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Утвърдил:……………… 
           Директор на РЗИ-Силистра 
           Д-р Теодора Начева 
           23.06.2014г. 
 

Цели на администрацията за 2014 г. 
 

Наименование на администрацията:  Регионална здравна инспекция – Силистра 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 
г. 

Стратегическ
и цели 

Стратегиче
ски 

документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 

2014 г./ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1.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.Усъвършен-
стване на 
системите за 
мониторинг на 
жизнената среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване на 
нормално 
функциониране и 
подобряване на 
системите за 
мониторинг. 
 
 
 
 
 
 
1.2.Предпазване от 
употребата на питейни 
води и води за къпане 
несъответстващи на 
нормативните 
изисквания 
 
1.3.Осигуряване по-
добра  защита на 
населението от 

Актуализиране и 
усъвършенстван
е на 
информационнит
е системи за 
събиране и 
анализиране на 
данните от 
провеждания 
мониторинг. 
 
 
Актуализиране на 
мониторинговите 
програми.   
 
 
 
 
Обновяване и 
поддържане на 
лабораторно 

Актуализирани и 
усъвършенствани  
информационни 
системи за събиране и 
анализиране на 
данните от 
провеждания 
мониторинг. 
 
 
 
 
Актуализирани  
мониторингови 
програми.   
 
 
 
 
Закупена нова 
апаратура и въведени 
нови методи 
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Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въздействието на 
йонизиращи лъчения  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Защита на 
населението от 
въздействието на 
нейонизиращи 
лъчения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Ограничаване 

оборудване и 
внедряване на 
нови методи за 
анализ 
 
Изготвяне на 
отчети и годишни 
доклади 
 
 
 
 
Намаляване % 
на 
несъответстващи 
анализи на: 
- питейни води   
- води за къпане  
- минерални води 
- води от басейни 
за обществено 
ползване 
 
 
Актуализиране на 
Наредба № 9 за 
качеството на 
водата 
предназначена 
за питейно-
битови цели 
връзка с 
Директива 
2013/51/ 
ЕВРАТОМ на 
Съвета от 
22.10.2013 г. 
Намаляване % 
на 
несъответстващи 
анализи за  
радионуклиди. 

 
 
 
 
 
Изготвени годишни 
доклади 
 
 
 
 
 
 
Намален % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализиране на 
нормативния акт в 
срок 
 
 
 
 
Намален % 
 
 
 
Повишен % на обхват 
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Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

въздействието на 
наднормени шумови 
нива върху 
населението.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ограничаване  
разпространение-то  
на пазара на продукти 
и стоки със значение 
за здравето на човека, 
които не- отговарят на 
нормативните 
изисквания. 
 
 

Повишаване  % 
на обхват  на 
населението със 
специализирани 
медицински 
прегледи 
 
 
Брой извършени 
контролни 
измервания на 
стойностите на 
електромагнитни 
полета и % 
обхванати места 
с продължително 
пребиваване на 
хора 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой измервания, 
съответстващи на 
действащите норми 
 
 
 
 
 
 
Изпълнени 
мониторингови 
програми 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обхванати общини 
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2.Подобряване 
контрола на 
предлаганите на 
пазара продукти 
и стоки със 
значение за 
здравето на 
човека 
 
 
 
 
 
 
3.Контрол по 
спазване на 
здравните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Издаване на 
разрешения, 
удостоверения за 
регистрация и 
пререгистрация 
на СТМ, 

 
 
 
 
 
постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 

 
 
 
 
Намаляване на риска 
за здравето на човека 
и установяване  
спазването на 
нормативните 
изисквания в обектите 
с обществено 
предназначение 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставяне на 
качествени 
административни 
услуги  
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
информираността на 
населението 

и предприемане 
на 
административни 
мерки.  
Анализиране и 
планиране 
дейността на 
РЗИ. 
Извършени 
проверки в 
обекти с 
обществено 
предназначение 
и предприемане 
на мерки при 
констатирани 
нарушения 
 
 
Издаване на 
разрешения, 
удостоверения за 
регистрация, 
сертификати и 
др. 
 
 
 
Предоставяне на 
актуална 
информация за 
дейностите по 
държавния 
здравен контрол. 
(проведени 
пресконференци
и, публикувани 
информационни 
материали, 
актуализиране на 
публичните 
регистри и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
Брой извършени 
проверки и 
предприети мерки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение на 
планирания брой 
извършени проверки.  
Предприети мерки за 
отстраняване на 
допуснати нарушения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой издадени 
документи в срок 
 
 
 
 



 5 

сертификати и 
др. 
 
5.Подобряване 
на формите и 
начините за 
предоставяне на 
информация за 
обществеността 

  
 
 
 
Предоставена 
актуална информация 
за дейностите по 
държавния здравен 
контрол. 
(проведени 
пресконференции, 
публикувани 
информационни 
материали, 
актуализиране на 
публичните регистри и 
др.) 
 

2.Осигуряване на 
оптимални 
възможности за 
превенция срещу 
заболявания. 

Ограничаване 
възникването и 
разпространение
то на заразни 
болести 

Национална 
здравна 
стратегия 

Изпълнение на 
Националния 
имунизационен 
календар. 
Недопускане 
възникването на 
взривове от 
ваксинопредо-
твратими 
заболявания във 
възрастовите 
групи съгласно 
имунизацион-ния 
календар. 

декември Постигане на висок 
имунизационен обхват 
с основните 
имунизации. 
Липса на взривове от 
ваксинопредотвратими 
инфекции. 

90% обхванати 
подлежащи с 
основни 
имунизации. 
 
 
 
 
 

95% обхванати 
подлежащи с основни 
имунизации. 
 

  Национална 
здравна 
стратегия 
 

Изпълнение на 
дейностите, 
произтичащи от 
Националния 
план на 
Република 
България за 
готовност за 
грипна пандемия: 
1.закупуване на 

 
 
 
 
 
 
 
септември-
закупуване 
на сезонна 

Намаляване на 
заболяемостта и 
смъртността от грип и 
ОРЗ и 
предотвратяване на 
тежките усложнения; 
ранно лабораторно 
доказване на 
циркулиращите 
сезонни грипни 

70% 100% 
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сезонна 
противогрипна 
ваксина за 
рискови групи от 
населението; 
 
2.допълване на 
националния 
резерв от 
антивирусни 
средства;  
 
 
 
3.обезпечава-не 
с диагностични 
тестове и 
консумативи 
дейността на 
Националната 
референтна 
лаборатория по 
грип и ОРЗ към 
НЦЗПБ 

противогри
пна 
ваксина; 
 
 
 
август- 
допълване 
на нацио- 
налния 
резерв от 
антивирус
ни  
средства; 
октомври – 
обезпечав
ане на 
НРЛ по 
грип и ОРЗ 
с тестове. 
 

щамове. 

3.Опазване на 
общественото 
здраве чрез 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести  
 

Ограничаване 
разпространение
то на най-често 
срещаните 
незаразни 
болести. 
 
 
 

Национална 
здравна 
стратегия 
Национална 
програма за 
профилактика 
на оралните 
заболявания 
при деца 0-18 
г. в България 
2009 – 2014 г. 
 
 
 
 

Намаляване 
заболеваемостта 
от зъбен кариес 
на първите 
постоянни зъби 
на деца чрез 
силанизиране 
зъбите на до 
20 000 деца на 6-
8 годишна 
възраст. 

декември Подобряване на 
орално здраве при 
децата, в резултат на 
проведеното 
силанизиране. 

Силанизиране 
зъбите на деца 
на 6-8 годишна 
възраст на до 
20 000 деца. 

Проведено 
силанизиране на 
зъбите на до 20 000 
деца. 

  Национална 
програма за 
превенция на 

1. Подкрепа на 
кърменето; 
Провеждане на 

август 
 
 

Повишаване на 
информираността 
относно ползата от 

Брой лица 
обхванати в 
кампанията  

Брой проведени 
кампании; 
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хроничните 
незаразни 
болести 2014-
2020 г.  
 

Световната 
седмица на 
кърменето 
(1–8 август); 
 
 
2. Провеждане на 
Национална 
седмица за 
борба със 
затлъстяването. 

 
 
 
 
 
 
 
декември 

изключителното 
кърмене на децата 
поне до шестия 
месец; 
 
 
Повишаване на  
информираност на 
населението  

 
 
 
 
 
 
Брой лица 
обхванати в 
кампанията  
 

 
 
 
 
 
 
Брой проведени 
кампании; 
 
 

 Ограничаване на 
поведенческите 
рискови за 
здравето 
фактори  
 
 
 
 

Съгласно 
Закона за 
здравето (чл. 
56 и чл. 56а); 
Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните 
незаразни 
болести 2014-
2020 г. 

Провеждане на 
ефективен 
здравен контрол 
за ограничаване 
на 
тютюнопушенето; 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
информационни 
кампании и 
национални 
конкурси. 

 Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 май 
„Световен 
ден без 
тютюн”; м.  
ноември 
„Междунар
оден ден 
без 
тютюнев 
дим“. 

Осигуряване на среда 
без тютюнев дим в 
закрити и някои 
открити обществени 
места  
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
информираността 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. 
 

4. Успешно 
изпълнение на 
проекти, 
финансирани от 
Структурните 
фондове на ЕС 

Стратегическа 
цел IX : 
Ефективно 
членство в 
Европейския 
съюз 
 
 
 
 

Национална 
здравна 
стратегия 
2014-2020 г. 
 
Национална 
визия за 
деинституцион
ализация; 
Концепция за 

Изпълнение на 
проекти: 
„ПУЛСС“, „СПРИ 
и се прегледай“, 
„ПОСОКА: 
семейство“, 
„Нови 
възможности за 
лекарите в 
България“, 

1. Проект 
„ПУЛСС“ – 
м. 
декември 
2014 г.; 
2. Проект 
„СПРИ и 
се 
прегледай“
: м. 

1. По проект 
„ПУЛСС“: Проведено 
обучение и 
подобряване 
качеството на 
предоставяната 
спешна медицинска 
помощ; 
2. По проект 
„СПРИ и се 

1. 80 % 
2. 80 % 
3. 80 % 
4. 86,4 % 
5. 0 % 
6. 80 % 

1. 100 % 
2. 100 % 
3. 100 % 
4. 100 %  
5. 100 % 
6. 100 % 
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деинституцион
ализация на 
МЗ. 
 
Концепция за 
преструктурир
ане на 
болничната 
помощ на 
Република 
България 
 

„Aкредитация на 
лечебните 
заведения и 
продължителното 
обучение на 
медицинския 
персонал”, 
Средносрочна 
рамкова 
инвестиционна 
програма (СРИП), 
финансирана по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие 2007 – 
2013”  

октомври 
2014 г.; 
3. Проект 
„ПОСОКАи 
семейство“
: м. август 
2014 г.; 
4. Проект 
„Нови 
възможнос
ти за 
лекарите в 
България“: 
м. май 
2014 г.; 
5. Проект 
„Aкредитац
ия на 
лечебните 
заведения 
и 
продължит
елното 
обучение 
на 
медицинск
ия 
персонал”: 
м. юли 
2014 г. 
6.Среднос
рочна 
рамкова 
инвестици
онна 
програма - 
август 
2015 г. 
СРИП 
включва 16 
проекта на 
лечебни и 

прегледай“: 
поддръжка на 
Национален 
скринингов регистър и 
проведени  
скринингови 
изследвания. 
3. По проект 
„ПОСОКА: 
семейство“: 
извършени обучения 
за персонала на 
новите услуги; 
проведени семинари 
за медицинските 
специалисти от 
родилните и 
неонатологичните 
отделения и от 
комисиите по 
осиновяване; 
проведена 
национална 
конференция; 
подготвени и 
преструктурирани 8 
ДМСГД. 

4. По проект „Нови 
възможности за 
лекарите в България“: 
финансиране 
специализацията на 
700 лекари – 
специализанти по 
медицина и дентална 
медицина, 
предоставяне на 
промоционни 
матерали и 
медицинска 
литература. 
5. По проект 
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здравни 
заведения 
с над 51 % 
държавна 
собственос
т на 
капитала. 
 
 

„Aкредитация на 
лечебните заведения и 
продължителното 
обучение на 
медицинския 
персонал”:  
изготвяне на 39 нови 
медицински стандарта. 
6.Средносрочна 
рамкова 
инвестиционна 
програма (СРИП), 
финансирана по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007 – 2013” (ОПРР) – 
провеждане на 
обществени поръчки 
за избор на 
изпълнители за 
извършване на СМР, 
доставка на апаратура, 
строителен и авторски 
надзор, одит и 
публичност по 
проектите.  
- извършване на СМР 
в 3 лечебни заведения 
и съпътстващите 
дейности по 
строителен и авторски 
надзор; 
- доставка, монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация 
оборудване за образна 
диагностика; 
- доставка, монтаж и 
въвеждане в 
експлоатация на 
апаратура за 
лъчелечение;  
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- Закупуване на 
допълнително 
оборудване; 
- извършване на одит  
- осигуряване на 
публичност на 
проектите. 

4.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 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България;  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не 

Текущ контрол за 
изпълнение на 
медицинските 
стандарти от РЗИ 
по повод жалби, 
проверки и анализ 
на резултатите  

постоянен  Предложения за 
оптимизиране на 
текстовете в 
стандартите по 
отношение мониторинг 
на качеството  
 
  

Необходимост от 
подобряване 
взаимодействиет
о 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 
нива на 
компетентност в 
тях  

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   

5.Развитие на 
дейности, които 
да подпомогнат 
процеса на 
преструктуриране 
на болничния 
сектор  

Гарантиране на 
достъпност на 
здравните 
дейности  

Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България;  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазва

Анализи за 
възможностите за  
развитие на 
дневен стационар, 
еднодневната 
хирургия и 
долекуване 
в лечебните 
заведения в 

декември  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 
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не  региона  приемане на 
законовите промени 

 
6.Определяне на 
адекватен статут 
на лечебните 
заведения, 
съобразен със 
здравно- 
демографските 
реалности и с 
потребностите от 
медицински 
услуги за 
съответния 
регион 

 
Гарантиране на 
достъпността на 
здравните 
дейности  

 
Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България;  
Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не  

 
Участие при 
изготвяне на НЗК 
след 
законодателни 
промени за 
развитие на 
концепцията за 
задължителна 
здравна карта  
 
 

 
декември 

 
Изготвяне на областни  
здравни карти  

 
Приет ЗИД на 
ЗЛЗ, съдържащ 
текстове за 
здравната карта 
с недостатъчно 
ясни 
правомощия за 
прилагане на 
задължителния й 
характер  
 

 
Изготвени областни  
здравни карти 

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 

Подобрен 
достъп до 
качествени 
здравни услуги 
 
Законодателни 
промени за 
развитие на 
концепцията за 
задължителна 
здравна карта  
 
Развитие на 
многопрофилни 
те болници 
  

Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България  
 
 

Проверки и 
анализи  на 
избора на лекар 
 

декември  Изготвяне на анализи, 
предложения за 
нормативни промени 
при нужда  

Проблеми при 
прилагане на 
нормативната 
база за избор на 
лекар 

Изготвени анализи, 
предложения за 
нормативни промени 

8.Повишаване 
доверието между 
лекаря и 
пациента 

Подобряване 
информиран 
остта на 
пациентите 

Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България  

Повишаване на 
контрола 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  

9.Изграждане на 
регистър на 
здравните 

 Програма на 
правителство
то за 
европейско 

Участие при 
събиране на 
данните за 

декември Изградени регистри на 
лекари, лекари по 
дентална медицина, 
магистър фармацевти, 

 Предоставена 
информация за 
изграждане на 
регистър на здравните 
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професионалисти 
(лекари, 
специалисти по 
здравни грижи и 
др.) 

развитие на 
България 

изграждане на 
регистър на 
здравните 
професионалисти 
(лекари, 
специалисти по 
здравни грижи и 
др.) 

 

медицински сестри, 
акушерки и 
асоциирани 
медицински 
специалисти 

професионалисти 
(лекари, специалисти 
по здравни грижи и др.) 
 

10.Завършване 
на изпълнението 
на Политика за 
психично здраве 
на РБ 2004-2012 
г. и Национален 
план за действие 
към нея 

Подобряване на 
психичното 
здраве на 
гражданите  

Програма на 
Правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България  

Осъществяване 
на 
взаимодействие с 
Дирекциите на 
АСП по места;   
Подпомагане на 
процеса на 
деинституционали
зация на психично 
болните 

декември  Внедряване на 
софтуер в лечебните 
заведения за лица с 
психични разстройства  

Няма добър 
преход от 
болничното 
лечение към    
социалните 
услуги за 
психично 
болните 

Гарантиране на 
социални услуги  за 
психично болните 

11.Подобряване 
на организацията 
на медицинската 
помощ при 
спешни 
състояния 

Подобряване 
взаимодийствиет
о на ЦСМП с 
лечебните 
заведения за 
болнична помощ 
при 
обслужването на 
пациенти със 
спешни 
състояния 

Концепция за 
по-добро 
здравеопазва
не; 
Програма на 
правителство
то за 
европейско 
развитие на 
България 

Участие в 
организацията  
при  
въвеждане на 
телемедицински 
технологии 

декември Подобряване на 
качеството на 
оказваната спешна 
медицинска помощ 
 
 
 

Обоснована 
необходимост от 
телемедицински 
технологии 

Логистично 
осигуряване на 
пилотното въвеждане 
на предаване на EKG 
данни от мобилните 
екипи до лечебни 
заведения за болнична 
помощ 

 
 
Изготвил:……. 
Н. Димитрова 
Главен секретар 
 
 


