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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……/П/……. 

Д-Р Станимир Станков 

 

Директор на Регионална здравна инспекция - Стара Загора 
                                                                                                                   

ЦЕЛИ ЗА 2022 г. 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2022 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок 

 

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 

2022г. 

Постигане на висок 

имунизационен обхват 

 

96,94% 

обхващане на 

подлежащото на 

имунизации 

население 

 Над 95% 

обхванато от 

подлежащото на 

имунизации 

население 

2.Оптимизиране 

на дейностите по 

държавен здравен 

контрол 

Провеждане на 

ефективен 

държавен 

здравен контрол 

Национална 

здравна 

стратегия 

Закон за 

здравето 

 

1.Усъвършенств

ане на 

системите за 

мониторинг на 

жизнената 

среда. 

 

 

 
 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.Изпълнение на 

мониторинговите 

програми и анализиране 

на риска за здравето на 

човека от влиянието на 

факторите на жизнената 

среда.  

 

 
 

 

 

1. Изпълнение 

на планираните 

мониторингови 

програми: 

 - питейни води; 

 - плувни 

басейни 

 - други 

 
 

 

 

1.100% 

изпълнение на 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на 

РЗИ:  

- тематични 

проверки; 
- лабораторни 

анализи; 
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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. Подобряване 

на формите и 

начините за 

предоставяне на 

информация за 

обществеността 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

2. Ограничаване  

разпространението  на 

пазара на продукти и 

стоки със значение за 

здравето на човека, 

които не отговарят на 

нормативните 

изисквания.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Намаляване на риска 

за здравето на човека и 

спазването на 

нормативните 

изисквания в обектите с 

обществено 

предназначение 

 

 

 

 

 

 

 

4.Повишаване 

информираността на 

населението 

2. Извършване 

контрол на 

пазара на 

продукти и 

стоки със 

значение за 

здравето на 

човека: 

- козметични 

продукти, 

 - бутилирани 

води, 

 - хим. вещества 

 

 

3. Извършени 

проверки на 

обекти с 

обществено 

предназначение 

-систематичен 

контрол 

-насочен 

контрол 

 

 

 

 

 

4. Предоставяне 

на актуална 

информация за 

дейностите по 

държавния 

здравен 

контрол. 

(проведени 

пресконференци

и, публикувани 

информационни 

2. 100% 

проверени 

сигнали за 

наличие на 

опасни 

продукти на 

пазара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% от 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на 

РЗИ проверки, 

съобразно 

оценката на 

риска и  

планирани 

тематични 

проверки 

 

 

100% от 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на 

РЗИ 
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материали, 

актуализиране 

на публичните 

регистри и др.) 

3. Задълбочаване 

на 

сътрудничеството 

с 

неправителствени

те организации  за 

интегрирането им 

за предоставяне 

на услуги в 

здравния и 

социалния сектор  

 

Гарантиране на 

равен достъп до 

превенция, 

диагностика, 

лечение и 

здравни грижи в 

областта на 

ХИВ/СПИН и 

туберколоза 

Национална 

здравна 

стратегия. 

 

Изпълнение на  

Националните 

програми за 

контрол и 

превенция на 

ХИВ/СПИН и 

туберкулоза 

Текущо: 

януари -

декември 

2022г. 

Предоставяне на 

нископрагови услуги за 

превенция на ХИВ и 

доброволно 

консултиране   

 и изследване за ХИВ 

сред групите във висок 

риск. 

Ранно откриване на 

туберкулоза сред 

групите в най-висок 

риск. 

 

Функциониращ 

кабинет за 

анонимно и 

безплатно 

консултиране и 

изследване за 

СПИН в РЗИ-

Стара Загора. 

Регулярно 

изпълнение на 

специфични 

дейности за 

превенция и 

контрол на 

туберкулозата 

сред уязвимите 

групи в област 

Стара Загора. 

Функциониращ 

кабинет за 

анонимно и 

безплатно 

консултиране и 

изследване за 

СПИН в РЗИ. 

Регулярно 

изпълнение на 

специфични 

дейности за 

превенция и 

контрол на 

туберкулозата 

сред уязвимите 

групи в област 

Стара Загора 

4. Ограничаване 

на рисковите за 

здравето фактори 

чрез повишаване 

на 

информираността 

на населението 

Опазване на 

общественото 

здраве  

Закон за 

здравето и  

Национална 

здравна 

стратегия 

  

Провеждане на 

информационни 

кампании: 

1. Световен ден 

без тютюн на 31 

май  

2. 

Международен 

ден без 

тютюнопушене 

– м. ноември.  

3. Седмица за 

борба със 

затлъстяването. 

октомври 

4. Седмица за 

насърчаване на 

кърменето – м. 

Декември 

2022г. 

Повишаване на 

информираността на 

населението 

 

 

 

Провеждане на 

информационни 

кампании. 

 

 

 

Проведени пет 

кампании. 
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август 

5. Кампания за 

физическа 

активност 

„Движи се и 

победи” – м.май 

5. Привеждане 

дейността на 

ЛЗБП в 

съответствие с 

изискванията на 

медицинските 

стандарти и 

останалите 

нормативни 

изисквания към 

организацията и 

качеството 

Гарантиране на 

достъп до 

качествена и 

своевременна 

болнична 

медицинска 

помощ  

Концепция за 

по-добро 

здравеопазване, 

Национална 

здравна 

стратегия 

Контрол за 

изпълнение на 

медицинските 

стандарти от 

РЗИ по повод 

жалби, проверки 

и анализ на 

резултатите 

Постоянен Подобрена ефективност 

на здравната система 

Недостатъчна 

колаборация 

между ИАМН, 

РЗИ и МЗ при 

осъществяване 

правомощията 

на институциите 

за  

контрол на 

медицинските 

дейности  

 

Подобрено  

взаимодействие 

между ИАМН, 

РЗИ и МЗ при 

осъществяване 

правомощията на 

институциите за  

контрол на 

медицинските 

дейности  

 

6.Създаване на 

ефективна 

организация и 

координация 

между ЛЗ за 

оказване на 

спешна 

медицинска 

помощ 

Гарантиране на 

своевременна и 

качествена 

помощ при 

спешни 

състояния 

Концепция за 

по-добро 

здравеопазване, 

Национална 

здравна 

стратегия 

Контрол на 

дейността на 

ЦСМП и 

спешните 

отделения – при 

жалби, 

тематични 

проверки и др. 

Посредничество 

и съдействие 

при решаване на 

казуси 

Постоянен Подобрена ефективност 

в комуникацията между 

ЦСМП и ЛЗ за оказване 

на медицинска помощ 

Оскъдна и 

неефективна 

комуникация 

между ЦСМП и 

ЛЗБП 

Ефективни 

съвместни 

действия за 

постигане на 

критериите за 

качество при 

оказване на спешна 

медицинска помощ 

7. Подобряване на 

достъпа, 

приоритетното 

обслужване и 

комплексен 

подход при 

оказване на 

медицинска 

помощ за деца и 

бременни 

Подобряване на 

майчиното и 

детско здраве 

Национална 

здравна 

стратегия 

Национална 

програма за 

подобряване на 

майчиното и 

детско здраве 

Контрол по 

изпълнение на 

НППМДЗ, 

повишаване 

информираностт

а относно 

оказване на 

интегрирани 

социално-

здравни услуги 

Постоянен Подобрени показатели 

на майчино и детско 

здраве. Своевременна 

диагностика и 

комлексен подход при 

решаване на здравните 

проблеми 

Показатели над 

средните 

стойности за 

страната 

Намаляване на 

показателите за 

детска смъртност, 

мъртвородени, 

новородени с 

увреждания 
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8. Ограничаване 

възникването, 

разпространение 

то, 

заболеваемостта и 

смъртността от 

инфекциозни 

заболявания, чрез 

осъществяване на 

ефективен 

епидемиологичен 

надзор. Справяне 

с пандемията от 

КОВИД -19 

Опазване на 

общественото 

здраве 

Национален 

оперативен план 

за справяне с 

пандемията, 

причинена от 

SARS Cov-2 

Епидемиологи 

чен контрол, 

координация 

дейностите на 

лечебните 

заведения и на 

местните 

държавни и 

общински 

органи и други 

организации по 

отношение на 

надзора на 

заразните 

болести; анализ 

на  

епидемичната 

обстановка на 

територията на 

областта, 

планиране и 

предприемане  

мерки за  

предотвратяване 

и овладяване на  

епидемичните 

ситуации 

Постоянен държавен здравен 

контрол в лечебни, 

здравни и детски 

заведения; регистрация  

на заразните болести на 

територията на  

областта и анализ на 

епидемичната ситуация, 

предложения за 

временни 

противоепидемични 

мерки при 

необходимост 

Усложнена 

епидемична 

обстановка, 

причинена от 

SARS CoV-2 

вирус 

Ниска 

заболеваемост и 

липса на 

необходимост 

от рестриктивни 

противоепидеми

чни мерки на 

територията на 

областта 

9. Повишаване 

удовлетвореност 

та от 

обслужването на 

гражданите и 

потребителите на 

услуги на РЗИ- 

Стара Загора 

 

 
 

Въвеждане и 

промотиране на 

електронни 

услуги, като 

улеснен достъп 

до 

администрация 

та 

Национална 

здравна 

стратегия 

 

Повишаване 

информираност 

та на 

гражданите и 

юридическите 

лица за 

възможностите 

за заявяване и 

заплащане на 

електронни 
услуги 

Декември 

2022г 

Повишаване 

удовлетвореността на 

гражданите; 

Създаване на единна 

рамка за 

институционална 

идентичност; 

Осигуряване на  по-

открит и прозрачен 

механизъм на 
управление ; 

Внедрени 

електронни 

административн

и услуги, 

включени в 

регистъра на АУ 

Над 95% 

удовлетвореност 

на 

потребителите 

от 

предоставяното 

административн

о обслужване, 

отразено в 

годишен анализ 
за „Оценка на 

удовлетвореност

та на 
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потребителите 

от работата на 

РЗИ- Стара 

Загора“ 

Високо ниво на 

активна, 

двустранна 

комуникация, 

както   в 

администрация 

та,  така и  

между 

институциите и 

потребителите,  

10. Поддържане 

на високо 

качество на 

извършваната 

лабораторна 

дейност чрез 

спазване 

изискванията на 

внедрената 

Система за 

управление на 

качеството 

съгласно БДС EN 
ISO/IEС 17025 

и/или БДС EN 

ISO/IEС 17020; 

 

Обективизиране 

на държавния 

здравен 

контрол, с цел 

опазване на 

общественото 

здраве; 

Разширяване 

обхвата на 

предлаганите 

услуги; 

ISO стандарти 
Извършване на 

лабораторни 

изпитвания и 

измервания за за 

обективизиране 

на държавния 

здравен 

контрол, по 

искане на 

физически и 

юридически 

лица; 

Мониторинг на 

факторите на 

жизнената 

среда; 

 

Постоянен Високо качество на 

извършваната 

лабораторна дейност 

отговаряща на 

изискванията на 

международните и 

европейски стандарти; 

Доволни клиенти; 

Внедрена и 

добре работеща 

система по 

качество на 

акредитираните 

лаборатории; 

Постигнати 

цели по 

качество; 

Положителен 

доклад от одит; 

Удовлетворени 

клиенти -

отразено в 

„Лист за 

обратна 

информация“ 

11. Подобряване 

управлението на 

човешките 

ресурси в РЗИ- 

Стара Загора 

 

Усъвършенства

не  на  знанията,  

уменията,  

нагласите  и  

поведението  

(компетенциите)  

на  служителите  

Кодекс на  

труда; 

ЗДСл.; Закон  за  

професионално  

образование  и  

обучение; 
 

Системни 

усилия     за  

изграждане  и  

усъвършенстван

е  на  знанията и  

уменията   на  

служителите  

Декември 

2022г 

Подобряване на 

организацията и 

увеличаване на 

ефективността на 

администрацията; 

Подобряване 

качеството на 

Изпълнение на 

годишен план за 

обучение на 

служителите от 

РЗИ – Стара 

Загора; 

 

Реализиране и 

нарастване на  

потенциала  на  

служителите, 

възможност  да  

извършват  

нови,  по-
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да  изпълняват  

на  изискваното  

включително 

нарастващо 

ниво настоящи  

и  бъдещи  вкл.  

нови,  по-

сложни  и  по-

отговорни  

работни  

задължения. 

чрез  утвърдени 

процедури и/или 

практики в ор- 

ганизацията за 

обучителни 

курсове 

(присъс- 

твени, в 

електронна 

среда, 

комбинирани) 
  

лабораторната дейност 

чрез привеждане на 

контрола към 

изискванията на 

Европейските и 

Международни 

стандарти; 

 сложни  и  по-

отговорни  

работни  

задължения  в  

съответствие  с  

изискванията; 

Изпълнен 

годишен план; 
 

 

гр. Стара Загора,  15.02.2022г. 


