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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

Сливен 

февруари 2017 г. 

 

ЦЕЛИ: 

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

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

Оптимизиране на дейностите по държавен здравен контрол. 

Ограничаване на рисковите за здравето фактори чрез  повишаване на информираността  на населението. 

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 модел на хранене и ниска физическа активност. 

Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване 

ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести. 

Мониторинг на лечебните заведения по спазване медицинските стандарти и определените критерии за оценка на лечебните 

заведения. 

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.  

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

Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно-демографските реалности и с 

потребностите от медицински услуги за региона. 

Повишаване доверието между лекаря и пациента. 

Изграждане на регистър на здравните професионалисти. 

Изпълнение на Политика за психично здраве на РБългария  и дейностите от Национален план за действие. 

Контрол по изпълнение на дейности в рамките на Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве. 
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Участие в комплекс от действия, свързани с реализирането на Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в 

Република България.  

 

За постигането на целите и за опазване на здравето на населението в област Сливен, през 2017 година Регионалната здравна  

инспекция включва в дейността си следните.  

МЕРКИ: 

1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното 

законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за 

фактори на жизнената среда, надзора на заразните болести и опазване на общественото здраве.  

2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни 

оперативни процедури, ръководства или указания. 

3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, мониторинг и оценка на 

факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението.  

4. Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека. 

5. Контрол по спазване  на здравните  изисквания в обектите с обществено предназначение. 

6. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 

17 025 . 

7. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен 

здравен контрол. 

8. Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения.  

9. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза. 

10. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и 

смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно 

хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда. 

11. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на 

зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични 

програми. 

12.  Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните 

предпоставки за здравословен начин на живот. 

13. Изпълнение на дейности по национални програми и проекти за ограничаване влиянието върху здравето на 

поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената среда. 

14. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на 

противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и 

стерилизация. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над СПИН, туберкулозата и сексуално предавани инфекции 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/15/kontseptsiya-razvitie-na-speshnata-meditsinska-pomosht_26-11-2014.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/15/kontseptsiya-razvitie-na-speshnata-meditsinska-pomosht_26-11-2014.pdf
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(СПИ). Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз 

и СЗО. 

15. Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, укрепване капацитета на 

звената за граничен здравен контрол и изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.  

16. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на 

взискателността от страна на РЗИ-Сливен  по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и 

начините на тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”.  

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни структури, националните центрове 

по обществено здраве, неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на СПИН, 

туберкулоза и СПИ. 

18. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от РЗИ-Сливен. 

19. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.  

20. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ-Сливен с другите регионални структури на държавната власт при 

изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и 

промоция на здраве. 

21. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, планиране и координиране 

дейностите по провеждане на следдипломно обучение в системата на здравеопазването. 

22. Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация за обществеността. 

 

 

За изпълнението на посочените мерки през 2017 г. Регионалната здравна инспекция-Сливен ще  осъществи  следните 

дейности: 

ДЕЙНОСТ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

 

Извършване на  регулярни проверки на цялостната дейност на дирекциите, а при нужда и проверки по изпълнение на конкретни 

планови задачи. 

Контрол относно  редовно и правилно водене на документацията в дирекциите. 

Провеждане на ефективен ежедневен контрол върху дейността на служителите.  

Да се съблюдава извършването на проверките да се осъществява при спазването напринципа на екипност, с оглед недопускане на 

корупция. 

Да се провеждат работни съвещания за отчитане на работата в предходен период, обсъждане и поставяне на задачи за 

предстоящия, запознаване с нови нормативни актове и разпореждания на МЗ, както и други организационни въпроси. 
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Стриктно спазване на утвърдения ред и упражняване на  строг контрол при подготовката и връчването на документите за 

административна принуда. 

Да се извършва ежемесечен клипинг за пресцентъра на МЗ и да се поддържат непрекъснати връзки с местните медии с оглед 

своевременно информиране на населението по здравни въпроси. 

Провеждане на заседания на Директорския съвет. 

Приемане на плана за работа на РЗИ през 2017 г. 

Приемане отчет за дейността на РЗИ за 2016 г. 

Анализ за изпълнение на плановите показатели на инспекцията по дирекции.  

Провеждане на колегиуми за повишаване на квалификацията на служителите, запознаване с нови нормативни документи, участие 

в регионални и национални форуми по проблеми, свързани с осъществяване на здравния контрол. 

Взаимодействие за изпълнение на осносните задачи: вътрешно взаимодействие – между дирекциите в РЗИ; външно 

взаимодействие – с различни институции и организации. 

 

 

 

ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 

Основните цели на Дирекция „Медицински дейности”  през 2017 година са: 

 Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на областта.  

 Текущ контрол за изпълнение на медицинските стандарти и анализ на резултатите. 

 извършване на текущи проверки – основни и тематични  

 извършване на проверки по жалби и сигнали 

 оказване на организационно-методична помощ. 

За постигането на целите и за опазването на здравето на населението в дейностите на  Дирекцията са включени следните 

мерки: 

1. Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията/пререгистрацията на лечебните заведения в областта; 

2. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза; 

3. Анализиране на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимости между тях и 

факторите на жизнената среда и начина на живот; 

4. Разширяване на инициативите за промоция на здраве. 
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

 

Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол в съответствие с националните и европейски 

изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 

факторите на жизнената среда. 

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива на обществения живот.    

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

1. Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска при различните възрастови групи. 

2. Изграждане на партньорство и диалог за съвместни дейности за здраве с всички заинтересовани страни. 

3. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и 

стоките и дейностите със значение за здравето на човека. 

4. Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение здравето на човека 

5. Повишаване квалификацията на служителите. 

 

МЕРКИ 

 

 1. Провеждане на ефективен здравен контрол в обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките със значение 

за здравето на човека и факторите на жизнената среда и опазване на общественото здраве. 

2. Осигуряване на независима, прозрачна и компетентна инспекционна дейност при спазване на утвърдените стандартни 

оперативни процедури, ръководства и указания. 

3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, мониторинг и оценка на факторите 

на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на хората. 

4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС 

ISO17025, както и подържане на капацитета на лабораторната дейност. 

5. Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания 

държавен здравен контрол.  

6. Осъществяване на дейности по национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от 

социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, 

злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда. 

7. Разширяване на инициативите за промоция на здраве и повишаване информираността на населението за основните 

предпоставки за здравословен начин на живот. 
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8. Осъществяване на ефективна координация с местни структури, национални центрове и НПО при изпълнението на 

дейностите. 

9. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите за по-добро прилагане 

на нормативната уредба. 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Осъществяване на високоефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести. 

2. Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния  

календар на страната. 

3. Специфични дейности по надзора на заразните болести: 

 дейности по ерадикация на полиомиелит; 

 дейности по елиминацията на морбили и вродена рубеола,  ограничаване заболяемостта от паротит и рубеола; 

 дейности по провеждане на активен епидемиологичен надзор над СПИН, Туберкулоза и сексуално-предавани инфекции 

и активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския 

съюз и СЗО. 

4. Изпълнение на задачите, произтичащи Националните програми за надзор на заразните заболявания: 

 Национален план за готовност за грипна пандемия; 

 Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) в Р. България; 

 Национална програма за профилактика и контрол на векторно – предавани трансмисивни инфекции (ВПТИ) при хората 

в Р.България. 

5. Осъществяване на ефективен държавен здравен контрол: 

 извършване на текущи проверки – основни и тематични  

 извършване на проверки по епидемични показания 

 оказване на организационно-методична помощ 

 контрол на дезинфекциите и стерилизациите в подлежащите обекти 

6. Дейности по медицинска паразитология: 

 поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на паразитозите; 

 регистриране и анализ на заболяемостта от ехинококоза по хората; 
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 държавен здравен контрол – текущи проверки, тематични проверки, проучвания и проверки по епидемични 

показания,оказване на организационно-методична помощ по надзора на паразитозите; 

 лабораторна диагностика на паразитните болести; 

 недопускане местно разпространение на малария и други тропични паразитози; 

 Подобряване качеството на лабораторно-диагностичната дейност. 

7. Дейности по микробиология и вирусологи: 

 бактериологична диагностика на инфекциозните болести;  

 участие в проучване и ликвидиране на епидемични взривове, ВБИ и епидемични неблагополучия; 

 извършване на лабораторно - диагностични изследвания по искане на лечебни заведения, физически и юридически 

лица; 

 организиране на дейността на лабораторията в съответствие със стандартите за работа; 

 извършване на ефективен лабораторен контрол на противоепидемичния режим; 

 специфични дейности по надзора на заразните болести; 

 осъществяване на експресна диагностика при преднамерено използване на биологични агенти за причиняване на вреди. 

 

         

 

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 Осигуряване административно-правно обслужване на граждани и служители на РЗИ; 

 Финансово обслужване на РЗИ; 

 Стопанско обслужване на РЗИ; 

 Информационно обслужване на РЗИ; 

 

 


