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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                      

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Силистра 

 

 

Утвърждавам:……………… 

                        д-р Теодора Начева 

Директор на Регионална здравна инспекция  

 

 

 

МИСИЯ на РЗИ-Силистра 

 

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Силистра. 

 

 

ВИЗИЯ на РЗИ-Силистра 

 

Чрез ефективно управление, организационно усъвършенстване и качествена организация на дейността си РЗИ-Силистра да 

изпълнява успешно своята мисия и да допринася за опазване на общественото здраве и повишаване на качеството на 

живот на населението в областта 
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Цели на администрацията  

на 

Регионална здравна инспекция – Силистра 
 

Цели за 2022 г. Стратегически цели 
Стратегически 

документи 
Дейности 

Срок за 

изпълнение 

/месец през 2022 

г./ 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за текущо състояние Индикатор за целево 

състояние 

1. Ограничаване 

заболеваемостта и 

смъртността  от 

инфекциозни 

заболявания чрез 

усъвършенстване и 

подобряване 

ефективността на 

епидемиологичния 

надзор, 

профилактиката и 

контрола на 

заразните болести 

Опазване здравето на 

гражданите от заразни 

болести чрез 

поддържане на 

ефективен 

епидемиологичен 

надзор, профилактика 

и контрол на 

заразните болести 

Национална 

здравна 

стратегия 2021-

2030  

Закон за 

здравето; 

Международни 

правила 2005г. 

1.Изпълнение на 

националния 

имунизационен календар на 

Р България и поддържане 

на висок имунизационен  

обхват.  

2.Изпълнение на 

Националния план за 

ваксиниране срещу COVID-

19 

3.Недопускане възникване 

на взривове  от 

ваксинопредотвратими 

заболявания с висок 

епидемичен потенциал 

4.Организиране на бърз 

отговор при възникване на 

епидемични ситуации 

5. Прилагане на 

противоепидемични мерки 

за ограничаване 

разпространението на 

COVID-19 в страната 

Януари- 

Декември 

1.Осигуряване на 

необходимите 

количества и видове 

ваксини 

2.Постигане и 

поддържане на 

висок 

имунизационен 

обхват 

3.Постигане на 

висок обхват с 

ваксини срещу 

COVID-19 на лица 

със заявено желание 

4. Недопускане внос 

и разпространение 

на заразни болести, 

представляващи 

опасност за 

общественото здраве 

5.Недопускане 

възникването на 

епидемични 

взривове от остри 

заразни болести, 

засягащи големи 

групи от 

населението 

6.Ограничаване 

разпространението 

на COVID-19 

 

Осигурени са ваксини за 

изпълнението на 

националния 

имунизационен календар и 

за ваксиниране срещу 

COVID-19 

Постигнато е 

имунизационно покритие с 

основни имунизации 91% 

Регистрирани са 

ограничени взривове от 

ваксинопредотвратими 

заболявания. 

Ограничено е 

разпространението на 

COVID-19, отчетено чрез 

трайна тенденция за 

намаляване на 

заболеваемостта и 

смъртността от 

заболяването  

Своевременно 

осигуряване на 

необходимите 

количества ваксини и 

недопускане прекъсване 

на имунизационния 

процес. Осигуряване на 

ваксини срещу COVID-

19 за всички желаещи 

лица. 

Постигане на 

имунизационен обхват с 

основни имунизации 

минимум 93%. 

Недопускане внос и 

разпространение на 

заразни паразитни 

болести, 

представляващи 

опасност за 

общественото здраве. 

Отчетена тенденция за 

намаляване на 

заболеваемостта от 

COVID-19 на областно 

ниво 

 

 

2. Повишаване 

ефективността на 

държавния здравен 

контрол и достигане 

на високо ниво на 

Намаляване риска за 

здравето на човека и 

повишаване 

качеството на живот 

Национална 

здравна 

стратегия 2021-

2030 

Закон за 

 1.Организиране 

извършването на проверки 

на територията на областта 

на продукти и стоки, които 

не отговарят на 

Януари- 

Декември  

Недопускане 

разпространението 

на пазара и 

ползването на 

продукти и стоки 

Не е допуснато 

възникването на 

епидемични взривове от 

питейни води и води за 

къпане и възникване на 

Недопускане 

възникването на 

събития, застрашаващи 

живота на човека в 

резултат употребата на 
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съответствие с 

националните и 

европейските 

изисквания на 

обектите с 

обществено 

предназначение, 

продуктите, стоките 

и дейностите със 

значение за здравето 

на човека и на 

факторите на 

жизнената среда 

здравето 

Закон за защита 

от вредното 

въздействие на 

химически 

вещества и 

смеси 

Закон за водите 

Закон за храните 

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 

имащи значение за 

здравето на 

населението и 

неотговарящи на 

нормативните 

изисквания 

състояния, застрашаващи 

живота на човека в резултат 

употребата на опасни 

продукти и стоки 

опасни продукти и 

стоки и отрицателното  

въздействие на 

факторите на жизнената 

среда 

2.Провеждане на 

предварителен държавен 

здравен контрол чрез 

извършване на оценка за 

здравния риск на 

инвестиционни 

предложения, 

инвестиционни проекти, 

ПУП, ЕО, и ОВОС 

Януари- 

Декември 

Предпазване на 

населението от 

неблагоприятното 

въздействие на 

факторите на 

жизнената среда 

3.Организиране 

изпълнението на 

мониторингови програми на 

факторите на жизнената 

среда 

Януари- 

Декември 

Установяване 

спазването на 

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 

3. Превръщане на 

профилактиката в 

задължителен 

елемент на всички 

нива 

Намаляване риска за 

здравето на човека и 

повишаване 

качеството на живот 

-Национална 

програма за 

намаляване 

въздействието на 

радон в 

жилищните 

сгради 

-Национална 

програма за 

подобряване на 

Организиране и изпълнение 

на дейностите заложени в 

националните програми 

Януари- 

Декември 

Изпълнение на 

оперативните задачи 

на националните 

програми  и 

дейностите, 

предвидени в 

работните планове 

на Националните 

програми 

 

Изпълнени са планираните 

дейности съобразно 

осигурените финансови 

средства 

 

Изпълнение на дейности 

по Националните 

програми съобразно 

осигуреното 

финансиране чрез 

възлагателни заповеди 

на МЗ 
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ваксипрофилакт

иката на 

сезонния грип 

2019-2022г. 

-Национална 

програма за 

елиминиране на 

морбили и 

рубеола 2019-

2022г. 

-Национална 

програма за 

превенция ХИВ 

и СПИ  2021-

2025г. 

Национална 

програма за 

превенция и 

контрол на 

туберкулозата в 

РБългария за 

периода 2021-

2025г. 

 

4. Подобряване 

здравето на 

населението и 

повишаване 

качеството на живот 

чрез намаляване на 

преждевременната 

смъртност, 

заболеваемостта и 

последствията за 

здравето от 

основните хронични 

незаразни болести, 

свързани с 

рисковите фактори – 

тютюнопушене, 

злоупотреба с 

алкохол, 

нездравословен 

Осигуряване на равен 

достъп на уязвими 

групи до услуги и 

дейности свързани с 

промоция на здравето, 

намаляване на 

факторите на риска и 

превенция на ХНБ 

Закон за 

здравето, чл.3, 

ал.4 

Национална 

здравна 

стратегия 

Нционална 

програма за 

превенция на 

хроничните 

незаразни 

болести 

НПХНЗБ 2021-

2025 

провеждане на 

разяснителни кампании за 

рисковите фактори водещи 

до  ХНБ 

Януари- 

Декември 

провеждане на 

обучителни 

кампании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатъчна 

информираност на 

населението относно 

рисковите за здравето 

фактори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигане до най-малко 

100 човека с 

информация относно 

рисковите за здравето 

фактори: 

тютюнопушене,  

алкохол, 

нездравословно хранене 

и намалена двигателна 

активност 
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модел на хранене, 

стрес и ниска 

физическа активност 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Устойчиво 

финансиране на 

медицинските 

дейности, извън 

обхвата на ЗЗО  

Подобряване на 

достъпа и повишаване 

на качеството на 

медицинските услуги 

Национална 

здравна 

стратегия 2021-

2030 

Финансиране но Наредба 

3/2019г. на лечебни 

заведения от област 

Силистра 

Януари- 

Декември 

Осигуряване на 

устойчива спешна 

медицинска помощ, 

психиатрична 

помощ, лечение на 

болни с туберкулоза 

и др. мед. дейности 

извън обхвата на 

ЗЗО 

Сключени договори с 

изпълнители от област 

Силистра  на медицински 

дейности по Наредба3/2019 

за медицинските дейности 

извън обхвата на ЗЗО, за 

които МЗ субсидира 

лечебните заведения и за 

критериите и реда за 

субсидиране на лечебните 

заведения 

Контрол на изготвените 

отчети за изпълнените 

дейности 

6. Намаляване 

злоупотребата с 

наркотични 

вещества, 

използвани за 

медицински цели; 

ограничаване 

въвличането на нови 

хора в 

злоупотребата с 

наркотични 

вещества 

Намаляване търсенето 

на  наркотични 

вещества- контрол на 

дейностите с 

наркотични вещества 

Национална 

стратегия за 

борба с 

наркотичните 

вещества и 

прекурсорите 

2019 – 2023 г. 

Контрол по спазване 

изискванията на ЗКНВП в 

контролираните обекти. 

Януари- 

Декември 

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 

Извършване на ефективни 

проверки в аптеките и 

складовете за търговия на 

едро с лекарствени 

продукти и предприемане 

на административни мерки 

при установяване на 

нарушения. 

Подобрен контрол за 

спазване на 

изискванията на ЗКНВП  

7. Осигуряване на 

устойчивост на 

постигнатите чрез 

изпълнението  на 

Национална 

програма за 

подобряване на 

Подобряване на 

майчиното и детско 

здраве 

Национална 

програма за 

подобряване на 

майчиното и 

детско здраве 

2021-2030 

Контрол на Центъра за 

майчино и детско здраве 

Януари- 

Декември 

Подобряване на 

медицинското 

обслужване на деца-

новородени и деца с 

хронични 

заболявания и 

Сключени договори между 

МЗ и ЛЗБП от областта за 

изпълнение на дейности по 

Национална програма за 

подобряване на майчиното 

и детско здраве 2021-2030 

Осигуряване на 

изпълнението на 

дейностите по 

програмата и постигане 

на 100 % обхват на 

новородените с 

неонатален слухов 
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майчиното и детско 

здраве за периода 

2021-2030 резултати 

увреждания скрининг 

8.Засилване на 

прозрачността в 

дейността на 

администрацията 

Изграждане от 

ефективна система от 

антикорупционни 

мерки 

Национална 

стратегия за 

превенция и 

противодействие 

на корупцията 

2021-2027 г. 

Публикуване в интернет на 

резултати от извършени 

проверки 

Декември Публичност в 

дейността на 

администрацията 

 Публикувани резултати 

от доклади 

9. Проучване 

удовлетвореността 

на потребителите на 

административни 

услуги 

Повишаване 

качеството  на 

административно 

обслужване 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация  

Извършване на годишен 

анализ на 

удовлетвореността на 

потребителите и други 

заинтересовани лица от 

качеството на 

предоставяните услуги 

Февруари  Подобряване на 

административното 

обслужване в 

резултат на анализа 

и направените 

изводи 

100% от анкетираните дават 

положителна оценка на 

качеството на 

административно 

обслужване 

Над 95% от 

анкетираните оценят с 

положителна оценка на 

качеството на 

административно 

обслужване 

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

 

Изготвил:…… 

Н. Димитрова 

Главен секретар на РЗИ-Силистра 


