1 1 1 4 
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Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.4. Кремове, емулсии, лосиони, гелове, масла за 

кожата, пудри 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.5.  Продукти за къдрене и изправяне на коса (къна за 

коса, къдрин,депилатоар) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.6. Продукти за оцветяване на мигли и вежди Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.7. Продукти за втвърдяване на ноктите (втвърдител) Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.8. Продукти за поддържане на косата (балсам, маска 

за коса) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.9. Продукти за слънцезащита (масло, лосиони, 

кремове) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

2.10. Продукти за слънцезащита (масло, лосиони, 

кремове) 

Бр. проби 1 1 1 1 4 

Бр. анализи (5) 5 5 5 5 20 

ІІІ. МОНИТОРИНГ  НА ПРОДУКТИ И СТОКИ 

СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ-ТО НА ЧОВЕКА  

ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. 100 % 

изпълнение  

Главен експерт 

и мл. експерт 
Бр. анализи 

1. Постоянен мониторинг на води  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

2. Периодичен мониторинг на води  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

3. Мониторинг на храни  Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 

4. Плувни басейни Бр. проби Постъпили заявления на клиенти. Бр. проби 

Бр. анализи Бр. анализи 
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ХІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ 

 

1.1. Колегиуми по дирекции/отдели 

 

Тема на колегиума І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. Изпълнител 

Дирекция “Медицински дейности”      

Запознаване с нови нормативни актове, обнародвани в ДВ./2018г.  1    Д-р Е. Славейкова 

Запознаване с нови нормативни актове, обнародвани в ДВ./2018г.   1   Д-р Е. Славейкова 

Запознаване с нови нормативни актове, обнародвани в ДВ./2018 г. и годишен анализ на 

здравнодемографското състояние в обл. Монтана. 
  1  

Д-р Е. Славейкова 

Запознаване с нови нормативни актове, обнародвани в ДВ./2018г.     1 Д-р Е. Славейкова 

 

 

Тема на колегиума І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. Изпълнител  

Дирекция “Надзор на заразните болести”      

Грип 
1    

Гл. инспектор   

Ива Иванова 

ДДД – новости в методите и средствата за дезинсекция и деритизация  
1    

Инспектор  

Елена Тодорова 

Специфични изисквания към профилактиката и контрола на ИСМО. 
 1   

 Инспектор  

Надежда Емилова 

Контролни измервания и мониторинг в операционни зали 
 1   

Инспектор  

Диляна Димитрова 

Специфични изисквания към профилактиката и контрола на ВБИ в денталната практика 
 1   

Инспектор  

КоКорнелия Миронова 

Епидемиологична и екологична характеристика на причинителите на нозокомиалните 

инфекции: Грам-положителни бактерии и Грам-отрицателни бактерии.   1  

Инспектор  

Мариана Исаева 

Вирусни хепатити А-Е: етиология и специфична диагностика 
  1  

Инспектор  

Петя Павлова 

Ротавирусен гастроентерит 
   1 

Инспектор  

Даниела Каменова 

Инвазивни менингококови инфекции и ваксини    1 Ст. инспектор  

Ирен Първанова 

Лабораторни методики използвани при провеждане на контрол за доказване ефективността 

на дезинфекциите, съгласно Мед. стандарт за „Превенция и контрол на ВБИ” нар.№3 на 

МЗ/08.05.2013г. 

1    Главен експерт 

Д-р Н.Андреева 

Микробиологична диагноза на щамовете причиняващи инфекции свързани с мед. 

обслужване на болните: родове-Pseudomonas, Acinetobacter, Burkcholderia, Esherichia, 

Klebsiella и др. 

1    Главен експерт 

Д-р Н.Андреева 
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Алгоритми на работа при доказване на патогенни чревни бактерии  1   
Мл. експерт  

Г. Иванова 

Морфологично изследване за Ламблиоза – нативен препарат с лутол  1   
Мл. експерт  

Кл Иванова 

Ентеробиоза – причинител, биологичен цикъл на развитие, епидемиология, клиника, 

лечение 
  1  

Главен експерт 

Д-р Н.Андреева 

 

Микробиологично изследване на материали от гениталната система.Алгоритми на работа    1 
Мл. експерт  

И. Еманоилова 

Морфологично изследване за чревни хелминтози – седиментация. Микроскопска 

морфология на причинителите 
   1 

Мл. експерт  

Зл. Иванова 

 

 

Тема на колегиума І тр. ІІ тр. ІІІ тр. ІV тр. Изпълнител 

Дирекция “Обществено здраве”      

 

                        Отдел «Държавен здравен контрол» 

     

Изисквания към състоянието на санитарните помещения и възли в детските 

заведения. 

 1   Марияна Георгиева 

Шести координиран европейски проект  (REF-6) на Форума за обмен на 

информация по въпросите на прилагането на REACH и CLP към 

Европейската агенция по химикали“ 

 1   инж. Петя Димитрова  

инж Иван Петков  

Изисквания, на които трябва да отговарят бръснарските, фризьорските и 

козметичните салони.  

  1  Емилия Иванова 

                      Отдел „Лабораторни изследвания”      

Изисквания на новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2017    1   Цветомила Ценова 

Микробиологичните лаборатории – актуални тенденции при изпитване на води, храни от 

растителен и животински произход, козметични и битови химични продукти съгласно БДС 

EN ISO/IEC 17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006“ 

 1   инж.Яворина Николаева 

Метрологично осигуряване на измерванията в химико-аналитичните лаборатории при 

изпитване и/или калибриране съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 

17025:2006.  

  1  Цветомила Ценова 

Санитарна микробиология                1  Ива Иванова 

Вътрешни одитори и отговорници по качеството за изпитване (пробовземане) и/или 

калибриране на стандарти БДС EN ISO 19011:2011 и БДС EN ISO/IEC 17025:2017   
   1 Цветомила Ценова 
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2. Външни форми на квалификация: 

 

Електронни модули за самообучение – безплатни 

 
Д-р Елена Борисова 

Таня Петкова 
 

Директор  РЗИ 

директор ДАПФСО 

ИПА, София ЕМ – 1 „Управление на риска в дейността на администрацията” 
 

 

Станислава Стоянова главен юрисконсулт ИПА, София ЕМ – 2 „Специфики на европейско и национално възлагане на 

обществени поръчки” 
 

 

Таня Петкова 
Силвия Костова 

директор ДАПФСО 

гл. експерт 

ИПА, София ЕМ – 6 „ Анализ на потребностите от обучение” 
 

 

Виолета Петрова старши. експерт ИПА, София Н– 8 „ Организация на документооборота в държавната 

администрация” 
 

 

Станислава Стоянова главен юрисконсулт ИПА, София Н – 11 „ Прилагане на ЗОП” 
 

 

Таня Петкова 
Станислава Стоянова 

директор ДАПФСО 

главен юрисконсулт 

ИПА, София Н –  15 „ Въведение в Общия регламент за защита на личните 

данни (GDPR )” 
 

 

Татяна Славкова 
 

гл. инспектор ИПА, София УМ –  8 „Комуникационни умения” 
 

 

Таня Петкова 

Виолета Петрова 

директор ДАПФСО 

старши. експерт 

ИПА, София УМ – 15 „ Моделиране, анализ и усъвършенстване на 

работните процеси в администрацията” 
 

 

Татяна Славкова 
 

гл. инспектор ИПА, София П – 10 „ Етика и противодействие на корупционния риск” 
 

 

Таня Петкова 
 

директор ДАПФСО ИПА, София П – 13 „ Вътрешен контрол” 
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Платени професионални обучения 
 

Д-р Елена Борисова 

Таня Петкова 

 

Директор  РЗИ 
директор ДАПФСО 

ИПА, София УМ – 2 „ Стратегическо лидерство и управление на промяната” 

 

 

Силвия Костова гл. експерт ИПА, София УМ – 4 „ съвременни инструменти в управлението на хората  
 

Силвия Александрова гл. инспектор ИПА, София М – 3 „ Управление на кризи и защита при бедствия”  
 

Виолета Петрова старши. експерт ИПА, София Е – 3 „ Развитие и приложение на облачните технологии в електронното 

управление” 

 

Елена Христова Тодорова  НЦЗПЗ ДДД мероприятия в детските заведения 5-6. 03.2018 

 

инж.Яворина Замфирова 

Николаева 

Началник отдел Интерпроджект  

гр.София 

Микробиологичните лаборатории – актуални тенденции при 
изпитване на води, храни от растителен и животински произход, 
козметични и битови химични продукти съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

09.05.2018г.. 

3 дни 

Цветомила Ценова Старши експерт Интерпроджект  

гр.София 

 Метрологично осигуряване на измерванията в химико-аналитичните 
лаборатории при изпитване и/или калибриране съгласно  БДС EN 
ISO/IEC 17025:2017 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

18.04.2018г. 

3 дни 

Цветомила Ценова Старши експерт Интерпроджект  

гр.София 

Вътрешни одитори и отговорници по качеството за изпитване 

(пробовземане) и/или калибриране на стандарти БДС EN ISO 

19011:2011 и БДС EN ISO/IEC 17025:2017   

03.10. 2018г. 

3 дни 

Ива Иванова младши експерт НЦЗПБ 

гр.София 

Санитарна микробиология  16.04.2018г. 

3 дни 

 

 

 

 


