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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 
  

Наименование на администрацията: РЗИ-СИЛИСТРА 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2013 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 %/ 

2. задоволително постигната цел  

/50 и над 50 %/ 

3. незадоволително постигната цел  

/ под 50 %/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2013 г./ 

Индикатор за текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2013 г. / 

1.Оптимизиране 

на дейностите по 

държавен здравен 

контрол 

1.Усъвършенств

ане на системите 

за мониторинг 

на жизнената 

среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подобряване 

контрола на 

предлаганите на 

пазара продукти 

1.Изпълнение на 

мониторинговите 

програми и 

анализиране на 

риска за здравето 

на човека от 

влиянието на 

факторите на 

жизнената среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ограничаване  

разпространението  

на пазара на 

продукти и стоки 

1. 95% от 

планирания 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.100% 

изпълнение на 

предвидените в 

Указанието за 

1. Изпълнение на 

планираните 

мониторингови програми: 

 - 1.1 Питейни води: 

–  235 проби  с 3292 

химични анализа и 475 

микробиологични анализа 

(при план 211 - 111% 

изпълнение); 

 1.2 Води за къпане: 

- 43 проби с 351 химични 

анализа и 179 

микробиологични анализа 

(при план 42 проби -102% 

изпълнение); 

1.3. Мониторинг на шум: 

- 90 измервания - 100% 

изпълнение. 

 

2.1. Извършване контрол 

на пазара на продукти и 

стоки със значение за 

здравето на човека: 

    Напълно постигната цел 
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и стоки със 

значение за 

здравето на 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

със значение за 

здравето на човека, 

които не отговарят 

на нормативните 

изисквания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планиране на 

дейността на 

РЗИ:  

- тематични 

проверки; 

- лабораторни 

анализи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.100% 

проверки по 

RAPEX RASFF 

 

2.3. 100% 

проверени 

сигнали за 

наличие на 

опасни продукти 

на пазара. 

 

 

2.1.1. Тематични проверки 

- 3 броя с 48 проверки на 

диспенсъри за бутилирани 

води, СТМ и оценка на 

храненето за деца от 0-3 г. 

2.1.2.Систематичен 

контрол: 

- козметични продукти - 

370 (план 300 -1 23%) 

 - бутилирани води – 283 

(план 144 - 196%), 

 - хим. вещества и смеси – 

225 (план 140 - 161%) 

- дрехи втора употр. – 144 

(план 144 - 100%) 

- чистота на населените 

места – 177 (план 116 -

153%) 

- СТМ – 6 (план 6 - 100%)  

- тютюнопушене – 3693 

проверки  (план 1024 – 

360 %) 

- алкохол – 169 (план 150-

112%) 

2.2.Проверки по RAPEX – 

236 проверки - 100% 

проверени  продукти  

 

2.3.100% проверени 

сигнали за наличие на 

опасни продукти на пазара 
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3. Контрол по 

спазване на 

здравните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение 

 

 

 

 

 

 

4.Подобряване 

на формите и 

начините за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Намаляване на 

риска за здравето 

на човека и 

спазването на 

нормативните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение 

 

 

 

 

4.Повишаване 

информираността 

на населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% от 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на 

РЗИ проверки, 

съобразно 

оценката на 

риска и  

планирани 

тематични 

проверки 

 

100% от 

предвидените в 

Указанието за 

2.1.3.Лабораторни 

анализи: 

 Козметични продукти: 

- 36 проби с 58 химични 

анализа и 72 микроб. 

анализа и 18 проби  за 

тежки метали  

минерализирани в РЗИ-

Силистра и изпратени за 

отчитане  в РЗИ-Варна 

(113% изпълнение); 

 

Бутилирани води: 

10 проби за химични 

анализи и 10 за 

микробиологичен анализ , 

изработени в РЗИ-Варна  

(по план 9 проби - 111% 

изпълнение) 

 

3. Извършени проверки на 

обекти с обществено 

предназначение: 

- Систематичен контрол- 

3417 (план 2991 – 114% 

изпълнение) 

- Насочен контрол (вкл. 

жалби, сигнали) – 229 

проверки (план 182 - 125% 

изпълнение) 

 

 

 

4.Предоставяне на 

актуална информация за 

дейностите по държавния 
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предоставяне на 

информация за 

обществеността 

планиране на 

дейността на 

РЗИ 

здравен контрол. 

(проведени 

пресконференции, 

публикувани 

информационни 

материали, актуализиране 

на публичните регистри и 

др.) 

4.1. Публикувани 

информационни бюлетини 

на сайта на РЗИ - 69 

материала; 

4.2. Излъчени видео и 

аудио клипове и филми- 9;  

4.3. Публикувани 

материали в пресата – 8;  

4.4. Интервюта – 11; 

4.5. TV предавания -1;  

4.6. проучвания- 4 

4.7. Актуализиране на 

публичните регистри на 

сайта на РЗИ- ежемесечно 

2.Изпълнение на 

Националния 

имунизационен 

календар  

 

Обхващане на  

подлежащото на 

имунизации 

население 

Постигане на висок 

имунизационен 

обхват 

 

95% обхванато 

от подлежащото 

на имунизации 

население 

Постигнат обхват  на 96 % 

от подлежащото на 

имунизации население 

 

Напълно постигната цел 

3.Ограничаване 

на рисковите за 

здравето фактори 

чрез повишаване 

на 

информираността 

на населението 

Провеждане на 

информационни 

кампании: 

1. Световен ден 

без тютюн на 31 

май  

2. 

Международен 

ден без 

Повишаване на 

информираност на 

населението 

 

Проведени пет 

кампании. 

 

Провеждане на 

информационни 

кампании:  

1. Национален план за 

действие по околна среда 

и здраве – проведени 2 

кампании;  

2. Национална програма за 

превенция на хроничните 

Напълно постигната цел 
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тютюнопушене 

– м. ноември.  

3. Седмица за 

борба със 

затлъстяването- 

м. октомври 

4. Седмица за 

насърчаване на 

кърменето – м. 

август 

5. Кампания за 

физическа 

активност 

„Движи се и 

победи” – м. май 

 

 

незаразни болести: 

- Злоупотреба с алкохол- 

проведена 1 кампания; 

- Тютюнопушене – 2 

кампании;  

-Нездравословно хранене 

– 2 кампании в подкрепа 

на кърменето; 

 - Физическа активност – 1 

кампания;  

3. Национална програма за 

ограничаване на 

остеопорозата в 

Република България   - 1 

кампания;  

4. Здравна стратегия за 

лица в неравностойно 

положение, 

принадлежащи към 

етнически малцинства и 

План за действие – 1 

кампания;  

5. Национална програма за 

профилактика и контрол 

на ХИВ и СПИН в Р. 

България – 5 кампании;  

 

Общ брой кампании и бр. 

участници: 15 кампании с 

1379 участника.  

 

Обучителни дейности, 

реализирани от РЗИ – 

лекции, дискусии, 

видеопокази,индивидуал 

но обучение  – 107 
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проведени обучения; 2565 

участника. 

4.Въвеждане на 

система за 

мониторинг на 

лечебните 

заведения за 

болнична помощ 

по спазване 

медицинските 

стандарти и  

определените 

критерии за 

оценка на 

лечебните 

заведения  

Текущ контрол 

за изпълнение на 

медицинските 

стандарти от 

РЗИ по повод 

жалби, проверки 

и анализ на 

резултатите 

Предложения за 

оптимизиране на 

текстовете в 

стандартите по 

отношение 

мониторинг на 

качеството  

 

  

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; 

актуализирани 

стандарти   

Контрол на медицинските 

дейности:  

 

-16  извършени проверки  

по жалби на граждани,  от 

които 1 проверка 

съвместно с ИАМО. 

 

 

 

 

 

- 61 извършени проверки 

по медицински стандарти 

в трите МБАЛ в областта 

(при план 25 - 244%  

изпълнение). 

 

 

Напълно постигната цел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Развитие на 

дейности, които 

да подпомогнат 

процеса на 

преструктуриран

е на болничния 

сектор 

Анализи за 

възможностите 

за  развитие на 

дневен 

стационар, 

еднодневната 

хирургия и 

долекуване 

в лечебните 

заведения в 

региона 

Създаване условия 

за стимулиране на 

тези дейности 

Предоставена 

информация за 

готовността за 

въвеждане  на  

дневен 

стационар, 

еднодневната 

хирургия и 

долекуване 

в лечебните 

заведения в 

региона при 

- Еднодневна хирургия  се 

осъществява в „МБАЛ-

Силистра“АД и „МБАЛ-

Тутракан“ЕООД; 

- Дневен стационар 

функционира в 

Психиатрично отделение 

на „МБАЛ-Силистра“АД; 

- Финализирано  е 

изграждането и 

оборудването на  

Отделение за долекуване  

Напълно постигната цел 
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приемане на 

законовите 

промени 

и продължително лечение 

в „МБАЛ-

Тутракан“ЕООД 

6.Определяне на 

адекватен статут 

на лечебните 

заведения, 

съобразен със 

здравно- 

демографските 

реалности и с 

потребностите от 

медицински 

услуги за 

съответния 

регион 

Участие при 

изготвяне на 

НЗК след 

законодателни 

промени за 

развитие на 

концепцията за 

задължителна 

здравна карта  

 

 

Изготвяне на 

областни  

здравни карти 

Изготвени 

областни  

здравни карти 

Изпратено предложение 

до МЗ за сформиране на 

комисия за изготвяне на 

Областна здравна карта 

 

Напълно постигната цел 

7.Извършване 

анализ на 

потребностите на 

населението от 

здравна помощ и 

състоянието  

на лечебните 

заведения и 

съответни 

промени в Закона 

за лечебните 

заведения, 

касаещи статута 

им и 

извършваната от 

тях дейност 

 

Проверки и 

анализи  на 

избора на лекар 

 

Изготвяне на 

анализи, 

предложения за 

нормативни 

промени при нужда  

Изготвени 

анализи, 

предложения за 

нормативни 

промени 

Изготвени са: 

- Анализ на здравно- 

демографското състояние 

на населението за област 

Силистра; 

-Годишен анализ на 

дейността, финансовите и 

икономическите 

показатели за публичните 

лечебни заведения за  

болнична помощ в 

областта. 

 -Анализ на потребностите 

от специалисти в областта 

- Анализ  на дейността 

свързана с детското 

здравеопазване в областта. 

Напълно постигната цел 

8.Повишаване 

доверието между 

лекаря и 

Повишаване на 

контрола по 

отношение 

Подобрена 

информираност, а 

оттам и подобрено 

Подобрен 

контрол по 

отношение 

Извършено анкетно 

проучване и проверки по 

спазване на изискванията 

Напълно постигната цел 
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пациента информираното 

съгласие на 

пациентите  

доверие информираното 

съгласие на 

пациентите 

за информираност 

относно заплащането и 

начините на заплащане на 

оказаните  медицински 

услуги  в трите МБАЛ в 

областта и  изготвен 

обобщен доклад. 

9.Изграждане на 

регистър на 

здравните 

професионалисти 

(лекари, 

специалисти по 

здравни грижи и 

др.) 

Участие при 

събиране на 

данните за 

изграждане на 

регистър на 

здравните 

професионалист

и (лекари, 

специалисти по 

здравни грижи и 

др.) 

 

Изградени регистри 

на лекари, лекари 

по дентална 

медицина, 

магистър 

фармацевти, 

медицински сестри, 

акушерки и 

асоциирани 

медицински 

специалисти 

Предоставена 

информация за 

изграждане на 

регистър на 

здравните 

професионалист

и (лекари, 

специалисти по 

здравни грижи и 

др.) 

 

Данните се събират и 

обработват в РЗИ,  а 

регистърът се поддържа 

от НЦОЗА. 

 

Напълно постигната цел 

10.Завършване на 

изпълнението на 

Политика за 

психично здраве 

на РБ 2004-2012 

г. и Национален 

план за действие 

към нея 

Осъществяване 

на 

взаимодействие 

с Дирекциите на 

АСП по места;   

Подпомагане на 

процеса на 

деинституциона

лизация на 

психично 

болните 

Внедряване на 

софтуер в 

лечебните 

заведения за лица с 

психични 

разстройства  

Гарантиране на 

социални услуги  

за психично 

болните 

На територията на област 

Силистра  не са разкрити 

специализирани 

психиатрични болници и 

центрове за психично 

здраве 

Актуализиран състава и 

активизирана работата на 

Областния съвет за 

психично здраве към РЗИ-

Силистра ; 

Приета Програма за 

превенция на 

самоубийствата в област 

Силистра за 2013г. ; 

Изготвен анализ на 

Напълно постигната цел 
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суицидните действия в 

област Силистра; 

Обработени 46 суицидни 

карти  и изпратени 12 

обобщени информации в 

МЗ  и НЦОЗА за 

реализирани дейности 

през годината,  

11.Подобряване 

на организацията 

на медицинската 

помощ при 

спешни 

състояния 

Участие в 

организацията  

при  

въвеждане на 

телемедицински 

технологии 

Подобряване на 

качеството на 

оказваната спешна 

медицинска помощ 

 

 

Логистично 

осигуряване на 

пилотното 

въвеждане на 

предаване на 

EKG данни от 

мобилните 

екипи до 

лечебни 

заведения за 

болнична помощ 

От  2012г. е въведена и 

успешно функционира 

система за телемедицина 

за диагностика и 

консултация на ОМИ. 

Изразява се в предаването 

на ЕКG данни от 

мобилните екипи на 

ЦСМП-Силистра до 

Медикакор СБАКЛ-Русе  

и лечебните заведения за 

болнична помощ.  

Напълно постигната цел 

 

 

 

Имена и длъжност на попълващия:……………….  

                                                   Нина Димитрова  

                                                   Главен секретар РЗИ-Силистра                                                            

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  НА РЗИ-СИЛИСТРА:…………………. 

                                                    Д-Р ТЕОДОРА НАЧЕВА    

 

26.02.2014г.                                                         


