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Утвърдил: 

               /д-р Теодора Начева/ 

Директор на РЗИ-Силистра 

 

Отчет за изпълнение на целите на администрацията  

на 

Регионална здравна инспекция – Силистра за 2020г. 
 

Цели за 2020 г. Дейности резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за целево състояние 

състояние/заложен в началото 

на 2020г./ 

Индикатор за текущо 

състояние /отчетен в края 

на 2020г./ 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

2. 2. Задоволително постигната цел /50 и 

над 50%/ 

3. Незадоволително постигната цел /под 

50%/ 

1.Изпълнение на 

Националния 

имунизационен 

календар 

Изпълнение на 

националния 

имунизационен календар на 

Р България. Поддържане на 

висок имунизационен  

обхват. Недопускане 

възникването на взривове 

на ваксинопредотвратими 

заболявания  

Обезпеченост с 

необходимите 

количества и видове 

ваксини. Постигнат 

висок 

имунизационен 

обхват. Липса на 

взривове от 

ваксинопредотврати

ми инфекции 

 

Няма взривове от 

ваксинопредотвратими 

инфекции. Имунизационен 

обхват с основни 

имунизации 

94%  

Не са регистрирани 

взривове от 

ваксинопредотвратими 

инфекции 

Постигнат 

имунизационен обхват -

94% 

1.Напълно постигната цел / 100%/ 

Не допускане по-

нисък имунизационен 

обхват с основни 

имунизации от 94% 

 

 

Оценка и контрол на 

епидемичния риск и 

ежедневен мониторинг на 

заразната заболеваемост в 

областта.  

 

Изготвяне на анализи и 

прогнози за заразната 

заболеваемост с 

 

Организиране на бърз 

Недопускане на  

внос и местно 

разпространение на 

заразни и паразитни 

заболявания в 

областта. 

Своевременно и 

пълно регистриране 

на случаите на остри 

заразни болести 

/ОЗБ/ 

Не са регистрирани 

епидемични взривове от 

ОЗБ, засягащи големи 

групи от населението 

Не са регистрирани 

епидемични взривове от 

ОЗБ, засягащи големи 

групи от населението 

1. Напълно постигната цел /100%/ 
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отговор при възникване на 

епидемични ситуации 

  

Недопускане на 

епидемични взривове 

в организирани 

колективи и такива 

засягащи големи 

групи от хора  

Недопускане внос и 

разпространение на заразни 

болести представляващи 

опасност за общественото 

здраве. Осигуряване на 

текуща информация 

свързана с прилагане на 

Международните здравни 

правила. 

Ограничен внос и не 

допуснато 

разпространение на 

инфекции с висок 

епидемичен риск. 

Опазване границите на Р 

България от внос и 

разпространение на 

инфекции с висок 

епидемичен риск, 

представляващи опасност за 

общественото здраве. 

Не са внесени и 

разпространени заразни  

и паразитни болести 

представляващи 

опасност за 

общественото здраве. 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

4. Осигуряване на 

ефективен държавен 

здравен контрол 

 Организиране 

извършването на проверки 

на територията на областта 

на продукти и стоки, които 

не отговарят на 

нормативните изисквания и 

са пуснати на пазара на 

Общността, включително и 

провеждане на насочен 

контрол чрез тематични 

проверки на козметични 

продукти, хичимически 

вещества и смеси, 

детергенти, бутилирани 

натурални минерални, 

изворни и трапезни води 

Недопускане 

разпространението 

на пазара и 

ползването на 

продукти и стоки 

имащи значение за 

здравето на 

населението и 

неотговарящи на 

нормативните 

изисквания 

Недопускане възникването 

на събития, застрашаващи 

живота на човека в резултат 

употребата на опасни 

продукти и стоки и 

отрицателното  въздействие 

на факторите на жизнената 

среда 

Не са регистрирани 

епидемични взривове от 

питейни води и води за 

къпане и възникване на 

състояния, 

застрашаващи живот на 

човека  в резултат на 

употребата на опасни 

продукти и стоки 

 

101 проверки от насочен 

контрол ( RAPEX и др. 

продукти) 

 

 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

Провеждане на 

предварителен държавен 

здравен контрол чрез 

извършване на оценка за 

здравния риск на 

инвестиционни 

предложения, 

инвестиционни проекти, 

ПУП, ЕО, и ОВОС 

Предпазване на 

населението от 

неблагоприятното 

въздействие на 

факторите на 

жизнената среда 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

Организиране изпълнението 

на мониторингови програми 

Установяване 

спазването на 
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на факторите на жизнената 

среда 

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 

Организиране и изпълнение 

на дейностите заложени в 

работните планове на 

националните програми 

Изпълнение на 

оперативните задачи 

на националните 

програми  и 

дейностите, 

предвидени в 

работните планове 

на Националните 

програми 

Изпълнение на дейности по 

Националните програми 

съобразно осигуреното 

финансиране чрез 

възлагателни заповеди на 

МЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигане до най-малко 150 

човека с информация 

 

Извършени дейности по 

националните програми 

НППХНБ- дейности по 

4 фактора , отбелязване 

на Световен ден без 

тютюнев дим, 

Международен ден без 

тютюноушене, фактор 

алкохол, здр. Хранене и 

физ. активност 

Остеопороза 

НППК ХИВ, СПИН и 

СПИ-отбелязване на 4 

етапа от Нацоналната 

АНТИ СПИН кампания; 

НППК на Туберкулоза- 

отб. На свет. ден 

Здр. Стратегия за лица в 

неравностойно 

положение, 

принадлежащи към 

етническите 

малцинства, 

 

 

 

 

 

1. Напълно постигната цел /100%/ 
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относно рисковите за 

здравето 

фактори:тютюнопушене,  

алкохол, нездравословно 

хранене и намалена 

двигателна активност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Осигуряване 

действието на 

механизмите за 

финансиране на 

дейностите по 

оказване на спешна 

медицинска помощ в 

специализираните 

спешни болнични 

структури 

Извършване на проверки с 

цел спазване на Методиката 

за субсидиране на 

лечебните заведения 

Адекватно 

финансирана 

дейност по оказване 

на спешна 

медицинска помощ, 

ефективно 

използване на 

финансовите 

ресурси 

Подобрен контрол  по 

отношение спазване 

Методиката 

 

 

Наличие на бюджетна 

програма и Наредба №3 

субсидиране на 

лечебните заведения със 

средства от бюджета на 

МЗ 

Реализирани 19 

проверки на място в 

ЛЗБМ и 3 работни 

срещи за оказване на 

методична помощ  

 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

6.Анализ на 

използваемостта на 

леглата в болничната 

помощ през 2019г. с 

цел оптимизиране 

броя на леглата в 

лечебните заведения 

за болнична помощ в 

областта през 2020г. 

Изготвяне на доклад до МЗ 

по чл.8б, ал.3 от Наредба 

49/2010 г. 

Осигуряване на 

информация за 

използваемостта на 

леглата в 

болничната 

медицинска помощ 

Взети решения по 

целесъобразност за промяна 

броя на леглата в лечебните 

заведения за болнична 

помощ в областта в рамките 

на утвърдените легла по 

НЗК 

За предложените 

промени не е налагала 

актуализация в броя 

легла по видове 

медицински дейности, 

заложени по НЗК за 

област Силистра, тъй 

като промените са в 

рамките на утвърдения 

брой легла 

Изготвен анализ на 

използваемостта на 

неврологичните легла за 

1. Напълно постигната цел /100%/ 
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2019г. и изготвено 

становище до МЗ 

7. Намаляване 

злоупотребата с 

наркотични вещества, 

използвани за 

медицински цели 

Контрол по спазване 

изискванията на ЗКНВП в 

контролираните обекти. 

Извършване на 

периодични 

проверки на 

дейности с 

наркотични 

вещества с 

медицински цели 

Предоставяне 

специални 

рецептурни бланки 

на лечебни 

заведения за 

предписване на 

лекарствени 

продукти, 

съдържащи 

наркотични 

вещества 

Подобрен контрол за 

спазване на изискванията 

на ЗКНВП 

Извършване на 

ефективни проверки в 

контролираните обекти 

по спазване 

изискванията на ЗКНВП  

и предприемане на 

административни мерки 

при установяване на 

нарушения.  

Реализирани 41 

проверки по спазване 

ЗКНВП. 

Предоставени 537 

карнети СРБ и 37 

карнети СФ; изготвени 

4 тримесечни отчета за 

движението на 

наркотичните вещества 

1. Напълно постигната цел /100%/ 

8. Изпълнение на 

дейности по работния 

план на Национална 

програма за 

подобряване на 

майчиното и детско 

здраве 2014-2020 

Контрол на Центъра за 

майчино и детско здраве 

Подобряване на 

медицинското 

обслужване на деца-

новородени и деца с 

хронични 

заболявания и 

увреждания 

Подобрен достъп и 

медицинско обслужване на 

бременни жени, новородени 

и деца с хронични 

заболявания 

Осъществени 4 

проверки в Здравно-

консултативния център 

и 12 проверки по 

неонаталния слухов 

скрининг 

Изготвен е годишен 

доклад за изпълнението 

на дейностите по 

програмата за 2019г., 

както и доклад за 

изпълнението на 

дейностите по 

програмата за първото 

шестмесечие на 2020г. 

до МЗ 

1.Напълно постигната цел /100%/ 
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9. Засилване на 

прозрачността в 

дейността на 

администрацията 

Публикуване в интернет на 

резултати от извършени 

проверки 

Публичност в 

дейността на 

администрацията 

Публикувани резултати от 

доклади 

През 2020 година не са 

извършвани проверки 

на администрацията от 

контролни органи 

1.Напълно постигната цел /100%/ 

10. Проучване на 

удовлетвореността на 

потребителите на 

административни 

услуги  

Извършване на годишен  

анализ на поплнените 

анкети от потребители на 

административни услуги в 

РЗИ 

Подобряване на 

административното 

обслужване 

Изготвен годишен отчет и 

публикуване на интернет 

страницата на РЗИ 

100 % о анкетираните  

оценяват с положителна 

оценка качеството на 

административното 

обслужване  

1.Напълно постигната цел /100%/ 

 

Забележка: Настоящите цели са разработени в изпълнение на чл.33а от Закона за администрацията 

 

 

Изготвил:………… 

Н. Димитрова 

Главен серетар 


