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Утвърдил: 

      /д-р Теодора Начева/ 

Директор на РЗИ-Силистра 

 

Цели на администрацията  

на 

Регионална здравна инспекция – Силистра 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2015 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документи 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 

/месец през 

2015 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

1.Изпълнение на 
Националния 

имунизационен 
календар 

Опазване на 
общественото 

здраве 

Национална 
здравна 

стратегия 

Обхващане на 
подлежащото на 

имунизации 
население 

Декември Постигане на 
висок 

имунизационен 
обхват 
 

90% обхващане на 
подлежащото на 

имунизации население 

90-95 % обхванато 
от подлежащото на 

имунизации 
население 
 

 

2. Провеждане на 

активен 

епидемиологичен 

надзор, 

профилактика и 

контрол на 

заразните 

заболявания. 

Осигуряване 

на ефективен 

контрол на 

противоепи-

демичния 

режим в 

лечебните 

заведения 

Национална 

здравна 

стратегия, 

Закон за 

здравето 

Текущ контрол 

по спазване на 

противоепиде-

мичния режим. 

 

Своевременно 

проучване, 

регистриране, 

съобщаване и 

отчет на 

заразните 

болести. 

Оказване на 

методична 

Декември Намаляване на 

риска за 

здравето на 

човека и 

спазване на 

нормативните 

изисквания. 

Ограничаване 

епидемичното 

разпространение 

на заразните 

болести. 

Извършване на 

ефективни проверки в 

лечебните заведения и 

предприемане на 

административно-

наказателни мерки 

при установяване на 

нарушения. 

Изготвяне на месечни 

отчети за ОЗБ и 

годишен анализ на 

заболяемостта от ОЗБ. 

Подобрен контрол 

на 

противоепидемич-

ния режим в 

лечебните 

заведения. 

Брой проби за 

обективизиране на 

противоепидемич-

ния режим и 

процента на 

нестандартните 

проби. 

Брой проучени 
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помощ при 

възникване на 

епидемични 

взривове. 

болни, огнища, 

открити контактни. 

Брой проучени 

епидемични 

взривове 

3.Оптимизиране 

на дейностите по 

държавен здравен 

контрол 

Осигуряване 

на ефективен 

държавен 

здравен 

контрол, с цел 

опазване на 

общественото 

здраве 

Национална 

здравна 

стратегия, 

Закон за 

здравето  

1. Усъвър-

шенстване на 

системите за 

мониторинг на 

жизнената 

среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Осигуряване 

на нормално 

функциониране 

и подобряване 

на системите за 

мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Осигуряване 

по-добра  

защита на 

населението от 

въздействието 

на 

електромагнитни 

полета 

 

 

 

 

Актуализиране на 

мониторинговите 

програми.   

 

 

Поддържане на 

лабораторно 

оборудване и 

акредитацията на ОК. 

 

Изготвяне на отчети и 

годишни доклади 

Намаляване % на 

несъответстващи 

анализи на: 

- питейни води   

- води за къпане  

- минерални води 

- води от басейни  

 

 

Брой извършени 

контролни измервания 

на стойностите на 

електромагнитни 

полета и % обхванати 

места с 

продължително 

пребиваване на хора 

 

 

 

 

Актуализирани  

програми.   

 

 

 

Закупена  

апаратура и планов 

надзор на ОК 

 

 

Изготвени годишни 

доклади 

Намален % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишен % на 

обхват 

 

Брой измервания, 

съответстващи на 

действащите норми 
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2.Подобряване 

контрола на 

предлаганите на 

пазара продукти 

и стоки със 

значение за 

здравето на 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Ограничаван

е въздействието 

на наднормени 

шумови нива 

върху 

населението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Ограничава-

не 

разпростране-

нието  на пазара 

на продукти и 

стоки със 

значение за 

здравето на 

човека, които не 

отговарят на 

нормативните 

изисквания. 

 

 

 

 

 

Изпълнение на 

програмите за  

мониторинг на шума  

 

 

 

 

 

 

Извършен анализ на 

резултатите от 

мониторинга. Дадени 

препоръки на 

общините за 

ограничаване 

въздействието на 

наднормени шумови 

нива върху 

населението.  

 

 

Извършени насочени 

проверки за наличие 

на опасни продукти и 

стоки на пазара и 

предприемане на 

административни 

мерки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнени 

мониторингови 

програми 

 

 

 

 

 

 

Обхванати общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой извършени 

проверки и 

предприети мерки 
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3.Контрол по 

спазване на 

здравните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение 

 

 

 

 

 

 

4.Навременно 

актуализиране 

на регистъра на 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подобрява не 

на формите и 

начините за 

предоставяне на 

информация за 

обществеността 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

ежемесечно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

3.1. Намаляване 

на риска за 

здравето на 

човека и 

установяване  

спазването на 

нормативните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение 

 

 

4.1.Предоставя-

не на 

качествени 

административ-

ни услуги  

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Повишаване 

информираност-

та на 

населението 

Анализиране и 

планиране дейността 

на Д ОЗ. 

Извършени проверки в 

обекти с обществено 

предназначение и 

предприемане на 

мерки при 

констатирани 

нарушения 

 

 

 

Вписвания в регистъра 

на ООП.Заповеди за 

заличавания от 

регистъра на обекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставяне на 

актуална информация 

за дейностите по 

държавния здравен 

контрол.(ДОЗ, ДНЗБ и 

ДМД) 

(проведени 

пресконференции, 

публикувани 

материали, 

актуализиране на 

публичните регистри и 

др.) 

Изпълнение на 

планирания брой 

извършени 

проверки.  

Предприети мерки 

за отстраняване на 

допуснати 

нарушения 

 

 

 

 

 

Брой вписани 

обекти  в срок и 

актуален публичен 

регистър 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставена 

актуална 

информация за 

дейностите по 

държавния здравен 

контрол. 

(проведени 

пресконференции, 

публикувани 

информационни 

материали 
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4. Опазване на 

общественото 

здраве чрез 

превенция на 

хроничните 

незаразни 

болести  

 

Ограничаване 

на 

разпростране-

нието на най-

често 

срещаните 

незаразни 

болести. 

 

 

 

Национална 

здравна 

стратегия, 

Национална 

програма за 

профилактика 

на оралните 

заболявания 

при деца 0-18 

г. в България 

2015– 2020 г. 

 

 

1.Намаляване 

заболеваемостта 

от зъбен кариес 

на първите 

постоянни зъби 

на деца чрез 

силанизиране 

зъбите  

Декември 

2015 

1.1. Подобрява-

не на орално 

здраве при 

децата, в 

резултат на 

проведеното 

силанизиране. 

Силанизиране зъбите 

на деца на 6-8 

годишна възраст  

Проведено 

силанизиране на 

брой зъби на деца 

  Национална 

програма за 

превенция на 

хроничните 

незаразни 

болести 2014-

2020 г.  

 

2. Подкрепа на 

кърменето; 

Провеждане на 

Световната 

седмица на 

кърменето 

(1–8 август); 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отбелязване 

на Европейския 

ден за борба със 

затлъстяването 

/19 май/. 

 

4. Участие във 

всички 

инциативи на МЗ  

Август 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 

2015 

 

 

 

 

 

Постоянен 

2.1.Повишаване 

на 

информираност-

та относно 

ползата от 

изключителното 

кърмене на 

децата поне до 

шестия 

месец; 

 

 

 

 

3.1. Повишаване 

на  

информираност-

та на 

населението  

 

4.1. Повишаване 

на информ. на 

населението 

Брой лица обхванати в 

кампанията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали за сайта. 

 

 

 

 

 

Брой лица обхванати в 

кампанията 

Брой проведени 

кампании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой публикувани 

материали. 

Информирани лица. 

 

 

 

Брой проведени 

кампании; 
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 Ограничаване 

на 

поведенчески-

те рискови за 

здравето 

фактори  

 

 

 

 

Съгласно 

Закона за 

здравето (чл. 

56 и чл. 56а); 

Национална 

програма за 

превенция на 

хроничните 

незаразни 

болести 2014-

2020 г. 

5. Провеждане 

на ефективен 

здравен контрол 

за ограничаване 

на 

тютюнопушенето 

 

 

6. Провеждане 

на 

информационни 

кампании и 

национални 

конкурси. 

 

 

 

 

5.1.Осигуряване 

на среда без 

тютюнев дим в 

закрити и някои 

открити 

обществени 

места  

 

6.1.Повишаване 

информираност-

та на 

населението за  

рисковете за 

здравето 

 

Извършване на 

ефективни проверки и 

административно-

наказателна дейност. 

 

 

 

 

Провеждане на 

информационни 

кампании; 

национален 

ученически конкурс; 

конкурс за детска 

рисунка. 

Брой извършени 

проверки, брой 

съставени актове, 

издадени 

предписания и др. 

 

 

 

Проведени  

кампании и 

конкурси. 

 

5. Изпълнение на 
Национални 

програми в 
областта на 
здравеопазването 

Изпълнение на 

заложените 

дейности по 

програмата 

Национална 
програма за 

намаляване на 
въздействието 
на радон в 
жилищни 
сгради 2013 -
2017 г. 

 

 

 Текущо: 
януари -

декември 
2015 г. 

Изготвяне на 

радонова карта 

за страната по 

области 

Брой информационни 

кампании, брой 

поставени детектори 

Брой отчетени 
детектори 

6. Продължаващ  

мониторинг на 

лечебните 

заведения за 

болнична помощ 

по спазване на 

медицинските 

стандарти и 

определените 

критерии за 

оценка на леч. 

заведения 

Гарантиране на 

достъпността 

на здравните 

дейности 

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България; 

Концепция за 

по-добро 

здравеопаз-

ване 

Текущ контрол 

за изпълнение 

на медицинските 

стандарти, 

проверки по 

повод жалби, 

анализ на 

резултатите 

Постоянен Спазване на 

утвърдените 

медицински 

стандарти. 

Извършване на 

ефективни проверки в 

лечебните заведения 

и предприемане на 

мерки при 

установяване на 

нарушения. 

 

 

Брой проверки по 

отношение 

спазване на 

утвърдените 

медицински 

стандарти. 
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7. Повишаване на 

доверието между 

лекар и пациент; 

контрол на 

качеството на 

медицинската 

помощ 

Подобряване 

информирано-

стта на 

пациентите 

Програма на 

правителството 

за европейско 

развитие на 

България 

Повишаване на 

контрола по 

отношение 

информираното 

съгласие на 

пациентите 

Постоянен Подобрена 

информираност 

на пациентите 

във връзка с 

медицинското 

обслужване. 

Извършване на 

ефективни проверки в 

лечебните заведения 

и предприемане на 

мерки при 

установяване на 

нарушения. 

Брой проверки 

извършени  по 

отношение 

информираното 

съгласие на 

пациентите. 

8. Намаляване 

злоупотребата с 

наркотични 

вещества 

Намаляване 

търсенето на 

наркотични 

вещества 

Национална 

стратегия за 

борба с 

наркотиците 

2014 – 2018 г. 

Контрол по 

спазване 

изискванията на 

ЗКНВП в 

контролираните 

обекти. 

постоянен Подобряване 

контрола на 

дейностите с 

наркотични 

вещества за 

медицински 

цели. 

Извършване на 

ефективни проверки в 

аптеките и складовете 

за търговия на едро с 

лекарствени продукти 

и предприемане на 

административни 

мерки при 

установяване на 

нарушения. 

 

Брой проверки за 

спазване на 

изискванията на 

ЗКНВП  

 

 

 

Изготвил: 

       /Н. Димитрова / 

Длъжност: Главен секретар 

Дата: 31.03.2015 г. 

 


