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Цели на администрацията за 2019  г.  
 

Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция - Монтана 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2019 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

/месец 

през 

2019 г./ 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

1.Ограничаване на 

заболяемостта и 

смъртността от 

инфекциозни 

заболявания, чрез 

подобряване 

ефективността на 

епидемиологичния 

надзор, профилактика 

и контрол на заразните 

болести. 

Опазване здравето 

на гражданите от 

заразни болести, 

чрез поддържане 

на ефективен 

епидемиологичен 

надзор, 

профилактика и 

контрол над 

заразните болести. 

Национална 

здравна 

стратегия 2014 - 

2020 г., 

Закон за 

здравето. 

 

Изпълнение на 

Националния 

имунизационен календар 

на Рбългария и 

поддържане на висок 

именизационен обхват; 

Недопускане на 

възникване на взривове 

на 

ваксинопредотвратими 

заболявания; 

Организиране на бърз 

отговор при възникване 

на епедемични ситуации 

януари - 

декември 

2019г. 

Осигуряване на 

необходимото 

количество и 

видове ваксини; 

Постигане и 

поддържане на 

висок 

имунизационен 

обхват; 

Недопускане на 

възникването на 

епидемични 

взривове от остри 

заразни болести, 

засягащи голяма 

група от 

населението. 

Осигуряване на 

ваксини за 

изпълнение на 

националнияу 

имунизационен 

календар и 20% 

резерв на 

количествата 

ваксини за 

провеждане на 

имунизации при 

деца до 6 годишна 

възраст; 

Постигането на 

имунизационно 

покритие с 

основни 

имунизации 92%; 

Регистрирани са 

единични взривове 

от морбили, 

поради запазване 

на висок 

имунизационен 

обхват и 

своевременно 

издирване и 

обхващане на 

подлежащите деца. 

Своевременно 

осигуряване на 

необходимите 

количества и 

видове ваксини и 

недопускане 

прекъсване на 

имунизационния 

процес. 

Постигане 

имунизационен 

обхват с основни 

имунизации 

минимум 92 %. 

Недопускане внос и 

разпостранение на 

заразни и 

паразитни болести 

представляващи 

опасност за 

общественото 

здраве. 

2.Повишаване нивото 

на  държавния здравен 

контрол като форма на 

първична 

профилактика и 

достигане високо ниво  

на съответствие с 

Намаляване риска 

за здравето на 

човека и 

повишаване 

качеството на 

живот. 

Национална 

здравна 

стратегия 2015-

2020 г ; 

Закон за 

здравето; Закон 

за защита от 

Организиране 

извършването на 

проверки на територията 

на област Монтана, на 

продукти и стоки, които 

не отговарят на 

нормативните 

януари – 

декември 

2019 г. 

 

 

 

Недопускане 

ползването и  

разпространението 

на пазара на 

Не е допустимо 

възникването на 

епидемични 

взривове от 

питейни води и 

води за къпане и 

възникване на 

Недопускане 

възникването  на 

състояния, 

застрашаващи 

живота и здравето 

на гражданите в 

резултат на 
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националните и 

европейски 

изисквания на 

обектите с обществено 

предназначение, 

продекти, стоки и 

дейности със значение 

за здравето на човека и 

факторите на 

жизнената среда. 

вредното 

въздействие на 

химични 

вещества и 

смеси; 

 Закон за водите; 

 Закон за 

храните; 

изисквания и са пуснати 

на пазара, включително 

и провеждането на 

насочен контрол, чрез 

тематични проверки на 

козметични продукти, 

химични вещества и 

смеси, детергенти, 

бутилирани натурални 

минерални, изворни и 

трапезни води. 

Организиране 

изпълнението на 

мониторинговите 

програми на факторите 

на жизнената среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукти и стоки 

имащи  значение за 

здравето на човека, 

които не отговарят  

на нормативните 

изисквания. 

 

Предпазване на 

населението от 

неблагоприятното 

въздействие на 

факторите на 

жизнената среда. 

Установяване 

спазването на 

нормативните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение с 

цел предлагане на 

безопасни услуги и 

извършване на 

дейности, които не 

водят до риск за 

човешкото здраве.  

 

 

състояния, 

застрашаващи 

живота на човека в 

резултат на 

употреба на опасни 

продукти и стоки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреба на опасни 

продукти и стоки, 

както и 

отрицателното 

влияние на 

факторите на 

жизнената среда.  

 

3.Ограничаване на 

рисковите за здравето 

фактори чрез  

повишаване на 

информираността  на 

населението за 

основните рискови 

фактори 

(тютюнопушене, 

употреба на алкохол, 

нездравословно 

хранене, ниска 

физическа активност), 

които имат отношение 

към ХНБ, с цел 

преодоляване на 

Подобряване 

здравето на 

населението и 

повишаване 

качеството на 

живот чрез 

повишаване 

информираността 

на населението за 

основните рискови 

фактори. 

Национална 

здравна 

стратегия 2020,  

Концепция 

„Цели и здраве 

2020“; 

Провеждане на 

информационни 

кампании и обучителни 

мероприятия с различни 

целеви групи от 

населението.   

януари-

декември 

2019 г. 

Повишаване на 

информираност на 

населението за 

основните рискови 

фактори: 

тютюнопушене, 

употреба на 

алкохол, 

нездравословно 

хранене, ниска 

физическа 

активност 

Провеждане на 

здравно 

образователни 

кампании 

обучителни 

мероприятия на 

населението. 

Здравно 

информационни 

кампании- 10 броя 

семинари и 

обучения 
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ниската здравна 

грамотност. 

4. Подобряване 

здравето на 

населението, 

повишаване и 

поддържане 

качеството на живот 

през целия жизнен 

цикъл чрез намаляване 

на преждевременната 

смъртност, 

заболяемостта и 

последствията за 

здравето от основните 

хронични незаразни 

болести 

Осигуряване на 

равен достъп на 

уязвимите групи 

от услуги и 

дейности, 

свързани с 

промоция на 

здравето, 

намаляване на 

факторите на 

риска и превенция 

на ХНБ. 

Национален план 

за действие към 

Националната 

стратегия на Р 

България за 

ромите 2012-

2020г. 

Провеждане на ранна 

диагностика и 

скринингови 

изследвания с мобилни 

кабинети. 

Провеждане на 

разяснителни кампании 

за значението на 

профилактичните 

прегледи сред ромското 

население. 

януари-

декември 

2019г. 

Проведени 

скринингови 

изследвания. 

Проведени 

обучителни 

кампании. 

 

Организирани 

обучителни 

кампании - 2.бр. 

Организирани 

скринингови 

изследвания - 500 

бр. 

Брой проведени 

обучителни 

кампании. 

Брой проведени 

скринингови 

изследвания. 

5. Засилване ролята на 

профилактиката, като 

възможност за по-

добро здраве и 

качество на живот. 

Разширяване 

обхвата на 

профилактичните 

прегледи с 

допълнителни 

скринингови 

изследвания. 

Национална 

програма за 

превенция на 

хронични 

незаразни 

болести 2014-

2020 г. 

Провеждане на 

скринингови прегледи и 

изследвания за ранно 

откриване на водещи по 

заболяемост и смъртност 

онкологични 

заболявания. 

януари-

декември 

2019 г. 

Ранно открити 

онкологични 

заболявания и 

създадена 

възможност за 

подобряване 

качеството на 

живот. 

Организиране на 

скринингови 

прегледи и 

изследвания. 

Проведени 
скринингови 

изследвания. 

6. Въвеждане на 

система за мониторинг 

на лечебните 

заведения за болнична 

помощ по спазване 

медицинските  

стандарти и 

определените 

критерии за оценка на  

лечебните заведения 

Гарантиране на 

достъпността на 

здравните 

дейности 

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България; 

Концепция за по- 

добро 

здравеопазване 

1.Текущ контрол за 

изпълнение на 

медицинските 

стандарти; 2.Контрол по 

Наредба № 49; 

3.Контрол по повод 

жалби по чл.93 от ЗЗ, 

проверки и анализ на 

резултатите; 

  

постоянен Предложения за 

оптимизиране на 

текстовете в 

стандартните по 

отношение 

мониторинг на 

качеството 

Необходимост от 

подобряване 

взаимодействието 

между ИАМО, 

РЗИ и МЗ при 

осъществяване 

правомощията на 

институциите за 

контрол на  

медицинските 

дейности; 

Констатирани 

противоречия в 

текстовете между 

отделните 

стандарти, 

необходимост от 

промяна в някои 

неадекватни 

изисквания по 

Подобрено 

взаимодействие 

между ИАМО, РЗИ 

и МЗ при 

осъществяване 

правомощията на 

институциите за 

контрол на 

медицинските 

дейности. 

Създадена 

организация за 

подобряване на  

изискванията с 

оглед 

предприемане на 

нужните решения;  

Актуализиране на 

стандарти. 
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нива на 

компетентност в 

тях.  

7. Развитие на 

дейности, които да 

подпомогнат процеса 

на преструктуриране 

на  болничния сектор 

Гарантиране на 

достъпност на 

здравните 

дейности  

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България;  

Концепция за по- 

добро 

здравеопазване 

Анализи за 

възможностите за 

развитие на дневен 

стационар, еднодневната 

хирургия и долекуване в 

лечебните заведения в 

региона 

постоянен Създаване условия 

за стимулиране на 

тези дейности 

Лечебни заведения 

в които има 

възможности, но 

не са развити тези 

структури 

Предоставена 

информация за 

готовността за 

въвеждане на 

дневен стационар, 

еднодневната 

хирургия и 

долекуване в 

лечебните 

заведения в региона 

при приемане на 

законовите 

промени 

9. Извършване анализ 

на потребностите на 

населението от 

здравна помощ, 

състоянието на 

лечебните заведения  и 

извършваната от тях 

дейност. 

Подобрен достъп 

до качествени 

здравни услуги 

 

Законодателни 

промени за 

развитие на 

концепцията за 

задължителна 

здравна карта 

 

 

Развитие на 

многопрофилните  

болници 

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България 

Проверки и анализи на 

избора на лекар 

Декември 

2019 г 

Изготвяне на 

анализи, 

предложения за 

нормативни 

промени при 

необходимост. 

Проблеми при 

прилагане на 

нормативната база 

за избор на лекар; 

Изготвяне на 

здравно-

демографски 

анализ, кратък 

статистически 

справочник, анализ 

на специалистите в 

областта, съгласно 

Наредба № 1 от 

2015 г. за 

придобиване на 

специалност в 

системата на 

здравеопазването в 

област Монтана за 

2019 г. 

Изготвени анализи, 

предложения за 

нормативни 

промени 

10.Повишаване 

доверието между 

лекаря и пациента 

Подобряване 

информираността 

на пациентите 

Програма на 

правителството 

за  европейско 

развитие на 

България 

Повишаване на контрол 

по отношение 

информираното съгласие 

на пациентите 

постоянен Подобрена  

информираност, а 

оттам и подобрено 

доверие 

Недостатъчен 

контрол по 

отношение 

информираното 

съгласие на 

пациентите 

Подобрен контрол 

по отношение 

информираното  

съгласие на 

пациентите 

11. Изграждане на 

регистър на здравните 

професионалисти  

 Програма на 

правителството 

за европейско 

Участие при събиране на 

данните за изграждане 

на регистър на здравните 

Декември 

2019 г. 

Изградени регистри 

на лекари, лекари 

по дентална 

Необходимост от 

подобряване на 

взаимодействието 

Предоставена 

информация за  

изграждане на 
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(лекари, специалисти 

по  здравни грижи и 

др.) 

развитие на 

България 

професионалисти  

( лекари, специалисти по 

здравни грижи и др.) 

медицина, магистър 

фармацевти, 

медицински сестри, 

акушерки и 

асоциирани 

медицински 

специалисти 

на РЗИ – Монтана 

със съсловните 

организации. 

регистър на 

здравните 

професионалисти 

( лекари, 

специалисти по 

здравни грижи, 

помощник-

фармацефти, 

зъботехници и др.) 

12. Подобряване на 

организацията на 

медицинската помощ 

при  спешни 

състояния 

Подобряване 

взаимодействието 

на ЦСМП с 

лечебните 

заведения за  

болнична  

помощ при 

обслужването на 

пациентите със 

спешни състояния 

Концепция за по- 

добро 

здравеопазване; 

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България   

Участие в организацията 

при въвеждане на 

телемедицински 

технологии 

декември  

2019 г. 

Подобряване на 

качеството на 

оказваната спешна 

медицинска помощ 

Обоснована 

необходимост от 

телемедицински 

технологии 

Логистично 

осигуряване на 

пилотното 

въвеждане на 

предаване на ЕКG 

данни от 

мобилните екипи 

до лечебните 

заведения за  

болнична помощ 

13. Засилване 

анкикорупционната 

превенция. 

Противодействие 

на корупцията. 

Национална 

стратегия за 

превенция и 

противодействие 

на корупцията 

2015-2020 г. 

Мерки за организиране 

на достъпни до 

гражданите, 

антикорупционни 

комуникационни 

кампании. 

април-

декември 

2019 г. 

Ограничаване на 

корупционния риск. 

Изготвяне и 

разпространение 

на анкета за 

нагласата на 

гражданите и 

бизнеса към 

контролните 

действия на 

инспекцията. 

Изготвяне и 

разпространение 

на брошури с 

информация за 

възможностите за 

подаване на 

сигнали, относно 

нередности, 

измами и 

злоупотреби от 

служители. 

Укрепване на 

статута на 

професионализма 

чрез подобряване 

професионалната 

квалификация на 

Анализ на 

информацията от 

попълнените 

анкетни карти за 

проучване 

удовлетвореността 

на потребителите 

на 

административни 

услуги на РЗИ-

Монтана. 

Брой обучени 

служители в ИПА 

на теми: „Етика в 

държавната 

администрация“ и 

„Превенция и 

противодействие на 

корупцията в 

държавната 

администрация“ 
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служителите чрез 

обучение по 

проблемите на 

корупцията, 

конфликт на 

интереси и 

професионална 

етика 

14. Повишаване на 

здравното образование 

на обществото. 

Създаване на 

условия за здраве 

за всички през 

целия живот. 

Национална 

здравна 

стратегия 2020 г. 

и план за 

действие към 

нея. 

Разработване на 

информационна 

кампания и материали за 

медиите. 

януари-

декември 

2019г. 

Информираност на 

обществото и 

повишаване на 

здравната култура 

по отношение на 

заразните 

заболявания, 

хроничните 

незаразни 

заболявания и 

факторите за 

появата им. 

Медийни изяви / 

новини 

Брой медийни 

изяви / новини 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


