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Цели на администрацията за 2012 г.  
 
Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция - Силистра 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2012 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 

2012 г./ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние 

1. Въвеждане на сис-
тема за мониторинг на 
лечебните заведения 
за болнична помощ по 
спазване медицински-
те стандарти и  
определените крите-
рии за оценка на ле-
чебните заведения  

Гарантиране на 
качество  на меди-
цинските дейности 
във всички ЛЗБП-
държавни, общинс-
ки, частни 

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия;  
Концепция за по-
добро здравео-
пазване; 
Национална 
здравна страте-
гия 

Текущ контрол за из-
пълнение на медицинс-
ките стандарти от РЗИ: 
по повод жалби, про-
верки и анализ на ре-
зултатите  

постоянен  Предложения за 
оптимизиране на 
текстовете в стан-
дартите по отноше-
ние мониторинг на 
качеството  
 
  

Необходимост от 
подобряване взаи-
модействието между 
ИАМО, РЗИ и МЗ 
при осъществяване 
правомощията на 
институциите за  
контрол на медицин-
ските дейности  
 
 

Подобрено  взаимо-
действие между 
ИАМО, РЗИ и МЗ 
при осъществяване 
правомощията на 
институциите за  
контрол на медицин-
ските дейности  
 
 
 
 

2. Развитие на дей-
ности, които да под-
помогнат процеса на 
преструктуриране на 
болничния сектор  

Гарантиране на 
достъпност на 
здравните дейности  

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия;  
Концепция за по-
добро здравео-
пазване  

Анализи за възможнос-
тите за  развитие на 
дневен стационар, ед-
нодневната хирургия и 
долекуване 
в лечебните заведения 
в региона  

декември  Създаване условия 
за стимулиране на 
тези дейности  

Лечебни заведения в 
които има възмож-
ности, но не са раз-
вити тези структури  

Предоставена ин-
формация за готов-
ността за въвеждане  
на  дневен стацио-
нар, еднодневната 
хирургия и долеку-
ване в лечебните 
заведения в региона 
при приемане на 
законовите промени 

3. Определяне на 
адекватен статут на 
лечебните заведения, 
съобразен със здрав-
но- демографските 

Гарантиране на 
достъпността на 
здравните дейности  

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия;  

Участие при изготвяне 
на НЗК след законода-
телни промени за раз-
витие на концепцията 
за задължителна 

декември Изготвяне на облас-
тни  
здравни карти  

Приет ЗИД на ЗЛЗ, 
съдържащ текстове 
за здравната карта с 
недостатъчно ясни 
правомощия за при-

Изготвени областни  
здравни карти 



реалности и с потреб-
ностите от медицинс-
ки услуги за съответ-
ния регион 

Концепция за по-
добро здравео-
пазване  

здравна карта  
 
 

лагане на задължи-
телния й характер  
 

4. Извършване анализ 
на потребностите на 
населението от 
здравна помощ и със-
тоянието  
на лечебните заведе-
ния и съответни про-
мени в Закона за ле-
чебните заведения, 
касаещи статута им и 
извършваната от тях 
дейност 

Подобрен достъп 
до качествени 
здравни услуги 
 
Законодателни 
промени за разви-
тие на концепцията 
за задължителна 
здравна карта  
Развитие на мно-
гопрофилните бол-
ници 

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия  
 
 

Проверки и анализи  на 
териториалното разп-
ределение при избора 
на лекар 
 

декември  Изготвяне на анали-
зи, предложения за 
нормативни промени 
при нужда  

Проблеми при при-
лагане на норматив-
ната база за избор 
на лекар 

Изготвени анализи, 
предложения за 
нормативни промени 

5. Повишаване дове-
рието между лекаря и 
пациента 

Подобряване ин-
формираността на 
пациентите 

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия  

Повишаване на контро-
ла по отношение ин-
формираното съгласие 
на пациентите  

постоянен  Подобрена инфор-
мираност, а оттам и 
подобрено доверие 

Постоянен контрол 
по отношение ин-
формираното съгла-
сие на пациентите 

Подобрен контрол 
по отношение ин-
формираното съгла-
сие на пациентите  

6. Изграждане на ре-
гистър на здравните 
професионалисти 
(лекари, специалисти 
по здравни грижи и 
др.) 

Подобряване ин-
формираността на 
пациентите по от-
ношение на квали-
фикацията на лека-
ри и специалисти 
по здравни грижи 

Програма на пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия 

Участие при събиране 
на данните за изграж-
дане на регистър на 
здравните професио-
налисти (лекари, спе-
циалисти по здравни 
грижи и др.) 

 

декември Изградени регистри 
на лекари, лекари по 
дентална медицина, 
магистър фармацев-
ти, медицински сес-
три, акушерки и асо-
циирани медицински 
специалисти 

 Предоставена ин-
формация за изг-
раждане на регистър 
на здравните про-
фесионалисти (ле-
кари, специалисти по 
здравни грижи и др.) 
 

7.Завършване на из-
пълнението на Поли-
тика за психично 
здраве на РБ 2004-
2012 г. и Национален 
план за действие към 
нея 

Подобряване на 
психичното здраве 
на гражданите  

Програма на Пра-
вителството за 
европейско раз-
витие на Бълга-
рия  

Осъществяване на вза-
имодействие с Дирек-
циите на АСП по места;   
Подпомагане на проце-
са на деинституциона-
лизация на психично 
болните 

декември  Внедряване на соф-
туер в лечебните 
заведения за лица с 
психични разстройс-
тва  

Няма добър преход 
от болничното лече-
ние към    социални-
те услуги за психич-
но болните 

Гарантиране на со-
циални услуги  за 
психично болните, 
чрез подобряване на 
взаимодействието с 
дирекциите СП и 
общините 

8. Подобряване на 
организацията на ме-
дицинската помощ при 
спешни състояния 

Подобряване взаи-
модийствието на 
ЦСМП с лечебните 
заведения за бол-
нична помощ при 

Концепция за по-
добро здравео-
пазване; 
Програма на пра-
вителството за 

Участие в организация-
та  при  
въвеждане на телеме-
дицински технологии 

декември Подобряване на 
качеството на оказ-
ваната спешна ме-
дицинска помощ 
 

Обоснована необхо-
димост от телеме-
дицински технологии 

Логистично осигуря-
ване на пилотното 
въвеждане на пре-
даване на EKG дан-
ни от мобилните 



обслужването на 
пациенти със 
спешни състояния 

европейско раз-
витие на Бълга-
рия 

 
 

екипи до лечебни 
заведения за бол-
нична помощ 

9. Изпълнение на На-
ционалния имуниза-
ционен календар 

Опазване на об-
щественото здраве 

Национална 
здравна страте-
гия 

Обхващане на  подле-
жащото на имунизации 
население 

декември Постигане на висок 
имунизационен обх-
ват 

Обхващане на  под-
лежащото на имуни-
зации население 

Обхванато 96 % от 
подлежащото на 
имунизации населе-
ние 

10. Провеждане на 
ефективен епидемио-
логичен надзор над 
заразните заболява-
ния, ефективен конт-
рол на противоепиде-
мичния режим в ЛЗ и 
контрол върху качест-
вото и ефективността 
на дейностите по де-
зинфекция и стерили-
зация 

Опазване на об-
щественото здраве 

Национална 
здравна страте-
гия 

Осъществяване на 
епидемиологичен над-
зор над заразните за-
болявания, ефективен 
контрол на противое-
пидемичния режим в ЛЗ 
и контрол върху качес-
твото и ефективността 
на дейностите по де-
зинфекция и стерили-
зация 

постоянен Проведен ефективен 
епидемиологичен 
надзор над заразни-
те заболявания, 
ефективен контрол 
на противоепиде-
мичния режим в ЛЗ и 
контрол върху ка-
чеството и ефектив-
ността на дейности-
те по дезинфекция и 
стерилизация 

Провеждане на епи-
демиологични про-
учвания на заразни-
те заболявания, те-
кущи и тематични 
проверки за спазва-
нето на противоепи-
демичния режим в 
ЛЗ и качеството на 
дейностите по де-
зинфекция и стери-
лизация 

Осъществяване  100 
% на епидемиологи-
чен надзор над за-
разните заболява-
ния, ефективен кон-
трол на противоепи-
демичния режим в 
ЛЗ и контрол върху 
качеството и ефек-
тивността на дей-
ностите по дезин-
фекция и стерилиза-
ция 

11. Повишаване на 
административния 
капацитет на РЗИ за 
правилно прилагане 
на действащото евро-
пейско и национално 
законодателство в 
областта на фактори-
те на жизнената сре-
да, обектите с общес-
твено предназначение 
и продуктите и стоките 
със значение за здра-
вето на човека. 

Опазване на об-
щественото здраве 

Закон за здравето Провеждане на курсове 
за повишаване на ква-
лификацията на здрав-
ните инспектори и пер-
сонала от лаборатори-
ите на РЗИ 

декември Повишен админист-
ративен капацитет 
на експертите от 
РЗИ за правилно 
прилагане на дейст-
ващото Европейско 
и национално зако-
нодателство в об-
ластта на факторите 
на жизнената среда, 
обектите с общест-
вено предназначе-
ние и продуктите и 
стоките със значе-
ние за здравето на 
човека  

Провеждане на обу-
чения за прилагане 
на европейското и 
националното зако-
нодателство в об-
ластта на факторите 
на жизнената среда, 
обектите с общест-
вено предназначе-
ние и продуктите и 
стоките със значение 
за здравето на чове-
ка. 

Проведени две обу-
чения за прилагане 
на европейското и 
националното зако-
нодателство в об-
ластта на факторите 
на жизнената среда, 
обектите с общест-
вено предназначе-
ние и продуктите и 
стоките със значе-
ние за здравето на 
човека. 

12. Провежда 
не на ефективен 
здравен контрол по 
прилагане на дейст-

Опазване на об-
щественото здраве 

Закон за здравето 
 
 

Извършване на тема-
тични проверки на 
обекти с обществено 
предназначение и про-

декември 
 
 
 

Обективизиране  и 
подобряване състо-
янието на обектите и 
безопасността на 

Планирани тематич-
ни проверки  
Провеждане на сис-
темен монито-

Извършени четири 
тематични проверки 
Изпълнени планира-
ните  



ващото европейско и 
национално законода-
телство в областта на 
държавния здравен 
контрол 

дукти и стоки със зна-
чение за здравето на 
човека 
Провеждане на систе-
мен монито-
ринг/контрол и оценка 
на факторите на жиз-
нената среда (питейни 
и минерални води, води 
за къпане, шум и виб-
рации, атмосферен 
въздух) 

 
 
 
 
 
 
 
декември 

стоките и продуктите  
със значение за 
здравето на човека 
Предотвратяване на 
възможните рискове 
за здравето на насе-
лението 

ринг/контрол и оцен-
ка на факторите на 
жизнената среда 

системен монито-
ринг/контрол и оцен-
ка на факторите на 
жизнената среда 

13. Ограничаване на 
рисковите за здравето 
фактори  
 
 

Опазване на об-
щественото здраве 
и подобряване на 
информираността 
на населението за 
рисковите за здра-
вето фактори 

Закон за здравето 
 

Провеждане на инфор-
мационни кампании. 
 
 
 

декември 
 

Проведени инфор-
мационни кампании. 
 
 
 

Провеждане на ин-
формационни кам-
пании. 
 
 
 

Проведени три кам-
пании. 
 
 
 

 
 
 


