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ОБСЛУЖВАНА ТЕРИТОРИЯ, ОБЩИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Регионална здравна инспекция - Стара Загора извършва своята дейност на територията 

на  област Стара Загора.  

Област Стара Загора е разположена в Централна Южна България на площ от 5 151.1 

км
2
, което представлява 4.64% от територията на страната. Териториално-селищната основа 

на областта включва 206 населени места, от които 10 града и 196 села. В състава на областта 

са структурирани 11 общини (Стара Загора, Опан, Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Чирпан, 

Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Гурково и Николаево), със специфични икономически, 

екологични и здравно-демографски характеристики.  

Област Стара Загора е  динамично развиваща се област, чиято политика е насочена 

към постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт за 

населението на областта като цяло, както и на населените места поотделно. По основните 

параметри, с които се характеризират областите в страната: площ, население, осигуреност с 

природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна изграденост и др., 

Старозагорска област попада в групата на първите пет области в страната, които са с 

относително най-добри възможности за бъдещо развитие. По брой население областта се 

нарежда на пето място в страната. В областта има и високо развита и многообразна  структура 

на здравни и лечебни заведения.  

Към 31.12.2017 г. населението на областта е 319 067 души. В градовете живеят 230 078 

– 72,1 % (при 73.5% за страната), а в селата 88 989 души – 27,9 % (при 26.5% за страната). В 

състава на населението по пол, числеността и относителният дял на мъжете е по-малък от 

този на жените – 48,5% мъже и 51,5% жени (при същото съотношение за страната).  

Процесът на “демографско остаряване” на населението продължава, като 

относителният дял на хората над 65 годишна възраст е 22 %, при 21% за страната. 

Остаряването на населението е по-силно изразено в селата отколкото в градовете. 

Относителният дял на възрастното население над 65 годишна възраст в селата е по-голям, в 

сравнение с градовете (29,3% в селата, (при 26,8% средно за страната) и 19,2% в градовете 

(13,9% следно за страната). В същото време, делът на младото население (0-17 години) е 

почти еднакъв в градовете – около 18%. Неблагоприятните демографски изменения се 

дължат на намалената раждаемост, високата обща смъртност и отрицателен естествен 

прираст, както и на различията в социално-икономическите условия в градовете и селата. 

През 2017 г. в областта са живородени 3 067 деца (9,6‰). Раждаемостта в градовете 

през 2017 г. е по-ниска от тази в селата – в градовете са родени 2 175 деца (9,4‰), а в селата 

892 (10‰).  

През 2017 г. са починали 5 331 жители на областта (16,6‰). Коефициентът на 

смъртност при мъжете е 17,8‰, а при жените 15,6‰. В градовете общата смъртност е 13,7‰, 

а в селата – 24,2‰. С най-висока обща смъртност са общините Опан (41,5‰) и Братя 

Даскалови (25,2‰). Това се дължи основно на високия % на населението над 65 години и 

социално-икономическите фактори в тези общини. 

Основна причина за умиранията са болестите на органите на кръвообращението – 3 

648 (1 137,2%000); новообразуванията - 805 (251,4%000); болестите на храносмилателната 

система – 206 (64,3%000), болестите на дихателната система - 177 (55,3%000) и външните 

причини – 150 (50,0%000). На тези пет класа се дължи над 93% от смъртността през 2014 г. 

Същата зависимост се наблюдава и през предходните години. 

Естественият прираст за областта приз 2017 г. отново е с отрицателна стойност - 

минус 7,0 на хиляда души. Най-неблагоприятни стойности на показателя се отчитат в 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 4 
 

 

общините Опан (-35,1‰), Братя Даскалови (-13,1‰).  

През 2017 г. в областта са починали 29 деца до 1-годишна възраст. Детската смъртност 

е 9,5‰, при 6,4‰ средно за страната. Смъртността на децата живеещи в градовете (6,0‰) е 

по-ниска от живеещите на село (17,9‰). Най-високи стойности на показателя се отчитат в 

община Николаево – 48,8‰, община Павел баня – 25,8‰ и община Мъглиж – 24,8‰.  В 

община Опан показателят за 2017 г. е 66,7‰ – 1 починало дете до 1 годишна възраст при 

нисък брой живородени деца (15 живородени). 

Причините за високата детска смъртност са преди всичко социо-културни - голям 

процент високорисково население в някои общини на областта, усложнената социално-

икономическа и екологична обстановка, заболеваемостта и здравните грижи, които явно не са 

достатъчни спрямо факторите на средата.  

Водещи причини за умиранията на деца под 1 годишна  възраст през 2017 г. са:  

1. Състояния, възникващи в перинаталния период (респираторен дистрес синдром, 

асфиксия, усложнения поради висока степен на недоносеност) 65,5% 

2. Болести на дихателната система или вродени аномалии - по  13,8% 

3. Инфекциозни заболявания, външни причини - по  3,4% 

 69% от починалите под 1 г. възраст са починали на възраст до 28 дни. 

Водещи причини в смъртността на децата над 1 годишна възраст са злополуките 

(травми и отравания) - 50%, болести на дихателната система и вродени аномалии  - по 16,6% 

за всеки от тези класове. 

 

СТРУКТУРА НА РЗИ-СТАРА ЗАГОРА 

 

Съгласувана е  нова структура на РЗИ – Стара Загора от Министъра на здравеопазването към 

01.03.2018г. В дирекция "Обществено здраве" е създаден отдел „Здравно-техническа 

ескпертиза". 

Организацията на администрацията  на РЗИ - Стара Загора на базата на съгласуваната от 

Министъра на здравеопазването и утвърдена от Директора на РЗИ структура към 31.12.2018 

г. включва: 

 Обща администрация - Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" с два отдела: отдел „Административно-правен” и отдел „Финансово-стопански 

дейности”.   

 Специализирана администрация, организирана в 4 дирекции и 7 отдела, както следва: 

 Дирекция "Медицински дейности"  с два отдела: отдел „Организация и контрол на 

медицинските дейности” и отдел „ Организация и контрол на медицинската 

експертиза и здравна информация” 

 Дирекция "Обществено здраве" с три отдела: отдел „Държавен здравен контрол” , 

отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и отдел „Здравно-

техническа експертиза” 

 Дирекция "Надзор на заразните болести" с два отдела: отдел „Противоепидемичен 

контрол” и отдел „Медицински изследвания” 

 Дирекция "Лабораторни изследвания"  

           

            Те осъществяват своята дейност комплексно и на функционален принцип съобразно 

характера на всяка конкретна задача. Голяма част от дейностите изискват и налагат участието 

и взаимодействието  на служители съвместно от различните дирекции. В зависимост от всеки 

конкретен случай,  функционалните екипи и обхвата на задачите, както сроковете за 

отчитането им и отговорностите, се определят с вътрешен разпоредителен акт. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

През 2018 г. РЗИ – Стара Загора си постави следните СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 
 

 

1. Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на 

територията на област Стара Загора. 

2. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

3. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо 

ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с 

обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за 

здравето на човека и факторите на жизнената среда. 

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 модел на 

хранене и ниска физическа активност. 

5. Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

6. Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението. 

 

 

ОСНОВНИ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - СТАРА ЗАГОРА  

 

Основните дейности на РЗИ - Стара Загора през 2018 г. бяха насочени към: 
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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. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно 

получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС ISO 17 020. 

 

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за 

резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

 

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

 

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

 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

10. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на 

информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.   

 

11. Изпълнение на дейности по национални програми и проекти за ограничаване 

влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената 

среда. 

 

12. 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 

(СПИ). Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за 

заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО. 

 

13. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на 

Република България, засилване на взискателността от страна на РЗИ по отношение на 

планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното 

провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”. 

 

14. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни 
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структури, националните центрове по обществено здраве, неправителствени организации и 

МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ. 

 

15. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията 

на кадрите от РЗИ. 

 

16. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по 

определени здравни проблеми.  

 

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ 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. 

 

18 Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, 

планиране и координиране дейностите по провеждане на следдипломно обучение в системата 

на здравеопазването. 

 

 

 

ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ 

 

Общата численост на персонала на РЗИ - Стара Загора към 31.12.2018 г. е 112 щатни 

бройки, от които 82 (73.21%) по служебно правоотношение и 30 (26.78%) по трудово право-

отношение.  

Щатната кадрова осигуреност е 3.51 на 10000 души обслужвано население.  

Ръководните длъжности са 17 (15.17%), експертните длъжности с аналитични и кон-

тролни функции – 67 (59.82%), експертните длъжности със спомагателни функции - 26 

(23.21%) и технически длъжности - 2 (1.78%).  

Към 31.12.2018 г. незаетите щатни бройки са 6, което представлява 5.36% от общата 

численост на персонала.  

От общо заети 106 длъжности 76 служители са по служебно правоотношение и 30 

служители по трудово правоотношение.  

Структура на заетите служители по образователна степен: Общо служители с висше 

образование 79 или 70.54%. От тях 49 са с висше медицинско образование, от които 21 

магистри и 14 с придобита една или повече от една медицинска специалности; 30 са с висше 

немедицинско образование, от които 21 – магистри.  От заетите длъжности с висше 

образование (магистър) четирима служители са с повече от една магистратура, като 

придобитите магистратури са по управление на здравеопазването и публичната 

администрация. 

Със заповед на Директора на РЗИ е определен размера на платения годишен отпуск.  

Изплатени са суми за представително облекло на служителите по служебно правоотношение. 

Осигурени бяха магазини за закупуване на работно облекло на служителите по трудово 

правоотношение.  

През 2018 г. бяха организирани и проведени от Д АПФСО 8 конкурсни процедури за 

следните длъжности: 

Младши експерт в отдел МИ, Д НЗБ – 2 щ. бр. 

Младши експерт в Д ЛИ – 2 щ. бр. 

Младши експерт в отдел ФСД, Д АПФСО 

Младши експерт в отдел ЗТЕ, Д ОЗ – 2 щ. бр. 

Инспектор в отдел ОКМЕЗИ, Д МД 

Инспектор в отдел ДЗК, Д ОЗ 

Главен експерт в отдел АП, Д АПФСО 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 8 
 

 

Старши инспектор в отдел ЗТЕ, Д ОЗ.  

В РЗИ – Стара Загора продължава да действа ЕИСУЧРДА.  

С цел  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, регламентирани от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд РЗИ работи по договор за обслужване от 

СТМ. 

 Със заповед на Директора на РЗИ са определени видовете инструктаж. Осигурен е 

начален инструктаж при постъпване на работа, който се документира в Книга за инструктаж. 

Създадена е комисия по трудоустрояване. В РЗИ – Стара Загора са определени пет места 

за трудоустроени.  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ  

 

Квалификацията на кадрите в РЗИ-Стара Загора е приоритет в управленската политика 

на инспекцията и се осъществява  в съответствие с изготвен годишен план. 

Прилагат се Вътрешни правила за условията и реда за обучение и следдипломна квали-

фикация на служителите. 

            През 2018 година, с цел повишаване знанията на служителите във всяка дирекция е  

изготвена Програма за вътрешно обучение, която е утвърдена от  Главния секретар.  

            Цели на обучението: Създаване на административен капацитет за пълноценно 

изпълнение на задълженията ни и изграждане на компетентни и мотивирани служители. 

            Планираните  теми на обучения са изпълнени. За всяко проведено обучение е изготвен 

протокол. В обученията са участвали всички служители от съответните дирекции.  

            Вътрешни обучителни мероприятия по дирекции: 

В Дирекция „Медицински дейности” са проведени обучения на следните теми: 

Организационни комуникации; Справяне със стреса; Правилна организация на работното 

място; Коментар на промени в нормативната уредба; Действие на персонала на РЗИ при 

заплаха от извършване на терористичен акт или извършен акт в сградата на инспекцията; 

Вътрешни антикорупционни правила 10 начина да станем по-добри хора. 

В Дирекция „Надзор на заразните болести” са проведени обучения на следните теми: 

Остри заразни заболявания (етиология, механизъм на предаване и противоепидемични 

мерки) – на всяко тримесечие 

Грип - етиология, клиника и противоепидемични мерки; Вирусни хепатити – тип А, тип В, 

тип С - етиология, клиника, противоепидемични мерки в огнището при различните видове 

хепатит; Лептоспироза- етиология, клиника и противоепиде-мични мерки; Туберкулоза– 

етиология, клиника, противоепиде-мични мерки в огнището; Скабиес – етиология, клиника, 

противоепидемични мерки в огнището; Кройцфелд - Якоб (CJD) – етиология, клиника, 

противоепидемични мерки в огнището; Вирусен хепатит тип С – етиология, клиника, 

противоепидемични мерки в огнището при различните видове. Пост експозиционна 

профилактика при нараняване с остри предмети или професионална експозиция с кръвно 

преносими инфекции; Скарлатина – етиология, клиника, противоепидемични мерки в 

огнището; Лаймска борелиоза – етиология, клиника, противоепи-демични мерки в огнището; 

Западно-нилска треска; Вирусни менингити и менингоенцефалити - етиология, клиника, 

противоепидемични мерки в огнището; Обсъждане на нови нормативни документни 

(текущо през годината): Наредба №1 на МЗ за условията и реда за извършване на ДДД 

дейности  от 05.01.2018г.; НАРЕДБА № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за 

изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на СПИН, издадена от МЗ Обн. ДВ. бр.103 от 

29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 5 от 14 Януари 2011г.; Процедури за извършване на проверки 

в лечебни заведения. Спазване на медицинския стандарт по ВБИ (първо тримисечие): 

Запознаване с годишния анализ за 2017г. на регистрираните ВБИ по ЛЗБП в област Стара 

Загора; Преглед на СОП (всеки последен петък на месеца): Стандартна оперативна 

процедура за извършване на текуща проверка на ОПЛ; Стандартна оперативна процедура за 

извършване на текуща проверка на отделение в ЛЗБП. Спазване на Медицинския стандарт по 
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ВБИ; Стандартна оперативна процедура за извършване на текуща проверка на ИППДП; 

Стандартна оперативна процедура за извършване на текуща проверка на отделение в ЛЗБП; 

Стандартна оперативна процедура за извършване на проверка, на здравен кабинет в детско и 

учебно заведение; Стандартна оперативна процедура за извършване на текуща проверка на  

МТЛ; Стандартна оперативна процедура за извършване на текуща проверка на рисков 

кабинет; Стандартна оперативна процедура за извършване на текуща проверка на МДЛ; 

Стандартна оперативна процедура за извършване на оглед на ЛЗИБП – ИППМП, ИПСМП, 

ИППДП; Стандартна оперативна процедура за извършване на оглед на ЛЗИБП – МЦ, ДКЦ; 

Стандартна оперативна процедура за извършване на оглед на ЛЗИБП – МТЛ, МДЛ; 

Запознаване със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество; Серологична диагностика за морбили IgG на имунизирани деца; 

Обсъждане на данните от VІ -та Национална конференция по екзотични  инфекциозни и 

паразитни болести; Обсъждане на данните от ХVІ-ти конгрес на БАМ; Серологична 

диагностика на ХИВ на пациенти от СБАЛПФЗ.   

 

В Дирекция „Обществено здраве” са проведени  вътрешни обучения на следните теми:  

Съставяне на мониторингови програми и СОЗ на водоизточници за питейно-битови нужди; 

Промени в Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 

здравеопазването, културата и изкуствата; Промени в нормативната уредба – Закон за 

устройство на територията, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствени схеми и планове, Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на 

държавен здравен контрол; Общ Регламент за защита на личните данни.  Регламент /ЕС/ 2016 

/ 679 на Европейския парламент и на съвета; Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. дв. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. и доп. 

дв. бр.20 от 6 март 2018г., доп. ДВ. бр.21 от 9 март 2018г.; Стандартни оперативни 

процедури; Административни услуги; Подаване на декларации по Закон за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. дв. бр.7 от 19 

януари 2018г., изм. и доп. дв. бр.20 от 6 март 2018г., доп. ДВ. бр.21 от 9 март 2018 г.; СОЗ на 

водоизточниците за питейно-битови цели;  Прилагане на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

Приложение № 2 към нея във връзка със зоните за застрояване в проектните разработки на 

ПУП – ПЗ; Изисквания при оглед на строеж за издаване на Становище за Държавна 

приемателна комиссия; Вентилация и климатизация – видове, предназначение, приложение и 

нормативна база; Шум в населените места – видове източници, мерки за намаляване на 

отрицателните последици от наднормени шумови нива и влиянието им върху здравето на 

хората; Шум при климатици и климатични системи – параметри на оценка, мерки за 

намаляване на отрицателните последици. Нормативна база за шум – Българско и Европейско 

законодателство; Изисквания при участие в Държавна приемателна комисия за въвеждане на 

строеж в експлоатация в Република България; Хранене при остеопороза; Влияние на 

климата; Анализ на здравословното състояние на деца и ученици 2017/2018 г.; Агресия в 

предучилищна възраст;Силанизация на зъбите в детска възраст;Изменение и допълнение към 

Нар.10/02.02.18г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни 

разписания;Работа в екип;Вътрешни антикорупционни процедури;Въведените през годината 

вътрешни административни правила и процедури. 

 

В Дирекция „Лабораторни изследвания” са проведени обучителни мероприятия по 

следните теми: Запознаване с актуализирани   и променени  документи от СУ на ЛИК; 

Резултати от проведен Преглед от ръководството. Доклад и анализ на взетите 

решения;Обсъждане на резултати от проведен вътрешен одит; Периодичен инструктаж на 

служителите по безопасност и здраве; Привлекателната сила на забавния човек;Вътрешни 
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антикорупционни правила; Обучение във връзка със замяна  на стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025:2006 с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и предстоящо преминаване при преакредитиране 

на Лабораторен изпитвателен комплекс по новия стандарт; Преодоляване на конфликтите и 

стреса; Обсъждане на необходимостта от закупуване на нови стандарти и апаратура по повод 

настъпили промени;Разглеждане на теми от участие във външни обучения и 

междулабораторни сравнения за пригодност. 

  

Външните форми за квалификация на кадрите в РЗИ – Стара Загора включват: 

 

Участия в национални форуми и международни форуми:  

 

VІ-та Национална конференция по инфекциозни болести - 01 – 03.06.2018 г., Цигов чарк 

Втора национална конференция по епидемиология, 27 – 29.09.2018 г., гр. Пловдив 

Участие в заключително национално съвещание по Националната програма за профилактика 

и контрол на векторно – предавани трансмисивни инфекции при хората в Р България 2014-

2018 г., 22 – 23.11.2018 г.,  гр. Хисар 

Резултати от серологичто изследване за хепатит С по проект "SPHERE-C. Финализиране на 

проекта. Анализ на специалисти от институт "Роберт Кох" – Берлин, 12 – 14.12.2018 г., гр. 

Берлин, Германия 

 

Участия в работни групи на национално ниво: 

 

1. Работна група към МЗ по проект за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване 

мониторинга на качеството на питейните води” по Оперативна програма„Околна среда 

2014 – 2020 г. и 

2.  Работна група за разглеждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 6 ДВ бр. 58/2006г.  за показателите за шум в околната среда. 

 

Участия в обучения: 

Семинар обучение по програма  „Подобряване на устойчивостта на Националната програма  

по Туберкулоза” - 20 – 21.09.2018 г., гр. София 

Семинар обучение относно: ХИВ, СПИН и Туберкулоза -  04 - 05.12.2018 г., гр. София 

Семинар на инспекторите по наркотични вещества 

Семинар, във връзка с двугодишно споразумение  за сътрудничество между Регионалния 

офис на  СЗО за Европа и МЗ на Р България за двугодишен  период 2018-2019 г., 04-

05.12.2018 г., хотел „Феста”, гр. София. 

Обучение на служители от РЗИ в областта на европейското законодателство за защита на 

работещите от нейонизиращи лъчения – електромагнитни полета, оптични и лазерни лъчения 

– 1 етап -  31.10. – 02.11.2018 г., с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.  

Обучение за работа с електронна деловодна система EVENTIS, м. октомври 2018 г., гр. Стара 

Загора. 

Участие в курс за вътрешни одитори, съгл. изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и 

БДС EN ISO 19011:2011, 10.05-11.05.2018г., гр. София 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

      Вътрешната организация на дейността на РЗИ се осъществява, съгласно  Закона за 

здравето, Устройствения правилник на РЗИ и утвърдените вътрешни актове, разработени на 

база действаща нормативна база и собствен административен опит. 

           Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на РЗИ 

- Стара Загора и осъществяван от ръководството и всички служители.  
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За неговото осъществяване е въведена Система за финансово управление и контрол (СФУК), 

включваща политики и процедури, въведени и адаптирани към дейността на РЗИ - Стара 

Загора. 

     На основание Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, със 

заповед на Директора на РЗИ е определено длъжностно лице по изпълнение на задълженията 

по предварителен контрол за законосъобразност. 

 Изготвен е доклад за състоянието на СФУК и е попълнен Въпросник за състоянието 

на  СФУК през 2018 г. и е изпратен в срок в МЗ. 

              Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество бяха подадени декларации по чл. 35 от 

служителите в  указания срок. Създаден беше регистър на декларациите, който е публикуван 

на интернет страницата на инспекцията. Със Заповед на Директора на РЗИ – Стара Загора № 

РД-01-157/16.07.2018 г. са въведени  Вътрешни правила за прилагане на антикорупционните 

процедури в РЗИ – Стара Загора и Инструкция за подаване на сигнали за коррупция и/или 

конфликт на интереси в РЗИ – Стара Загора. Утвърдени са и Вътрешни правила за 

организацията при изпълнение на Наредба за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, обн. ДВ бр. 81 от 

02.10.2018 г., приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г., за работата на комисиите, за водене на 

Регистъра на декларациите, за съхранението и унищожаването на декларациите и за 

обработването на данните от тях в РЗИ – Стара Загора. 

            Няма установени конфликт на интереси и не са постъпвали сигнали за наличие на 

корупционни практики през 2018 г. в РЗИ – Стара Загора. 

            Провеждане на обучения, подготовка и прилагане на изискванията по защита на 

личните данни, във връзка с РЕГЛАМЕНТ 679/2016г. 

            Изготвен Годишен доклад за управление на риска за 2017г. Изготвен е Риск-регистър 

и План за управление на риска на инспекцията за 2018г.  

 

              През 2018 г. Регионална здравна инспекция  – Стара Загора осъществяваше дейността 

си по годишен план, разчетен по тримесечия и разработен на базата на дадените от Минис-

терство на здравеопазването указания за дейността на РЗИ през 2018 г. 

В РЗИ - Стара Загора функционира Директорски съвет в състав: директор, заместник-

директор, главен секретар, директори на дирекции, Главен счетоводител. Заседанията му се 

провеждат в съответствие с годишен план, приет на първото му заседание. На всяко заседание 

присъстват представители на синдикалните организации в инспекцията.  

     През 2018 г. са проведени 6 заседания на Директорски съвет при РЗИ – Стара Загора 

(при план 4), на които са приети годишните отчети за дейността на дирекциите и 

инспекцията през 2017 г., финансов отчет на РЗИ за 2017 г., годишният отчет за работата на 

директорски съвет през 2017 г. и годишен план за работата му през 2018 г., годишните 

планове на дирекциите и инспекцията за дейността през 2018 г.; приети са тримесечни, 

шестмесечни и деветмесечни отчети на дейността на дирекциите през 2018 г., отчети на 

собствените приходи и разходи на инспекцията за тримесечие, шестмесечие и деветмесечие 

на 2018г.; представена е бюджетната сметка на РЗИ – Стара Загора за 2018 г. по параграфи; 

извършван е анализ на постъпилите сигнали в РЗИ, съставени актове за административни 

нарушения, издадени наказателни постановления за налагане на глоби, дейности по 

национални профилактични програми за тримесечие, шестмесечие и деветмесечие на 2018 г.; 

обсъдени са допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от служителите на РЗИ 

– Стара Загора за I-во, II-ро и III-то тримесечия на 2018 г. съгласно Наредба за заплатите на 

служителите в държавната администрация и Вътрешни правила за заплатите в РЗИ – Стара 

Загора. За всяко от заседанията на Директорски съвет при РЗИ – Стара Загора има изготвен 

протокол.  

Ежеседмично се провеждаха работни съвещания с директорите на дирекции и 

началниците на отдели, на които се докладва за изпълнените задачи и възникнали трудности 
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през изтеклата седмица; обсъжда се  получена информация, текущо резюлирана до съответ-

ния ресорен директор на дирекция през предходната седмица, набелязват се необходимите 

мерки и срокове за изпълнението на свързаните с тази информация задачи; набелязват се и се 

координират предстоящите за изпълнение задачи между дирекциите в инспекцията.  

Поставените задачи се свеждат до знанието на служителите чрез провеждане на пос-

ледващи съвещания в дирекциите/отделите.  

Утвърдена форма на добра работа в инспекцията са както взаимодействието между ди-

рекциите, така и с други държавни и обществени органи и организации – ОДБХ, РИОСВ, 

РУО, РД СП, Областна дирекция „Земеделие”, ОИТ, Областна дирекция на МВР,  РЗОК, ВиК, 

НАП, Комисия за защита на потребителите, БЧК, неправителствени организации и други.  

             Традиционно добри са взаимоотношенията с областната и общинските администра-

ции.  

           Директорът на РЗИ – Стара Загора, Главният секретар и експерти от Инспекцията 

участват в следните междуведомствени комисии: 

Към Областен управител – Стара Загора: 

1. Областен съвет по сигурността – Стара Загора 

2. Щаб на Областния управител за координация на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи 

3. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Работна 

група за разработване на Областна стратегия и Общински планове за действие в 

изпълнение на целите на Национална стратегия на Р България за интегриране на 

ромите 2012 – 2020 г. 

4. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Стара Загора. 

5. Областна епизоотична комисия 

Към Община Стара Загора: 

1. Щаб на кмета при БАК – община Стара Загора 

2. Общински съвет по наркотични вещества 
             
           На основание чл. 116 от Закона за здравето за осъществяване на медицинското 

осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, към Директора на РЗИ със Заповед е 

създаден  Съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Членове 

на съвета са директорите на общинските МБАЛ, УМБАЛ и ЦСМП, както и представители на 

общини.  

Административното обслужване в РЗИ – Стара Загора се осъществява при спазване 

на принципите, установени в Административно процесуалния кодекс, Наредбата за 

административно обслужване и утвърдени и въведени Вътрешни правила за 

административното обслужване  и Вътрешните правила за оборот на електронни документи и 

документи на хартиен носител в РЗИ – Стара Загора.  

С цел облекчаване и оптимизиране на предоставените от РЗИ услуги дейността се 

организира по начин, с който осигуряваме обслужване на потребителите на едно място, лесно 

за намиране и достъп. Заявления за извършване на административни услуги се подават в 

звеното за административно обслужване, където се проверява пълнотата на документацията 

за всяка услуга по предварително изготвен контролен списък.  В звеното за административно 

обслужване потребителите получават пълна информация за административните услуги на 

достъпен и разбираем език, както и за хода на работата по преписката. Служителите на 

звеното отговарят на запитвания от общ характер или насочват въпросите по компетентност 

до звената в инспекцията. 

Информацията на указателните табели в сградата е представена както на български, така 

и на английски език. 

Информация за административните услуги, административното звено, обслужващо 

издаването на индивидуалния административен акт, адрес и телефони за връзка, таксите е 

поставена на видно место. 
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По – важни акценти в административното обслужване през 2018 година: 

 Запази се подходът заплащането да се осъществява наред със заявяването на 

административната услуга.  

 Предоставена е възможност на потребителите да извършват плащане не само по 

банков път и в брой, но и посредством пос терминал.  

През последното тримесечие на 2018г. беше въведена АИС Eventis R7 - Система за 

управление на документооборота и работния поток. 

През  2018 г.  в програмата са въведени:  

 Входящи документи:   22803 бр 

 Изходящи документи:   4413 бр 

 Междинно изпратени писма за периода– 3054 бр 

 Междинно получени писма за периода – 1388 бр 

 Вътрешни писма за периода – 3207 броя или общо са обработени  34865 бр. 

документи при 26204 бр. документи /2017г./ 
 

Непрекъснатото работно време на звеното за административно обслужване 

удовлетворява нуждите на потребителите. Установен е различен ред за ползване на 

почивките от служителите в него. В случаите, когато в служебните помещения има 

потребители на услуги в края на обявеното работно време, работата на Звеното за 

административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване.  

В РЗИ  функционира електронен достъп на служителите до административните звена от 

бек-офиса, с цел ограничаване на достъпа на потребителите на административни услуги до 

административните звена, обслужващи издаването на административните актове. 

На видно място са поставени пощенски кутии за подаване на „Писмени сигнали и 

предложения”, „Сигнали за корупция” и „Анкетни карти за изследване на удовлетвореността 

на потребителя на административни услуги.  

Кутиите за подаване на писмени сигнали и предложения се обслужват в съответствие с 

вътрешните нормативни документи. Комисия, определена със заповед на директора, отваря 

кутията за сигнали ежеседмично, като се изпълняват антикорупционните процедури. Не са 

постъпвали сигнали за наличие на корупционни практики. 

Дейността за състоянието на администрацията и административното обслужване беше 

отчетена в Администрацията на Министерски съвет чрез попълване на данни в 

Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на 

администрациите и в Системата за самооценка на административното обслужване в 

норманивно определените срокове.        

           В РЗИ са  утвърдени и въведени Вътрешни правила за предоставяне право за 

достъп до обществена информация. През 2018 година в РЗИ – Стара Загора са постъпили 

общо 31 заявления за достъп до обществена информация, като за всички са спазени 

изискванията на ЗДОИ, както по отношение на срока за предоставяне, така и по отношение 

на исканата информация. 

          Изготвен и публикуван беше на интернет страницата на РЗИ годишен отчет за 

постъпили заявления за достъп до обществена информация, на основание чл. 15, ал. 2, във 

връзка с чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация,  

         През 2018 г. е проведена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор 

на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

нуждите на РЗИ – Стара Загора”. Няма  подадени оферти за участие в обществената поръчка. 

         За осъществяване на дейностите по организирането, съхраняването и използването на 

документите в РЗИ е създаден учрежденски архив и постоянно действаща експертна 

комисия. Със заповед на Директора е определено лице, изпълняващо функциите на завеждащ 

учрежденския архив. 

           Създадените регистри за заповеди и договори се подържат актуални.  

          През 2018 г. бяха изготвени и подписани 40 договора за доставки и услуги.  
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ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

 

Информационната система на РЗИ – Стара Загора отговаря на изискванията за 

мрежова и информационна сигурност. С утвърдени Вътрешни правила са уредени общите 

изисквания за мрежовата и информационна сигурност. Съгласно сключен договор за 

информационно обслужване IT специалистите следят за прилагането на стандартите и 

правилата за информационна сигурност и управление на риска в инспекцията, анализират се 

заплахи за сигурността и се предприемат действия за коригиране и възстановяване на 

нормалното ниво.  

Изградената и разширена локална компютърна мрежа към момента има над 90 точки 

на достъп със скорост 100 MBits/sec. Всеки акаунт за даден компютър е с индивидуална 

парола, въведени са също и ограничения за потребителите с цел предотвратяване на 

инсталиране и деинсталиране на софтуер, драйвери и други компоненти, които биха 

предизвикали срив, нестабилност на системата или възможност за създаване на уязвимост. 

   Извършва се архивиране на най-важните бази данни от специализирани програмни 

продукти, най-малко на два различни носителя (хард-диск на друг компютър и оптически 

носител DVD) през определен период от време – ежедневно, месечно или годишно.  

Изграден е сайт на РЗИ Стара Загора, в който да се публикуват важни документи, 

регистри, информация от обществено значим порядък за дейността на институцията. Сайта 

се актуализира ежеседмично. 

          Създадени са служебни е-mail адреси за нуждите на отделните звена на РЗИ за 

ефективната им работа. 

 

СИГНАЛИ  

 

             В РЗИ – Стара Загора е организирано постъпването на сигнали и жалби от физически 

и юридически лица по всички възможни комуникационни канали: по пощата, по електронен 

път, включително и чрез уеб-страницата на инспекцията, на която е създадена специална 

бланка за това. На уеб- страницата на инспекцията има и връзка към националната страница 

за подаване на сигнали за корупция. Сигнали се подават и на „горещия” телефон и на всеки 

телефонен номер в РЗИ, при посещение на място, чрез пощенска кутия и на телефонен 

секретар. В хартата на клиента, публикувана на уеб-страницата на РЗИ има включена 

процедура за получаване на жалби, сигнали и предложения от граждани. 

             В РЗИ – Стара Загора се води единен регистър на всички постъпили жалби и сигнали 

и се контролира навременното и адекватно предприемане на мерки в правомощията на 

инспекцията самостоятелно от една или няколко дирекции, съвместно с други институции, 

изискване на предприемане на мерки от институции, подлежащи на контрол от инспекцията 

или пренасочване на сигнала за решаване по компетентност.  

           Всеки сигнал се проучва задълбочено и професионално, когато е необходимо се обек-

тивизира с лабораторен контрол.  

При постъпване на анономни сигнали и съмнение за наличие на  предпоставка за риск 

за здравето, се разпорежда извършване на проверка, предприемане на необходимите мерки и 

доклад до директора на инспекцията. 

             За недопускане на формален, повърхностен и пристрастен отговор на сигналите, при 

необходимост те се възлагат за проверка на комисия от специалисти на различни отдели/ди-

рекции. 

             За 2018 година в РЗИ – Стара Загора са постъпили общо 228 сигнала, от които 32 са за 

нарушаване забраната за тютюнопушене; 58 – във връзка с медицинско обслужване, хигиенни 

проблеми и лошо отношение в лечебни и здравни заведения; 36 са пренасочени за решаване 

по компетентност към други институции; 51 са свързани със замърсяване на жизнената среда; 
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11 са във връзка с проблеми в детски и учебни заведения, 10 са свързани с дейността на 

обекти с обществено предназначение и др.             

            През 2018 г. са издадени 28 постановления за налагане на глоби. Регистър на актовете 

и наказателните постановления в РЗИ се поддържа актуален. 
  

Финансово-стопански дейности 

         Отдел ФСД осигурява транспортното обслужване на РЗИ, поддържане на 

автомобилния парк в добро техническо състояние. Осъществява контрол на изминатите 

километри на служебните автомобили и на изгразходваното гориво, като се изготвя отчет. 

Всички автомобили на РЗИ – Стара Загора са преминали ГТП и имат сключена гражданска 

отговорност. Технически се обслужват, съгласно сключен договор за абонаментно 

обслужване. 

         Дирекция АПФСО осигурява стопанисване и съхраняване на сградния фонд и 

стоково-материалните ценности. Организира и осигурява снабдяването на 

администрацията с материали, консумативи, канцеларски материали, бланки, химикали, 

диагностични медицински изделия, дълготрайни материални активи, горива и смазочни 

материали: 

- извършва се обобщаване на предложения за поемане на финансово задължение 

- заявяване и снабдяване с материали, консумативи, химикали и медикаменти, 

канцеларски материали, бланки 

- раздаване на материали  

- Монтиран генератор за захранване на хладилна камера съхраняваща ваксини.  

- Изградена е ауспухна система към генератора за отвеждане на изгорелите газове. 

 

Дирекция АПФСО отговаря за организирането на правилната експлоатация на 

техническите системи в инспекцията: 

- извършва се проверка на техническото състояние на асансьора от сертифицирана 

фирма, с която РЗИ – Стара Загора има сключен договор 

- извършва се проверка на техническото състояние на парните и водогрейни котли – 

протокол на тримесечие  

- проверка на СОТ – всеки месец  

-проверка на видеонаблюдение – всеки месец  

- профилактика и проверка на пожароизвестителна инсталация – всеки месец. 

Разработени са схеми за евакуация отговарящи на изискванията на Приложение 2 към 

чл.11, ал.1 от Наредба № 8121з-647.  

- пддържане и ремонт на ел. уреди,  

- ремонт на ПВЦ тръба за отпадна вода  

         - подмяна на щрангове  за топла и студена вода  

- осигурява текущ ремонт на ел. уреди, ВиК инсталация.  

         

            Дирекция АПФСО осигурява пропускателния режим в сградата на РЗИ 

посредством карти за чекиране. Същата е свързана с компютър, на който се отчита явяването 

и напускането на сградата. Служител на Д АПФСО осигуряват пропускателния режим в 

сградата на РЗИ. За целта има разработена инструкция. Има създаден регистър, в който 

всички посетители на РЗИ се записват. За периода от 25.06.2018г. до 31.12.2018г. през 

сградата на РЗИ са преминали 12400 човека. Служителят на пропуска на РЗИ предоставя 

необходимата на потребителите информация и ги насочва. Разполага и с паник бутон при 

необходимост. Изграденото видео-наблюдение на сградата се поддържа винаги изправно.  

. 
 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА РЗИ – СТАРА ЗАГОРА  
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Реализирани  приходи на РЗИ – Стара Загора през 2018 г. 

 

Приходи от:  ПЛАН  ОТЧЕТ  % изпълнение  

държавни такси 200000  182095  91.05  

отдаване имущество под 

наем 

      

от наказателната 

дейност  

30000  3100  10.33  

вторични суровини       

РБНВ   122    

Застрахователни 

обезщетения 

  165    

Начет бензин       

Лихви       

Всичко  230000  185481     

  
 

        Средствата по бюджета на РЗИ – Стара Загора са изразходвани по направления, 

както следва: 

 

Възнаграждения на служителите      921487  

Обезщетения, граждански договори, представително  

облекло, СБКО             

 71755  

Осигурителни вноски    275756  

Размерът на средствата за материална издръжка е:  393864  

 Медикаменти    27408  

 Работно облекло                                                                                                     4500  

 Материали    51055  

 Енергия, горива, вода    94729  

 Външни услуги  133921  

 Текущ ремонт   18708  

 Данъци  10134  

 Командировки  13034  

 Застраховки   3549  
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 Глоби                                                                  167  

 Основен ремонт храдилна камера 6000 

 Придобеване на компютри и хардуер 23470 

 Придобиване на друго оборудване/генератор/ 3090 

 Придобиване на Програмни продукти/Евентис/ 4200 

 

Средства по национални програми 
 

 За реализация на национална програма за профилактика на рака на маточната шийка 

са усвоени 143 лв. 

 За реализация на Здравна стратегия за лица в неравностойно положение 

принадлежащи към етнически малцинства са усвоени 1548 лв. 

 За реализация на национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 

са усвоени 62750 лв. 

 За реализация на национална програма за намаляване на въздействието от радон в 

сгради върху здравето на българското население са усвоени 1100  лв. 

 

Информацията за състоянието на активите, пасивите, приходите и разходите е представена в 

срок и съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването и Министерство на 

финансите.  

 

 

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 
           В изпълнение на поставената през 2018 г. ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККАА  ЦЦЕЕЛЛ  „Повишаване 

качеството на медицинското обслужване на населението” основните дейности на Дирекция 

Медицински дейности бяха насочени към: 

 

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

2. Провеждане на контрол върху дейността на ЛЗ за болнична и извънболнична помощ по 

спазване на утвърдените медицински стандарти и метрологичен контрол 

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

4. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на 

населението 

5. Дейности по опазване на майчиното и детско здравеопазване 

6. Медико-статистическа обработка на информацията от ЛЗ от областта 

7. Дейности при БАК  

 

1. Регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и 

лечебната дейност по чл.2 а от ЗЛЗ по контрол по извършената регистрация:  

– През 2018 г. в РЗИ Стара Загора са извършени 23 регистрации на лечебни заведения за 

извънболнична помощ и хосписи  

– 66 пререгистрации – при промяна в обстоятелствата по регистрация.  

– От регистъра са заличени 15 лечебни заведения за извънболнична помощ или хосписи.  

– Изготвени са 106 справки от регистъра за ЛЗИБПХ, за нуждите на други институции и 

лица. Води се текуща кореспонденция във връзка с регистъра – при поискване, при 

непълнота на представените документи и др.  
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– Дейностите по регистрация са извършвани в срок и съобразно действащата 

нормативна уредба.  

– Издадени становища за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 131. 

– Контрол по извършената регистрация: През 2018 г. са извършени общо 262 проверки 

на дейността на ЛЗИБП, от тях 114 проверки са по регистрация, 61 по изпълнение на 

утвърдените медицински стандарти, 87 – медицинско оборудване на ОПЛ, 

предоставено по програма BUL 4565 от Световна банка и 15 ЛЗ, разкрити на 

територията на предприятия в областта. 

2. Дейности по издаване на удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата 

по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона 

за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с 

издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за 

болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически 

заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи 

и диализните центрове:  

– През 2018 г. не са извършване проверки за издаване на удостоверения за изпълнение 

на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 

правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените 

медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения – няма постъпили 

искания от ЛЗ за БП за промяна на разрешенията за осъществяване на лечебна 

дейност. 

– Изпратени са в МЗ преписки на две ЛЗ, поради смяна на управител 

– Извършена 61 проверка  на лечебни заведения за спазване изискванията на 

утвърдените медицински стандарти.  

– Проверки по наредбата за осъществяване правото на достъп - 16 

– Проверки на ЛЗБП с договор за Майчино и детско здравеопазване с МЗ - 12 

 

3. Уведомяване на ИА Медицински одит за случаи на нарушения на медицинските 

стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ:  

– Извършени са проверки, за констатираните несъответствия са направени писмени 

препоръки до ЛЗ. Не са констатирани пропуски, налагащи предоставяне на 

преписките по компетентност на Изпълнителна агенция "Медицински одит", относно 

спазвне правата на пациента. 

 

4. Регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве  

– През 2018 г. е подадено 1 заявления за регистрация на лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 

здраве.  

– Издадена 1 заповед за заличаване във връзка с подадени заявления от регистрираните 

лица.  

– Извършени са 13 проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за 

лечение.  

 

5. Издаване на разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от 
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лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери  

– През 2018 г. не са издавани разрешения по съхранението и продажбата на лекарствени 

продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери, получили разрешение 

за тази дейност, съгласно Наредба № 5/2011г.  

– Няма издадени заповеди за прекратяване.  

 

6. Дейности по организация и контрол на медицинската експертиза и на регионалната 

картотека на медицинската експертиза:  

– Приети са 4 410 бр. документи за освидетелстване и преосвидетелстване на пациенти 

от ТЕЛК и обработени МЕД за служебно преосвидетелстване – 3 534. Обработени са 3 

534 бр. МЕД по издадени ЕР на ТЕЛК. Проверени, изпратени и заверени 16 624 ЕР. 

Преписки по обжалвани болнични листове и ЕР – 894. 

– Регионалния съвет за контрол извършва проверка на не по-малко от 2 % върху 

актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност – 

3 125 проверки. 

– Изготвени и са издадени 79 заповеди за откриване, закриване и промяна в съставите 

на ЛКК в ЛЗ от областта  

 

7. Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при 

нарушаване правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското 

обслужване:  

През 2018 г. са обработени 58 жалби, от тях: 

- 34 са свързани с неудовлетвореност от оказана медицинска помощ; 

- 3 са свързани с неудовлетвореност от обслужване в обекти за търговия на 

дребно с лекарствени продукти; 

- 6 са свързани с неудовлетвореност от медицинското обслужване от ТЕЛК и 

ЛКК 

- 15 свързани с обжалване на издадени болнични листи. 

Извършени са проверки, за констатираните несъответствия са направени писмени 

препоръки до ЛЗ. Извършена е една съвместна проверка с ИА „Медицински одит“.  

 

8. Дейности по събиране и анализиране на информация, свързана с разходването на 

публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и 

контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със 

средства от бюджета на Министерството на здравеопазването:  

- Приети, проверени, обработени и изпратени в НЦОЗА 112 отчета по Методиката за 

субсидиране. 

- 44 отчета са върнати за преработване на ЛЗБП.  

- Извършени са 28 проверки в ЛЗ относно обема на отчетените дейности и начина на 

водене на медицинската и друга документация. За проверките са съставени 

констативни протоколи, връчени на ЛЗ в законоустановените срокове. При 

констатирани нарушения са направени предписания или са предприети действия, 

съгласно Методиката за субсидиране. 

- Не са констатирани пропуски, които изискват представяне на доклади до МЗ 
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9. Дейности по контрол на заявяването, разпределението и разхода на лекарствени 

продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на 

здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване  

- дейности по водене на регистъра на лекарите, имащи право да предписват лекарствени 

продукти по Наредба № 34 /2005г. – няма подадени заявления.  

 

10. Дейности по контрол на спазването на нормативните изисквания към 

медицинската документация от лечебните заведения и медицинските специалисти, 

събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа информация за 

дейността на лечебните и здравните заведения:  

Контролът върху начина на водене на медицинската документация от ЛЗ се осъществява при 

всички проверки касаещи дейността на ЛЗ, включително и при проверки по жалби – 84 

проверки.  

 

11. Изготвяне на актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по 

чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя 

информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по 

лекарствата:  

- През 2018 г. не са постъпвали сигнали за нарушения на чл. 50, 51 и 53 от  Закона за 

кръвта, кръводаряването и кръвопреливането 

12. Дейности съвместни със звената, ангажирани със социалното подпомагане, 

дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове:  

- Събиране, обработка и изпращане в МЗ на актуална информация за състоянието на 

детската смъртност на национално ниво - 12;  

- В изпълнение на „Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на информация 

за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати от лица с чуждо 

или двойно гражданство- 12  

- Участия в заседания на "Консултативна комисия" към Дирекция "Социално 

подпомагане" по общини - 12  

- Поддържане на актуална информация за броя на децата, ползващи детски ясли и 

детски кухни на територията на региона. Подаване на информация в МЗ – на всяко 

тримесечие 

- Определяне на лице от РЗИ за участие при сформиране на междуведомствени 

мултидисциплинарни екипи в случай на дете в риск- 1 

- Справки към МЗ на извършените превенции на изоставяне на дете на ниво родилен 

дом съгласно Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на 

ниво родилен дом – 2 

- информация за броя на родените деца с увреждания -2 

- Участие в Съвета по осиновяване към ОД „СП - 50 

- Проверки по сигнали на граждани и организации (ДАЗД, ОЗД към Д СП, лечебни 

заведения и др.), по нарушения при спазване правата на детето – 1 

- Участие в други междуведомствени комисии, съвместни проверки и др. – 2  
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14. Проучване и установяване потребностите в областта от лекари, лекари по 

дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с 

висше образование:  

- През 2018 г. е извършено  проучване на потребностите в областта от лекари, лекари по 

дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с 

висше образование.;  

- Приети и обработени 26 заявки за участие в курсове и индивидуално обучение към 

МУ София.  

- Текущо предоставяне на информация за СДО на сайта на РЗИ.  

 

15. Дейности по събиране, обработване и предоставя финансово-икономическа 

статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и 

здравните заведения на територията на региона  

- За периода са обработени 12 отчета за разделно отчитане на разходите;   

- Изготвени са справки за натуралните показатели в делегирани от държавата дейности 

на функция “Здравеопазване” на общините  

- Изготвен анализ да дейността, финансовите и икономически показатели на 

публичните лечебни заведения за болнична помощ  

 

16. Събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа информация за 

дейността на лечебните и здравни заведения:  

- За 2018 г. са приети и обработени 2 642 медико-статистически отчета от ЛЗ   

- Оперативна статистическа информация  – 81 бр.  

- информационна карта на починалите деца на територията на област Стара Загора от 0 

до 18г. – шестмесечни –  12 бр.  

- събиране, кодиране и изпращане на свидетелства за перинатална смърт – 37 бр.  

- проверка и кодиране на съобщения за смърт – 5 256 бр.  

- Събиране и предоставяне на НЦОЗА на съобщения за суицидно действие 100 бр.  

 

17. Внедряване и поддържане на единни информационни системи за отчетност на 

лечебните и здравните заведения, оказване методична помощ и осъществяване контрол 

при прилагането  

Във връзка с писма на НЦОЗА, е създадена организация по информирането на лечебните 

заведения в област Стара Загора, относно преминаването към ново електронното отчитане на 

медико-статистическа и финансова информация. РЗИ няма контролни функции.  

 

18. Изработен 1 здравно-демографски анализ – изготвен кратък статистически сборник 

“Здравеопазване 2017 г.”, включващ в анализ на дейността на лечебните заведения и 

ресурсното им осигуряване.  

 

19. Дейности по контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:  

- Общ брой извършени проверки в обекти за търговия на едро с лекарствени продукти – 

2  
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- Общ брой проверки в обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти – 319.  

- проверки за издаване на оценка за откриване на аптеки, обекти за търговия на едро с 

лекарствени продукти – 8 

- Регистрация на дрогерии - 3.  

20. Дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и 

нормативните актове по прилагането му дейности:  

- Извършени проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия за 

търговия с наркотични вещества – 236 от тях: 

- Извършени проверки за издаване на протоколи на търговци на едро и аптеки, 

кандидатстващи за лицензия за търговия с наркотични вещества или промяна на 

обстоятелства – 7; 

- Проверки на обекти извършващи дейности с наркотични вещества – 229 

- Изготвяне на обобщен отчет за движението на НВ – 4 

- Извършени съвместни проверки с МВР и ДАНС – 3 

- Предоставени специални рецептурни бланки/формуляри за предписване на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества 2 093 кочана, от тях 1 952 кочана 

зелени рецептурни бланки, 57 кочана жълти рецептурни бланки и 84 кочана 

специални формуляри. 

- Вписвания в регистъра за специални формуляри - 42 

- Участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества и техните препарати – не 

са постъпили искания  

 

21. Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които 

предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 

№ 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите  

- Приети заявления – 452 

- Вписвания в регистъра – 6 

 

22. Дейности по планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинското 

осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи:  

Разработване на военновременни планове за организацията на медицинската помощ за 

населението в региона и извършване дейности по отбранително-мобилизационна подготовка.  

Планиране привеждането на здравните и лечебни заведения на пряко подчинение в 

готовност за работа при БАК и организиране на оповестяването в съответствие с 

действащите нормативни документи.  

- Планиране управлението на медицинското осигуряване при БАК.  

- Комуникационно-информационно осигуряване при БАК.  

Участие в учението за издирване и спасяване при авиационно произшествие в района 

на с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора. 

Своевременно провеждане в изпълнение на Плана за отсрочване от повикване във 

Въоръжените сили на резервисти и техника през 2018 г.  

Поддържане на взаимодействие с други институции и ведомства при необходимост.  

Изготвяне на годишен план за дейността по ОМП – 2018 г Актуализиране и 

представяне в МЗ, Дирекция “МД ” на данните на РЗИ .Стара Загора във връзка с 

осъществяване на оперативност в дейностите по ОМП  
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Изготвяне и представяне в МЗ, Дирекция “МД” на Отчет за проведените дейности по 

медицинското осигуряване на населението при кризи от военен и невоенен характер.  

Организиране и провеждане на контрол по съхраняване и опазване на всички видове 

мобилизационни запаси и мощности в структурите от здравната мрежа в района.  

Организиране на работни срещи със специалистите по ОМП от структурите от 

здравната/лечебна мрежа:  

- по окомплектоването с кадрови потенциал, леглови фонд, специализирана 

техника  

- по отсрочването  

- по актуализирането на плановете на лечебните заведения за привеждане в по-

висока степен на готовност  

- по готовността за отреагиране при бедствени ситуации, терористични актове и 

т.н.  

- по съхраняване на мобилизационните запаси и техника  

Задачи по управление на медицинското осигуряване  

- Актуализиране на заповедта за Съвета за медицинско осигуряване на 

населението при БАК  

- Провеждане на заседания на Съвет за медицинско осигуряване на населението 

при БАК  

- Участие в щабни тренировки на ОУПБЗН  

- Изготвяне и представяне на доклад пред Щаба за координация на спасителните 

и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии относно готовността 

на здравната мрежа на територията на областта за действие при усложнени зимни условия  

- Участие в заседания на Областния и общинския съвет по сигурността и при 

БАК  

- Актуализиране на Плана на РЗИ за защита при бедствия  

- Актуализиране на Плана за привеждане на РЗИ в готовност за работа във 

военно време в съответствие с изискванията на ЗЗКИ  

- изготвяне на Отчет-заявка на контролно число за отсрочване от структурите на 

здравната и лечебна мрежа в областта  

- Събиране на данните от структурите на здравната мрежа в областта  

- Обработване на данните в РЗИ  

- Отсрочване на специалисти и техника от повикване във Въоръжените сили  

Актуализиране данните за окомплектоваността на структурите от лечебната/здравна 

мрежа в областта с :  

- личен състав;  

- леглови фонд;  

- специализиран транспорт към 01.01.2018 г.  

- специализирани медицински екипи  

- аптечни заведения  

Извършване на контрол и оказване на методична помощ по дейностите на ОМП  

Поддържане и актуализиране на информационни системи  

Дейности по защита на КИ  

- Извършване на годишна проверка на регистратурата за КИ и изготвяне на 
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протокол  

- Актуализиране на Списъка по чл.37 от ЗЗКИ и изпращане в ДКСИ и ТДНС  

- Актуализиране на Списъка по чл.26 от ЗЗКИ и изпращане в ДКСИ и ТДНС  

- Подготовка и изпращане на документи за извършване на разширено проучване 

за достъп до КИ в ТДНС  

- Извършване на обикновено проучване съгласно чл.47 от ЗЗКИ  

- Осъществяване на контрол по прилагането на правилата за защита на КИ 

- Преразглеждане на сроковете за защита на всеки материал или документ, 

маркиран с гриф за сигурност и изготвяне на протокол.  

 

23. Съставяне на актове за административни нарушения и предложения на 

директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки, предвидени в 

закон:  

- Съставени актове за административни нарушения – 3 

- Издадени заповеди за принудителни административни мерки – 0 

 

24. Извършване на други дейности, произтичащи от нормативен акт или от 

законните разпореждания на директора на РЗИ:  

Дейности по контрол на дейността на лечебните и здравните заведения по 

осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура – 

извършени са 126 проверки в ЛЗ.  

 

 

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

 

В изпълнение на стратегическите цели на РЗИ основните дейности на дирекцията 

бяха насочени  към: 

 провеждане на активен епидемиологичен надзор на заразните заболявания и 

вътреболничните инфекции; 

 организация и контрол по имунопрофилактиката по Националния 

имунизационен календар; 

 контрол по спазване на хладилната верига в лечебните заведения 

 провеждане на контрол върху качеството на провежданите дезинфекции и 

стерилизации в ЛЗБП и ЛЗИБП; 

 контрол по управлението на отпадъците с характер на опасни в лечебните  

заведения;  

 провеждане на профилактични изследвания,   микробиологична, 

вирусологична и паразитологична диагностика на заразни заболявания като част от надзора 

на заразните болести. 

 

Реализирани основни дейности на отдел  Противоепидемичен контрол: 

 

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

Проведен е контрол на 1118 лечебни, здравни и др. заведения с 1962 обекта, от 

които: 1465 обекта в ЛЗИБП, 161 обекта в ЛЗБП, 41 други ЛЗ, 269 здравни кабинети в 

детски и учебни  заведения и специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги по смисъла на чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане и 26 други обекти. 
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Извършени са общо 8 565 проверки по имунизационната и противоепидемичната 

работа на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико-

социални грижи, диспансери и ДДД фирми, от които: 

 2 233 текущи проверки, както следва: 

 2 056 текущи епидемиологични  

    111 планови по паразитологичен контрол  

               66 по спазване на Закона за управление на отпадъците  

 

 6 332 тематични проверки при план 5208. 
 

В резултат на провеждания ДЗК и във връзка с констатирани пропуски и нарушения на 

противоепидемичния режим, както и за създаване на по-добра организация на работа са 

издадени, с които са обхванати 1096 обекта; извършени са 283 проверки по предписания. 

Съставени са 13 акта, издадени са 10 наказателни постановления на стойност 1350 лв. 

Извършени са 1540 проучвания на заразни болести (1463 първични и 77 вторични). 

Извършена е проверка и е даден отговор на 26 жалби и сигнали на граждани. 

Издадени са 73 доклада от предварителен здравен контрол относно здравните 

изисквания на лечебни и здравни заведения и  51 становища за класификация на 

опасните отпадъци в ЛЗ (предимно в рисковите индивидуални практики за специализирана 

медицинска помощ). 

За контрол на провежданите дезинфекции и стерилизации в лечебните заведения 

са взети общо 8 404 проби, от които 1,12% с отклонение (94), както следва:  

 От външна среда 2 проби с отклонение (от УБМАЛ – Стара Загора).  

 От кухненски офис – няма с отклонение 

 От взети проби за стерилност – няма с отклонение 

 Проби по метода на Келси – 1 проба с отклонение (КОЦ – Стара Загора); 

 Контрол на въздух – 3 (МБАЛ "Тракия" – 2 и МБАЛ МК "Св.Иван Рилски" – 1 

); 

 Контрол на перилния процес – 3 (СБАЛПФЗ-СЗ – 2 и ДВХФУ – Стара Загора - 

1); 

 Диализни течности – 6 с отклонение (4 – МБАЛ-Чирпан; 2 в Диализен център 

"Виадиал" – Стара Загора 

 Дезинфекционни разтвори – 66 с отклонение (под необхидимия %) 

 Биоциди – 13 с отклонение 

 Проконтролирани са  стерилизационни апарати – 301; без отклонение – няма. 

Регистрирани са 7 втоматични стерилизационни уредби, 261 автоклава, 3 сухи 

стерилизатора (използват се за стерилизация на стъклария), 4 газови стерилизатора и 26 

сушилни. 

 

ДЕЙНОСТ ПО КОНТРОЛ НА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ  

 Регистрираните ДДД фирми на територията на област Стара Загора са 15  (14 в 

гр. Стара Загора и една в гр. Казанлък). 

Във връзка с влизане в сила на Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за 

извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на МЗ и МХЗГ (обн. в ДВ 7 от 

19.01.2018 г.) са осъществени следните дейности: 

1) Изпращане на уведомителни писма до кметовете на общините и фирмите за ДДД; 

2) Извършени 17 комплексни проверки съвместно с ОДБХ – Стара Загора на 17 

фирми за ДДД с подадени уведомления, 15 от които  отговарят на нормативните изисквания;  

3) Обучение по прилагане на наредбата;  

4) Въведен електронен регистър на издадени удостоверения за придобита 

квалификация за изпълнител на ДДД – РЗИ – Стара Загора е определена за извършване на 

такова обучение със заповед на Министъра на дравеопазването;  
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През годината са извършени 39 основни, 37 тематични проверки и една -  по проверка 

на предписание на фирмите за ДДД. Не са установени несъответствия на нормативните 

изисквания. 

На всички кметове на общините в областта бяха връчени предписания (№ НЗБ-

10/05.02.2018 г.) за планиране, подготовка и извършване на:  

1) дезакаризация (двукратна през годината, съобразно биологичния цикъла на 

развитието на кърлежите); дезинсекция срещу комари (имагоцидна и ларвицидна 

обработка), съобразено с повишената численост на популациите от комари; дератизация 

(предимно обработка канални шахти). На всяка община бяха посочени специфичните 

рискови зони, определени на базата на извършените биологични изследвания от РЗИ през 

2017 г. – зони с висок, среден и нисък риск за населението. 

2) мониторинг и дезинсекция срещу пълзящи насекоми (предимно хлебарки, бълхи, 

дървеници и др.) и дератизация  на детските заведения (ДЯ, ДГ и домове за социално 

обслужване на деца и възрастни) 

3) извършване на периодична дезинфекция  на пясъчниците в детските заведения 

срещу чревни и др. паразити. 

До 31 март 2018 г. общините сключиха договори с фирми за извършване на ДДД 

дейности през 2018 г. Всички фирми, сключили договор за ДДД обработки фигурират в 

публичната база данни на МЗ. 

През март започнаха активните мероприятия по ДДД в общините. 

1) Дезакаризация. Първата обработка на тревните площи срещу кърлежи приключи в 

края на май, а втората – от началото на август до началото на октомври.  

Контролът върху ефективността от извършената дезакаризация беше обективизиран с 

общо 140 проверки.  

2) Дезинсекция. 

 Обработени общо 1 336 400 m2 площи срещу комари (имаго) в общините 

Стара Загора, Опан, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня, Бр.Даскалови и 757 200 m2 ларвицидна 

обработка срещу комари (Гълъбово, Раднево, Стара Загора, Мъглиж). 

 Извършена инспекция на фирмата, извършваща дезинсекция в гр. Стара Загора 

 Извършени 138 проверки по дезинсекция срещу вредни насекоми, предимно 

хлебарки, в лечебните и детските заведения, социалните домове: в ЛЗ – 50; Детски заведения 

– 74; домове за социални услуги за деца и възрастни – 10. Връчени бяха две предписания на 

ЛЗБП за сключване на договор с фирма за ДДД за извършване на мониторинг и обработка 

срещу вредни насекоми и гризачи. 

3) Дератизация – включва мероприятия по намаляване числеността на популациите 

от сив плъх в каналната система на Казанлък, Гурково, Раднево (обработени 1580 канални 

шахти). 

Извършени 138 проверки по дератизацията на детски и социални заведения и лечебни 

заведения. Акцент на проверката: 1) проницаемост на обекта за гризачи; 2) място на 

поставяне на отровните точки; 3) избор на подходящ биоцид респ. капан; 4) редовно 

отчитане на резултатите върху мониторингова карта; 5) предприемане на мерки при доказана 

заселеност на обекта с гризачи.  

В детските заведения и социалните домове, както и във всички лечебни заведения се 

извършва непрекъснат мониторинг относно наличието на вредни насекоми и гризачи, на 

базата на сключени договори с фирми за ДДД. Контролът е обективизиран с 336 проверки, 

Събиране и изследване на биологичен материал 

В периода април – май беше събран и изследван биологичен материал – кърлежи, взет 

предимно от кучета и от тревните площи, необработени с биоциди, събран по метода на 

"белия флаг". Биологичният материал беше консервиран и беше определена родовата 

принадлежност на екземплярите: Казанлък – Ixodes ricinus, Павел баня – Rhipicephalus, Стара 

Загора – Dermacentor. 

През втората половина на май започнаха и изследванията на водните биотопи в 
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областта за наличие на комари от Aëdes и Anopheles. Бяха изследвани 158 водни биотопа, 

събрани и микроскопирани 775 водни проби.  

Резултати:  

 В 7 биотопа беше установено наличие на ларви от маларийни комари, пет от 

които с ниска степен на заселеност (под 5 бр/m2) – Калояновец, Зимница, Обручище, 

Старозагорски бани, Землен и два – със средна степен на заселеност (5 – 10 бр/m2) – 

Николаево и Черганово. Установените ларви бяха в І – ІІ фаза на развитие, а в пункт 

Николаево и  ІІІ фаза на развитие.  

 Прави впечатление факта, че при второто изследване на регистрираните 

маларийни биотопи, само при пункт Николаево беше установено наличие на ларви на комари 

от род Anopheles и то на изолирани места предимно върху силно нагрети водни зони върху 

Spirogyra sp. 

  В общините Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Мъглиж беше извършена 

ларвицидна обработка на водоемите с висок риск за развитие на анофелийни и др. видове 

комари).  

  При изследване на рискови обекти по отношение наличието на комари-имаго 

от вида Aedes albopictus (складовите бази за стари автомобилни гуми) не беше установено 

наличие на комари от цитирания вид (за разлика от 2014 – 2017 г.). 

 Биотопите с наличие на ларви на комари от Anopheses бяха картирани и 

картотекирани. 

Във връзка със случаите на заболели от Западно-нилска треска в съседни на България 

страни и във връзка в писмо № 12-01-73/11.09.2018 г. на главния държавен здравен 

инспектор, доц. д-р Ангел Кунчев, бяха изпратени писма до кметовете на общините в 

областта с предоставяне на актуална информация по извършени мероприятия по дезинсекция 

срещу комари и при необходимост и извършване на последваща дезинсекция. В сайта на РЗИ 

беше предоставена информация за населението за същността на инфекцията, предизвикана от 

вируса на западно-нилската преска, пренасян от птици (диви и домашни) към хората чрез 

комарите, както и за предпазване от ухапване от комари. 

Съобразно изискванията по Национална програма по профилактика и контрол на 

векторно-предавани трансмисивни инфекции в РБългария, 2014 – 2018 г., беше събран 

биологичен материал (комари – имаго) за месеците юни, юли, август и септември, и изпратен 

в НЦЗПБ – София за видово определяне. 

Мероприятия по Национална програма по профилактика и контрол на векторно-

предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България, 2014 – 2018 г. 

През 2018 г. приключи дейността на петгодишната Национална програма за 

профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в 

РБългария. 

Резултати: 

1) Беше създадена много добра организация по координиране на дейностите по 

Националната програма между РЗИ и МЗ, НЦЗПБ, ОДБХ-Стара Загора, общините в 

областта, ЛЗБП, ЛЗИБП и медиите. 

2) Осъществяване на дейности по популяризиране същността и значението на 

Националната програма: 

 Семинар-обучение с представители на общинска администрация, биолози и 

еколози; запознаване с целите и задачите на Националната програма, както и задачите, 

касаещи общините; запознаване със същността на векторно-преносимите инфекции чрез 

мултимедийни презентации. 

  Работа с медиите (ежедневни и периодични издания, радио, ТV): периодично и 

ежегодно запознаване с епидемичната обстановка, относно векторно-преносими 

трансмисивни инфекции и методи за превенция; периодична информация за предстоящи 

дейности по ДДД, както и извършени проверки по качеството на ДДД; публикации в сайта на 

РЗИ на епидемиологично значими векторно-преносими трансмисивни инфекции. 
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  Работа с ЛЗБП и ЛЗИБП. Запознаване на медицинския персонал с клиниката 

на векторно-предаваните трансмисивни инфекции и правилното пробонабиране при 

съмнение за такива (чрез мултимедийни презентации и др. информационни материали) 

  Работа в РЗИ. Запознаване на служителите от дирекция НЗБ с основните 

дейности по Националната програма; изготвяне на мултимедийни презентации; проверки по 

регистрация и контрол на ДДД фирми и контрол на ползваните биоциди; проверки по 

качеството на ДДД обработките в детски заведения, социални домове, лечебни заведения, 

паркове, детски площадки и др. – над 900 (2014 – 2018 г.). 

3) Задачи по изпълнение на Националната програма 

 Изследване на водни биотопи и дезинсекции: всяка година в периода май-

септември се извършват изследвания на водни биотопи за наличие на ларви респ. популации 

от маларийни комари, както и такива за наличие на азиатски тигров комар. В периода 2014-

2018 г. са изследвани общо 613 водни биотопи със събрани и микроскопирани 3 393 водни 

проби. В резултат на изследванията през 2014 в района на Стара Загора и през 2015 г. в 

община Павел баня бяха открити ларви и имаго на азиатски тигров комар. Ежегодно са 

констатирани анофелийни биотопи в общините Павел баня, Казанлък, Николаево, Мъглиж, 

Стара Загора, Бр.Даскалови. Рисковите зони се наблюдават и обработват през целия активен 

сезон – извършват се обработки срещу комари (имаго) на над 900 дка площи, ларвицидни 

обработки вкл. на оризовите полета на над 350 дка и целеви обработки на над 200 дка 

ежегодно. Алармиране на населението за епидемиологичното значение на комарите и др. 

насекоми и начините за предпазване. 

  През периода 2014 – 2018 г. са събирани и изследвани за видова принадлежност 

и за носителство в НЦЗПБ – София на проби от комари от три пункта в областта – 

резултати: не е установена заразеност на комарите по отношение наличието на вируси 

на различни трески (Западно-нилска, Зика, Жълта треска, Денга, Чикунгуня и др.), 

както и на малариен плазмодий. 

  Изследване на кърлежи и дейности по дезакаризация. На базата на  

предписания на РЗИ в областта се извършва ежегодна двукратна дезакаризация. Обработват 

се над 1800 дка площи. При констатирани кърлежови огнища в антропогенните зони се 

извършват и спешни целеви обработки. Във вирусологичната лаборатория на РЗИ се 

извършваше безплатно серологично изследване за Лаймска борелиоза. За периода 2015 – 

2018 г. в лабораторията са изследвани общо 177 пациенти (36 положителни). Алармиране на 

населението за епидемиологичното значение на кърлежите и начините за предпазване от 

ухапване. 

 Събиране на биологичен материал – кърлежи, за видово определяне и за 

заразеност в НЦЗПБ – София, от райони с доказано заболели от Лаймска борелиоза, 

Марсилска треска, Ку-треска, Туларемия.  

 Дейности по дератизация. Извършване на задължителни дейности по 

дератизация. Извършени целеви дератизации и крайна дезинфекция в райони със случаи на 

заболели от Хеморагична треска с бъбречен синдром. Алармиране на населението за 

епидемиологичното значение на гризачите, особено синантропните гризачи, и тяхното 

епидемиологично значение. 

 От изследванията, извършвани в област Стара Загора са изготвени карти на 

анофелийни биотопи и биотопи от кърлежи с висока плътност, на базата на които се 

планират и извършват съответните дейности по ДДД. 

 

АНАЛИЗ НА ЗАРАЗНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 

 Общата заразна заболеваемост (без грип и ОРЗ), регистрирана през 2018 г. е 

530,92 
0
/0000 (1694 случая), при 724.69

0
/0000  (2329 случая) за 2017 г. 

 Смъртност от остри заразни болести – 2,82
0
/0000, с леталитет – 0,52% (прил.2). 

 Дихателни инфекции  

Заболеваемост през 2018 г. 381, 42
0
/0000, при 504,39

0
/0000 за 2017г.  
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Относителен дял спрямо всички регистрирани заразни заболявания – 70,97% 

Анализът на възрастовата структура на капковите инфекции показва, че най-засегнати 

са  възрастовите групи от 1- 4 г. и  5-9 г.  

С най-висок относителен дял остава варицелата, която заема 85,78% от всички 

регистрирани капкови инфекции, следвана от скарлатината с 11,41%. Заболеваемостта при 

варицелата  през 2018 г. показва есенно – зимнно разпространение, а при скарлатината 

есенно-зимно и пролетно разпространение. Най-много заболели са регистрирани през 

месеците: за варицела ноември – март (79,31%) ; за скарлатината месец ноември-юни ( 82,01 

%), с пик месец-януари. 

Регистрираната заболеваемост от коклюш през 2018 г. е  - 0,63
0
/0000 - 2 случая, при 

0,32
0
/0000 - 1 случай за 2017 г. 

През 2018г. нивото на интензивност на епидемичния процес на Грип и остри 

респираторни заболявания, в началото на есенно-зимния сезон 2017 г. – 2018 г., за периода 

от октомври 2017 г. до първите две седмици на месец януари 2018г., бе в границите на 

нормалното и макар и надвишавайки средните стойности на заболеваемост за страната, 

заболяемостта за област Стара Загора бе под епидемичните стойности за областта.  

Повишаване на заболяемостта, се наблюдава през третата седмица на месец януари 2018 г., 

когато регистрираната заболяемост достигна епидемични стойности и за периода 15.01.2018 

г. – 21.01.2018 г. заболеваемостта от Грип и ОРЗ за областта бе 277,27 
0
/000   при средна за 

страната 189,02
0
/000.  Във връзка с това от 24.01.2018 г. със Заповед на Директора на РЗИ 

град Стара Загора се обяви грипна епидемия за област Стара Загора и бяха въведени 

съответните противоепидемични мерки. 

С оглед прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и 

ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и Грип сред учениците, РЗИ Стара Загора предложи 

на РУО – Стара Загора прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за 

периода 24.01.2018г. – 26.01.2018 г.  
През следващите две седмици, заболяемостта от ОРЗ и Грип продължи да бъде с 

високи стойности, съответно  395,88 
0
/000 за п   и 330,92

0
/000 , след което започна тенденция   за 

намаляване на нивото на острите респираторни заболявания. 

Въз основа на значителния спад на ОРЗ през първата седмица на месец февруари 

05.02.2018 г. – 11.02.2018 г. с регистрирана заболяемост - 233, 45
0
/000 , от 13.02.2018 г. бяха 

отменени всички противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия за област 

Стара Загора.  
За доказване на грипните щамове циркулиращи през есенно зимния сезон 2017г. – 

2018г. РЗИ Стара Загора събра и изпрати в Националната референтната лаборатория за 

изследване на Грип и ОРЗ общо 90 проби от носогърлени смивове. От тях 24 са 

положителни, като 19 са положителни (+) за Грипен вирус тип В „Yamagata”, 1 е  

положителен (+) за Грипен вирус тип А (H1N1), 3 са положителни за аденовируси и 1 e 

положителен за метапневмовирус.  

За горепосочения период от инспекторите на отдел „ПЕК” дирекция „НЗБ”  бяха 

извършени общо 116 тематични проверки по ОРЗ за осъществяване на активен контрол по 

спазване на разпоредените противоепидемични мерки. Проверките бяха извършени в ЛЗБП, 

ЛЗИБП, детски и учебни заведения разположени на територията на град Стара Загора и град 

Казанлък При проверките нарушения не бяха констатирани. 

За 2018г. с противогрипна ваксина са обхванати общо 386 лица. От тях 45 са 

обхванати в Имунизационният кабинет при РЗИ – Стара Загора и 341 обхванати от ОПЛ.   

Чревни инфекции  

Заболеваемост –68,64/0000  при 105,79
0
/0000 за 2017 г. 

Има понижение на заболеваемостта с 1,5 пъти, което се дължи на намаляване 

на гастроентероколитите, салмонелозите и ротавирусните ентероколити. 
Заболеваемостта от чревни инфекции, включваща чревните диарийни инфекции и 

Вирусен хепатит тип А, през 2018 г. е 105,62 
0
/0000, при 164,91

0
/0000 за 2017 г. 
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Сред всички ОЗБ, чревните диарийни инфекции заемат 12,89 %.  

 Трансмисивни инфекции  

Заболеваемост –19,12
0
/0000 за 2018 г. при 10,27

0
/0000 за 2017 г.  

 Общото равнище на заболеваемост бележи значително повишение - 1,9 пъти, което 

се определя от регистрираните случаи на Лаймска борелиоза (28) и Марсилска треска (33) 

за 2018 г. 

През 2018 г. са регистрирани общо 61 случая на трансмисивни инфекции, при 33 

за 2017 г. 

Относителният дял спрямо всички  заразни заболявания  е 1,83%. 

Невроинфекции  

Заболеваемост -12,84 
0
/0000   за 2018 г., при  10,89 

0
/0000 за 2017 

Абсолютен брой заболели 41 за 2018 г. , при 35 за 2017 г. 

 Инфекции с множествен механизъм на предаване  

Заболеваемост – 1,24
0
/0000  при 1,56

0
/0000 за 2016 г.  

 Заболеваемостта се определя от регистрираните четири случая на Ку-треска. 

 

АНАЛИЗ НА ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ 

 

1. Взрив от Салмонела Ентеритидис в детска градина № 4 „Бреза”, гр. Стара 

Загора. 

В периода 13.04.2018 г. – 20.04.2018 г. са открити и изолирани 14 лица положителни 

на Салмонела Ентеритидис: 

 12 деца от 2-ра група, от които 2 заболели и 10 здрави заразоносители 

 2 лица от персонала здрави заразоносители (1 помощник готвач, 1 

помощник възпитател, обслужващ коридорите) 

Здравите заразоносители са открити при извършените профилактични изследвания на 

контактния персонал. Изследванията на контактните от семейните огнища са с отрицателни 

резултати.  

Предприети са мерки за недопускане разпространението на инфекцията. 

Правят се следните изводи: 

Източникът на зараза  най-вероятно се явява едно от 2-те заболели деца или 

един от откритите здрави заразоносители.  

Разпространението на салмонелната инфекция е станала в детската градина 

чрез  обслужване на децата и пропуски в дезинфекционния режим.  

2. Епидемичен взрив от Салмонела гр. Д, в детска градина  № 6 „ Еделвайс”-  гр. 

Казанлък, ул.”Цар Освободител” № 23. 

Заболяло дете – 1 и 4 здрави заразоносителя 

На 08.05.2018 г. по повод на получени 3  бързи известия от ОПЛ  за деца с повръщане 

и разстройство, посещаващи  яслена група в посочената детска градина е извършено 

епидемиологично проучване и проверка, при които се установи следното:  

В периода 03.05.2018 г. – 07.2018 г. с оплаквания  на повръщане и растройство са били 

6 деца от една яслена група. Част от децата са върнати на родителите на 03.05.2018 г. и са 

приети отново в детското заведение на 08.05.2018 г. без да се изискат чревни 

микробиологични изследвания. 

От взетите на 09.05.2018 г. проби от 30 деца и 5 лица от персонала, 3 деца са с 

положителни резултати на Салмонела гр. Д.    

От взетите 10 утривки от външна среда от кухненския офис и от групата няма проби с 

отклонения. 

От взетите  2 проби за химичен анализ – дезинфекционният разтвор е над изискуемата 

концентрация. 

Връчено  е предписание до Директора на ДГ № 6 с конкретни противоепидемични  

мерки. Съставен е акт на  медицинската сестра за нарушен филтър в детското заведение. 
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Извършена е проверка на 14.05.2018 г., при която се установи, че предписаните 

мероприятия  от 08.05.2018 г. са изпълнени. 

Към 15.05.2018 г. засегнатите деца са 10, от които 6 са били с клиника на ентерален 

синдром и 4 здрави заразоносители на  Салмонела гр. Д. Продължават изследванията и 

наблюдението на  контактните от групата. 

3. Взрив от Вирусен хепатит тип А в детска градина „Лилия” с. Хрищени, 

община Стара Загора 

Общо заболелите деца са 8 на възраст от 4 до 6 години. Всички са хоспитализирани 

за лечение в КИБ при УМБАЛ „Проф.  Д-р Ст. Киркович АД” Стара Загора, при всички е 

доказан Вирусен хепатит тип А. Заболелите са от две различни групи, от общо четири 

функциониращи в детското заведение, от подготвителна група и от първа.   

Във връзка със създалата се ситуация бяха извършени проверки от инспектори на РЗИ 

Стара Загора и връчено предписание на Директора на детското заведение с 

противоепидемични мерки. 

На 16.03.2018г. е извършена крайна дезинфекция  на детското заведение от 

лицензирана ДДД  фирма,  наложена е карантина и се извършва стриктен сутрешен филтър 

при приема на децата. 

Проведено е изследване на целия персонал, на детското заведение за чернодробни 

трансаминази, всички резултати са в норма. 

От взетите 10 проби от външна среда, 3 проби от дезинфекционен разтвор за химичен 

анализ и 1 проба от питейна вода за микробиологичен анализ, всички резултати са без 

отклонения. 

        Във връзка с горецитираните ситуации се предприе изследване на целия 

персонал от детските заведения за чревно бактериално носителство и стафилококово 

носителство. 

 Анализа показва, че в 34 детски заведения са регистрирани отклонения, в 4 е 

изолирано Ешерихия Коли от фецес и в 32 ДЗ бактериално носителство на патогенни и 

условнопатогенни бактерии. 

Персоналът с изолирани причинители своевременно са отстранени и санирани. 

Изследвани са и всички денски млечни кухни в областта. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ 

 

В Старозагорски регион на епидемиологичен надзор по ИСМО през отчетния период 

подлежат общо 16 лечебни заведения и ДМСГД.  

По данни от тримесечните сведения (ИСМО) – ф. 3.0-5, постъпващи в РЗИ – Стара 

Загора, през 2018 г. в лечебните заведения на Старозагорска област са лекувани  92980 болни.  

Общият брой на регистрираните ИСМО за 2018 г. е 720, или това е 0,77% от 

изписаните болни. За сравнение през 2017 г. регистрираните ВБИ са 601, което е 0,68% от 

изписаните болни. 

За 2018 г. случаи на ИСМО са регистрирали 10 (62,50%) от общо 16 лечебни 

заведения на територията на Старозагорска област.  

Като цяло прави впечатление, че регистрацията на ИСМО в лечебните заведения на 

Старозагорска област не е особено добра.  

По-голямата част от регистрираните ИСМО са доказани микробиологично. Така 

УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" – АД – Стара Загора, МБАЛ "Тракия" ЕООД – Стара 

Загора, МБАЛ "НиаМед" ООД – Стара Загора  и КОЦ – Стара Загора, се отличават със 100% 

микробиологично изследване на регистрираните ИСМО.  

В първите две от посочените ЛЗ функционират микробиологична лаборатория и 

работят по щат болнични епидемиолози.  

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" – Раднево  заема първо място по регистрация на ИСМО сред 

всички лечебни заведения. За 2018 г. са регистрирани  197 ИСМО, при 130 за 2017г.  
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Заболяемост – 17,48%, при 11,10% за 2017. 

Относителния дял на ИСМО в психиатричната болница спрямо всички регистрирани 

ИСМО за периода е 27,36%, като за 2017 г е бил 21,63%. 

За 2018 г. 100% от регистрираните ИСМО са микробиологично неизследвани, същото 

е съотношението и за 2017г. - 100% от регистрираните ВБИ са микробиологично 

неизследвани. 

19,52% от преминалите болни са били на антибиотично лечение (при 43,36% за 2017 

г.). 

ДМСГД “Мария Луиза” – с. Бузовград – регистрирани са общо 85 случая на ИСМО 

при 92 за 2017г.  

Заболяемост от ИСМО – 30,47% (при 27,96% за 2017 г.). 

Относителен дял – 11,81% спрямо всички регистрирани случаи за периода, като за 

2017 г. е бил 15,31%. 

87,06% са микробиологично неизследвани (95,65% неизследвани за 2017 г.).  

30,47% от преминалите са били на антибиотично лечение (27,96% за 2017 г.). 

ДМСГД – Стара Загора –  Регистрирани са общо 166 случая на ИСМО за 2018г. при  

148 случая за 2017 г. 

Заболяемост – 23,09% % (20,90% за 2017 г.).  

Относителният дял на регистрираните ИСМО спрямо всички регистрирани случаи за 

периода е 23,06% (24,63% за 2017 г.).  

18,67% са микробиологично неизследвани (6,76% за 2017 г.). 

22,95% от преминалите са били на антибиотично лечение (20,34% за 2017 г.).  

През 2018 г. ИСМО регистрират 5 МБАЛ в Старозагорска област:  

Най-много ИСМО са регистрирани в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД – 

Стара Загора. Обявени са 169 ИСМО или това е 23,47% от всички регистрирани за 2018 г. 

ИСМО в региона (18,47% за 2017 г.).  

Заболяемост – 0,62% (0,42% за 2017 г.). 

100% от регистрираните ИСМО са микробиологично изследвани (при 100% за 2017 г).  

От изписаните 27252 болни 11428 са били на антибиотично лечение, което е 41,93% 

(43,41% за 2017 г.). 

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД – Казанлък – обявени са 60 случая на ИСМО 

или това е 8,33% от всички регистрирани ИСМО в региона (12,48% за 2017 г.).  

Заболяемост – 0,57% (при 0,70% за 2017 г.).  

90% са микробиологично изследвани (при 80% за 2017 г.). 

От изписаните 10564 болни 2790 са били на антибиотично лечение, което е 26,41% 

(25,12% за 2017 г.). 

МБАЛ "Тракия" ЕООД – Стара Загора. Обявени са 21 случая на ИСМО или това е 

2,92% от всички регистрирани ИСМО в региона (3,49% за 2017 г.).  

Заболяемост – 0,12% (при 0,14% за 2017 г.). 

100% от регистрираните ИСМО са микробиологично изследвани (при 100% за 2017 

г).  

От изписаните 16975 болни 8459 са били на антибиотично лечение, което е 49,83% 

(43,49% за 2017 г.). 

СБНАЛ "Св. Лазар" – Казанлък. Обявени са 5 ИСМО или това е 0,69% от всички 

регистрирани за 2018 г. ИСМО в региона (1,33% за 2017 г.).  

Заболяемост – 0,43% (при 0,65% за 2017 г.). 

100% от регистрираните ИСМО са микробиологично неизследвани.  

От изписаните 1169 болни 3 са били на антибиотично лечение което е 0,26% (0,40% за 

2017 г.). 

МБАЛ "НиаМед" ООД – Стара Загора. Обявен е 1 случай на ИСМО или това е 

0,14% от всички регистрирани ИСМО в региона (0,33% за 2017 г.).  

Заболяемост – 0,03% (0,06% за 2017 г.). 
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100% от регистрираните ИСМО са микробиологично изследвани (100% за 2017 г.).  

От изписаните 3505 болни 1693 са били на антибиотично лечение, което е 48,30% 

(55,66% за 2017 г.). 

От бившите областни диспансери през 2018 г. случаи на ИСМО е обявил само КОЦ – 

Стара Загора – 12 случая на ИСМО, което е 1,67% от всички ИСМО  (1,50% за 2017 г.), 

заболяемост 0,20% (0,21% за 2017 г.).  

100% от регистрираните ИСМО са микробиологично изследвани. 

От изписаните 6020 болни 648 са били на антибиотично лечение което е 10,76% 

(8,23% за 2017 г.). 

Разпределението на ИСМО по лечебни заведения е както следва: 

В МБАЛ в Старозагорска област за 2018 г. са регистрирани общо 256 ИСМО (218 за 

2017 г.) или това са 35,56% от всички регистрирани през годината ИСМО (29,30% за 2017 г.) 

. 

ИСМО регистрирани за останалите ЛЗБП в Старозагорска област (ДПБ "Д-р Г. 

Кисьов" – Раднево и КОЦ – Стара Загора) – 29,03% при (26,03% за 2017 г.) от всички 

регистрирани през годината ИСМО.  

 

ДЕЙНОСТ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА 

 

Дейността на  имунопрофилактиката през  първото шестмесечие на 2018г е  в  

съответствие  със Закона за здравето чл.58 и чл.82, ал. 2.1 и  Наредба №15/ДВ,бр. 45 от 2005г/ 

изм. и доп.от 28.05.2013г.; ДВ,бр.54 изм.и доп от 01.06.2014г.; ДВ, бр.92 от 07.11.2014г.; ДВ, 

бр.38/12.05.2017г. за имунизациите в РБългария 

 

1. Осигуряване на биопродукти и мониторинг на хладилната верига. 

Биопродуктите за подлежащия контингент  бяха разпределени според нуждите на 

ОПЛ и болничните отделения от склада на РЗИ Стара Загора, съгласно актуализиран и 

утвърдения план, график за всяко  предходно тримесечие в срок  до 15-то число на последния 

месец на текущото тримесечие. 

При раздаването на ваксините от РЗИ  за лечебните заведения, всяко тримесечие бе 

осъществяван и постоянен мониторинг по спазване на хладилната верига. 

В РЗИ Стара Загора функционира  Мониторна програма за контрол и състояние на 

наличните хладилни устройства (работи 1 хладилна камера и плюсови хладилници). 

Хладилната камера и хладилниците са подключени към сигналната система на СОТ. 

Системата сигнализира за нарушения в показанията на допустимата минимална и 

максимална температура. Биопродукти от склада на МЗ се получават при спазване на 

хладилните условия – големи хладилни чанти – 80 л. 

През 2018 г са извършени общо 840 тематични проверки по имунопрофилактика, от 

които 237 по спазване на хладилната верига, 123 извънредни проверки по обхвата на децата 

до 2 годишна възраст с петкомпонентна ваксина и 480 планирани проверки по 

имунопрофилактика. 

Температурата се контролира ежедневно в контролни листове. Осъществява се 

ежеседмичен контрол от страна на ОПЛ  прихода – разхода на получените и изразходваните 

биопродукти. 

При получаване на ваксина всяко тримесечие се  изисква задължително от всеки ОПЛ 

да предостави  пълната информация за наличното количество ваксина, приход-разход, както 

и сведения за извършените имунизации и реимунизации (Приложение №7 ДВ, бр.92 от 

07.11.2014г. за имунизациите в РБ). 

  При констатирани несъответствия между изразходваната и налична ваксина се 

извършват проверки по достоверността на подадената информация и на място. 

          През 2018 г. 25 деца не са обхванати поради отказ от родители ( 3 деца до 2 

годишна възраст, 10 деца с попълнени декларации от родилно отделение, 5 деца над 7 
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годишна възраст и 7 лица над 40 годишна възраст). В цифровия отчет са посочени по приеми 

видовете ваксини, неизвършени поради отказ ( 47 приема имунизации и реимунизации ). 

Съставени  са 10 акта за  административно нарушение на родители, отказващи 

имунизации. 

2. Мониторинг на имунизациите 

Други причини за необхващане са медицински противопоказания, смяна на адрес, 

миграция на ромските деца, неявяване или отказ от имунизация  и реимунизация на 

подлежащите лица. При приемането на отчетите  за извършените имунизации и 

реимунизации от ОПЛ, предавани в РЗИ се прави  мониторинг и на място за приход-разход-

остатък. 

Имунизационният обхват се мониторира при рутинните проверки на инспекторите от 

отдел „ПЕК” в амбулаториите на ОПЛ, където се извършва проверка за своевременноста  на 

проведените имунизации и реимунизации, както и причините за необхващането на 

подлежащите лица. 

Имунизационният обхват на децата в ученическа възраст се проследява и посредством 

обработка на информацията, постъпваща два пъти годишно / м. януари и м. юни / от 

медицинските специалисти в учебните заведения, както и  при извършваните през годината 

текущи  проверки. Медицинските специалисти полагат усилия за уточняване на имунния 

статус на учениците, съобразно възрастта, като поддържат тясна връзка със  съответния 

личен лекар. В повечето случаи се установяват проведени имунизации и реимунизации които 

не са нанесени своевременно в ЛАК. 

Докладите на медицинските специалисти помогнаха за обхвата на нередовни деца за 

ваксината срещу морбили, паротит и рубеола. 

3. Дейност на областната комисия за освобождаване от имунизациите  

На  основание  Наредба № 15 /ДВ,бр. 45 от 2005г/ изм. и доп.от 28.05.2013г., ДВ,бр54 

изм.и доп. от 01.06.2014г.,ДВ,бр.92 от 07.11.2014г. за имунизациите в РБ,  със  Заповед  на 

директора на РЗИ Стара Загора, бе актуализирана областната специализирана комисия за 

отлагане на лица по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, съгласно 

която се провеждат ежемесечни заседания всеки последен четвъртък на месеца от 

епидемиолог, инфекционист, педиатър и невролог в УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД – 

гр. Стара Загора. 

През 2018 г.  са  проведени 14  заседания, на  които  са  представени  113 деца (от 

Стара Загора - 90  и 23 деца в Казанлък ). 

 с мнение за трайно освобождаване от имунизация са 2 деца 

 с мнение за временно освобождаване от профилактични имунизации са 74 деца  

 на 34 деца е разрешено обхващането с подлежащи имунизации и реимунизации 

според възрастта. 

През   2018 г.  не са регистрирани случаи на нежелани реакции след ваксинации. 

4. Сведение „3” – 23а за извършените имунизации и реимунизации в област 

Стара Загора през 2018 г. 

Постигнат е обхват на подлежащите на имунизация и реимунизации до 18 

годишна възраст 96, 60 % (обхванати са 30 123 от подлежащи 29 100). 

 Имунизация против туберкулоза 

От подлежащите  3234 новородени деца в област Стара Загора са имунизирани   (97%) 

Не имунизирани са 97 новородени,oт тях 87 поради временни медицински 

противопоказания , 10 поради отказ от родителите. 

Проверка за белег на децата от 7 до 10 месечна възраст 

От подлежащите  2014 деца са проверени 1972 (98% ). 

От установените деца без белег 153,  проверени с туберкулинова проба Манту 144 

(95%) 

 (95,00%) са обхванати с БЦЖ имунизация, останалите са отложени по временни 

медицински показания.  
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Проверка с проба Манту и реимунизация с БЦЖ ваксина 

На 7 год. възраст проба Манту е проведена на 3103 деца (97%) от подлежащите 3200 

деца. От тях 720 са с отрицателен резултат, от които реимунизирани са704 (97.77%). 

На 11 год. възраст проба Манту е проведена на 2972 деца (97,44%) от подлежащите 

3050 деца. От тях 458 са с отрицателен резултат. Реимунизация с БЦЖ ваксина е проведена 

на 442 деца (97 %) от отрицателните. 

 Имунизация на новородените с хепатит Б  ваксина 

През  2018 год. РЗИ гр. Стара Загора осигуряваше  непрекъснато Хепатит Б ваксина за 

родилните отделения. 

От подлежащите 3234 новородени деца са обхванати 3171 (98.05%). Не имунизирани 

са 63 новородени,oт тях 53 поради временни медицински противопоказания , 10 поради отказ 

от родителите  

Със завършена имунизация срещу Хепатит Б при деца обхванати с моно 

хепатитна ваксина и шесткомпонентна ваксина са  96.23 % . 

Със завършена имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, 

ХИБ са 2795  деца от подлежащите 2900 (96,37%) – обхванати с пет и шесткомпонентни 

ваксини – фиг.8.1. 

 Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, 

ХИБ. От подлежащите 2800, са обхванати 2679 деца (95,67%).  

 

 Реимунизация с ДТКбП на 6 годишна възраст. 

С Тетраксим са обхванати  3345 деца  ( 98,38 %), от подлежащите  3400 .  

Получените количества бяха своевременно предоставени на ОПЛ.  

Във връзка с допълнителни указания  на Министерство на здравеопазването, посочени  

с писмo № 16-00-29/08.01.2018 г., относно обхващането на всички подлежащи и пропуснати 

деца с имунизации и реимунизации с осигурените за тях ваксини  Пентаксим  и Тетраксим, 

РЗИ Стара Загора издаде и разпространи предписание №  НЗБ - 9 / 01.02.2018 г. до всички 

общопрактикуващи лекари. Създадена бе организация за раздаване на ваксини ежедневно от 

склада на РЗИ.  

Към 31.06.2018 г. с ваксината Тетраксим бяха обхванати 2 300 деца ( 67,64 %) от 

подлежащите за годината 3 400 деца, а към края на 2018 година 3345 деца ( 98,38 %).   

Необхванатите са основно поради временни медицински противопоказания, отсъствие 

и несъгласие на родителите да обхванат децата си преди навършване на 6 годишна възраст. 

През 2018 г. са съставени актове на 4 родители, отказващи реимунизация с 

четирикомпонентна ваксина. 

 Имунизация против пневмококови инфекции с конюгирана 

ваксина.  

Със завършена имунизация срещу пневмококови инфекции 
От подлежащите за 2018 год. са  обхванати съответно по приеми: 

с 1-ви  обхванати 2803 (96.65%) 

с 2-ри  обхванати 2800 (96.55%) 

с 3-ти  обхванати 2797 (96,44%) 

с 4-ти  обхванати 2621 (93.60% ) 

 Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола 

(МПР) 

Имунизирани на 13 мес. възраст са 2696 деца (96.28 %) от подлежащите 2800 

Реимунизирани на 12 год. възраст са 2998 деца (96.70 %) от подлежащите 3100. 

 Реимунизация с ТД 

Процентът на обхващане с ТД реимунизация е най-висок при 12 год. (95,06 %) и 17 

год. (94,50 %) деца, докато при 35 г. (54.87 %) год. и 45 г. (53.39 %) той е по-нисък. 

Причините за необхващане в тези възрастови групи са предимно от немедицински 

характер – неявяване при покана, отсъствие от страната, здравно-неосигурени лица.  
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 Целеви имунизации и реимунизации 

С имунизация  през  2018 г. против бяс са обхванати 88 ухапани лица, за които са 

изразходвани  720  дози противобясна ваксина. 

 Препоръчителни имунизации . 

Тези имунизации са извършени както в имунизационния кабинет на РЗИ, така  и в 

практиките на  ОПЛ, както следва: 

- срещу вирусен хепатит тип В - 2 лица 

- срещу вирусен хепатит тип А – 2 лица 

- ТАП – 215  лица 

- грип – 375  лица 

- срещу човешки папиломен вирус  - 320 

- срещу коремен тиф – 2 лица 

- ротовирусна ваксина с двудозова схема  - 1094 

- ротовирусна ваксина с тридозова схема  - 79 

- кримска хеморагична треска - 101 

 Имунизация срещу човешки папилома вирус 

От отчетите за извършени имунизации и реимунизации от ОПЛ в област Стара Загора  

за 2018г. са приложени общо 320  дози ваксина срещу РМШ,  28,2 % обхват на 12 

годишни момичета. 

По Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в 

Република България 2017-2021 г. в област Стара Загора са приложени общо 1173  дози 

ваксина срещу ротавирусната инфекция ( 1094 за двудозова схема, с завършена имунизация 

са 515 деца; 79 дози са използвани за тридозова схема, с завършена имунизация са 18 деца) 

5. Дейност на имунизационния кабинет на РЗИ – Стара Загора 

В кабинетът се извършват  и профилактични имунизации на лица без личен лекар в 

съответствие с Имунизационния календар на Република България, както  и препоръчителни  

имунизации  на  всички  желаещи. 

Учениците  без  избран  личен  лекар  се  уточняват  след  получаване  на  информация  

от  медицинските  специалисти  в  учебните  заведения  на  област  Стара  Загора. 

През  2018 г. в  Имунизационния  кабинет  на  РЗИ – Стара  Загора са обхванати 109 

лица с  ваксини. 

Имунизираните с противогрипна ваксина през месец септември–ноември 2018 г. са 34 

лица. 

Имунизирани са 58 служители в горските стопанства с ваксината КХТ, 

реимунизирани 43. 

През януари – декември на  2018  год.  в  РЗИ  гр. Стара Загора  са  издадени 22 

сертификата  за  ваксинации  и  реваксинации  на  лица, заминаващи  в  чужбина. 

6. Сероепидемиологичен надзор ваксинопредотвратимите заразни болести 

 Хепатит   тип   Б 

През 2018 г. не са регистрирани  случаи на заболели от вирусен хепатит т. Б в 

имунизационна възраст. 

 Коклюш 

За 2018 год. са обявени два случая на коклюш. 

Касае се за  дете на 2 месечна възраст от с. Паничерево,  община Гурково., което е в 

извънимунизационна възраст и липсват данни за контакт с болен от коклющ.   

Вторият случай е при дете на една година и два месеца от община Гурково, редовно 

имунизирано за възрастта. Между двете деца липсва епидемиологична връзка. 

 Епидемичен паротит  

Регистрирани са 9 случая на заболели от епидемичен паротит.  

Заболелите деца са имунизирани  срещу морбили, паротит и рубеола за възрастта. 

Всички са лабораторно потвърдени.Няма епидемиологични данни за контакт със 

случай на епидемиче паротит. 
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 Рубеола 

Нулева заболяемост за 2018г. и нулева за 2017 год. 

 Морбили 

           Няма случаи на Морбили през 2018 г. 

7. Надзор на остри вяли парализи 

На територията на Старозагорска област са регистрирани общо 9 случая,  на остри 

вяли парализи. 

Всички са лекувани  в МБАЛ „ Св. Георги” гр. Пловдив и  МБАЛ Хасково. 

8  са  с данни за редовно проведени имунизации и реимунизации спрямо 

полиомиелитна компонента и 1 без данни за имунизации на 11 годишна възраст (детето е 

родено в Гърция и се имунизира там). 

Изследваните материали в Националната референтна лаботатория по ентеровируси гр. 

София са с негативни резултати.  

Направени са 48 проверки по надзора на ОВП и Гилен –Баре, при които не са открити 

такива несъобщени случаи.  

Данните са въведени своевременно в УЕБ – базираната система. 

 

 

РАБОТА В КАБКИС 

 

По Компонент 3 „Увеличаване обхвата на доброволното консултиране и 

изследване за ХИВ чрез мрежа от ниско прагови услуги с фокус върху групите в най-

голям риск”:  
Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН работи 

по Програмата на ООН “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с основна цел, ориентирана 

към най-уязвимите групи на обществото с установени поведенчески  рискове – роми, лишени 

от свобода, ХИВ позитивни, интравенозни наркомани, проституиращи момчета и момичета, 

млади хора.  

 От  01.01 до 31.12.2018г. през КАБКИС 10 – Ст. Загора за консултация и изследване 

са преминали 1857 клиента с общо 3607 посещения (пред- и следтестови консултации). 

Направени са 1857 изследвания /при 1431 за 2017 г.). 

Разпределението по пол показва че 64,78% от клиентите, посетили кабинета през 

2018 г. са били жени и 35,32% - мъже. 

Това са млади хора в активна възраст, като с най-висок относителен дял през 2018 

г. е възрастовата група 30-  39 г. –29,24% от всички пожелали да узнаят своя ХИВ статус, 

следвани от 25 - 29 г. – 19.33% и 40 - 49 г. – 17,44% 

При всички клиенти на кабинета е проведено предтестово консултиране. На явилите 

се за получаване на резултати е проведена следтестова консултация.  

 През 2018г. клиентите на кабинета, предимно от рисковите групи , както и лица 

лишени от свобода в затворите Ст.Загора и Сливен и медицинските специалисти от 

лечебните заведения от областта  бяха изследвани  за Сифилис и Вирусен хепатит Б иС .  

 976 (52,55%) са изследвани за Сифилис, от които 1,12% (11 лица) са с 

положителен резултат.  

 за Хепатит В изследваните са 365 (19,65%), от които 6 лица (1,64%) са с 

положителен резултат.  

 за Хепатит С са изследвани 563 (30,31%), от които (3,73%) – 21   лица са  

с положителен резултат.  

През изминалата година КАБКИС 10 успешно си сътрудничи с неправителствените 

организации и сдружения, работещи по различните компоненти на Програмата за 

профилактика и контрол на СПИН и СПБ, както и с различни  младежки и студентски 

асоциации. 

През 2018 г. бе продължена  инициативата Кабинетът да изнася дейността си “на 
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терен”, като през годината бяха проведени 30 излизания на терен по различни поводи.  

604 лица (32,52%) от клиентите на кабинета са изследвани извън КАБКИС (по време 

на кампании и в затвора) при 538 за миналата година. 

Това са предимно млади хора, лица от рисковите групи, медицински работници от лечебни 

заведения на област Стара Загора. Изследваните лица на терен са 470 лица (25,30% от общия 

брой изследвани лица (1857) през 2018 година. 

 През 2018 г. продължи тенденцията от предходните години да се провеждат 

изследвания на лишените от свобода в затворите Стара Загора и Сливен. Общият брой на 

изследваните в затворите през 2018 г. е 134 (7.21% от всички изследвани лица през 

годината).  
 

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ ”МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

Служителите от отдел „Медицински изследвания” работиха в съответствие с 

медицинските стандарти по микробиология, вирусология и паразитология.  

В отдела са изследвани 100% от постъпилите материали. 

За 2018г. са извършени 48 574 лабораторни анализи , при  50 559 за същия период  на 

2016  г. , т.е. за отчетния период е налице  понижение с около 4 %.   

Броят на изследваните лица е 18 927. 

През отчетният период всички звена в отдела взеха успешно участие в  двата 

цикъла от системата за външен лабораторен контрол и получиха съответните 

сертификати. .  

1. Микробиологични изследвания 

С микробиологични изследвания са обхванати 2 051 лица. Диагностицирани  са 

общо  36  (1,76%) положителни. За  2018 г. са изследвани и 7 017 проби от болници, 

медицински центрове, лекарски и стоматологични кабинети, от тях с отклонения бяха 

15 проби (0,21%). 

Общия брой на постъпилите за изследване проби е  9 069, на които са извършени 11 

634 анализа.  

Броя на платените изследвания е 4 064, което съставлява 34,93% от всички извършени 

изследвания. 

   Изследванията за чревни патогени са общо  4 524 с 0,39% с доказани причинители. 

Чревните изследвания са,  както следва: 

Профилактични изследвания – 3 846  (изследване предимно на лица за лични 

здравни книжки, за постъпване в соц. домове и изследвания на деца за прием в детски 

заведения) 

 от  тях положителни – 0 

                  Изследвани контактни – 662  

 от тях положителни –  19   (2,87% )   

Изследвани болни – 3 (лица с клинични оплаквания от страна на 

гастроинтестинален тракт, насочени за изследване от ОПЛ или по епидемични показания) 

 от тях положителни – 0 

Изследвани преболедували – 13  

 от тях положителни – 1   (7,69% )   

Извършени са 93 клинико-микробиологични изследвания с 16 положителни 

изолата 17,20%  (платени, профилактични и платени, по епидемични показания).  

Платените проби, изследвани  през  2018г. са както следва: 

 Урини - 21, без етиологично доказаване 

 Раневи секрети – 4, етиологично доказани  4 (100%). 

 Носни и гърлени секрети – 28, етиологично доказани са 9 (32,14%). 

  Други клинични материали (хемокултури, очни секрети, материали от 

генитална система) – 40,  етиологично доказани 3 (7,50%). 
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Профилактичните изследвания: 

Streptococcus pyogenes - няма 

Утривки от външна среда на болници, медицински центрове, лекарски, 

стоматологични кабинети, ръце, работно облекло, стерилности, дезинфекционни разтвори, 

диализни течности и др. Общо изследвани проби – 7 017, с отклонения - 15 проби (0,21%).  

Стерилности – 2 058, без отклонения  

Контрол на стерилизационна апаратура с биологични тестове - 80, без   отчетени 

отклонения  

Контрол на дезинфекционни разтвори (метод на Келси) - 29, от тях с отклонение 

беше 1 проба (3,45%). 

Определяне на микробно число в диализни течности - 41, с 6 отклонения (14,63%)    

Контрол на въздух в болничните заведения - 24, от тях с отклонения бяха 3 проби 

(12,50%). 

Контрол на перилния процес и оценка на болничното бельо при изпирането му - 43, 

от тях с отклонения бяха 3 проби (6,98%). 

 Утривки от работна среда – 4 566, от тях с отклонения бяха 2 проби  (0,04%). 

Утривки от ръце - 53, без отклонения 

Утривки от работно облекло-0, без отклонения 

Повърхности от кухненски офиси - 61, без отклонения  

Смивове от кухненска посуда - 62, без отклонения  

2. Серологични изследвания 

Извършени общ брой 5 472 изследвания , от които 148 положителни 

Изследвани за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИ” са  3 536 проби (67+): 

 СПИН –  1 101 проби; 

 Сифилис – 979 проби/744 проби ELISA и 235 проби Rapid test/, от които 

11  положителни; 

 Хепатит В – 365 проби, от които 6  положителни; 

 Хепатит С – 557 проби, от които 21  положителни; 

 Хламидия трахоматис – 534 проби, от които 29  положителна; 

 Хламидия трахоматис Ig M – 232 проби, от които 1  положителна; 

 Хламидия трахоматис Ig G –  232 проби, от които 22  положителни; 

 Хламидия трахоматис Ig А – 70 проби, от които 6  положителни; 

 

На  39 лица, лишени от свобода в затвор Стара Загора и Сливен са извършени 104 

изследвания за ХИВ, сифилис, хепатит В и хепатит С, от които при 9 е установен 

положителен резултат – при 3 за сифилис; 1 – за хепатит В и 5 – за хепатит С.   

 Изследвани са 426 бременни жени но Програма “Майчино здравеопазване”, 911 

изследвания, от които 2  положителни проби – 1 за сифилис и 1 – за хепатит В. 

Изследвани са 235 служители на МБАЛ в област Стара Загора, 1410 проби с 26 

положителни резултата – 2 – за Хепатит С; 24 – за Хламидия трахоматис. 

 Изследвани са  проби на 319 лица (281 пациенти на хемодиализа и 38 персонал на 

диализни структури), 676 изследвания, от които 27 положителни – 1 - за Сифилис; 10 – за 

Хепатит В и 16 – за Хепатит С. 

От СНЦ “Свят без граници” в лабораторията са изследвани  151 лица, общо 586 

проби с 34 положителни резултата -  11 за Хепатит В; 23 – за Хепатит С. 

Oт СБАЛПФЗ – Стара Загора са изследвани за ХИВ - 34 лица. 

Изследвани за Лаймска борелиоза са 153 проби, от които 13 са с положителен 

резултат.  

По проучване на разпространението на Хепатит С – SPHERE – C са изследвани 252 

проби, от които 2 положителни  проби. 

Извършени са 235 платени изследвания. 

В Национална референтна лаборатория по „Грип и ОРЗ” са изпратени носогърлени 
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смивове на 103 пациенти за изследване, от които 30 проби са положителни. 

В Националната потвърдителна лаборатория по HIV са изпратени 3 проби за 

потвърждение. 

Лабораторията успешно участва в проведения външен контрол м. април и м. 

октомври, със сертификати за контролен цикъл Вирусология за СПИН, Хепатит В, Хепатит С 

и сифилис . 

  

3. Паразитологични изследвания 

С паразитологични  изследвания са обхванати 14 691 лица. Диагностицирана  са общо  

125 (0,88%) опаразитени, от които морфологично потвърдени – 120 (81,68%) и 5 (18,32%) 

серологично положителни.  

Общия брой на постъпилите за изследване проби е 20 834, на които са извършени 31 

468 анализа. 

Броя на платените изследвания е 10936 , което съставлява (34,75%) от всички 

извършени изследвания. 

3.1. Местни паразитози 

Паразитозоонозите са едни от значимите в здравно – социално отношение паразитни 

заболявания. Водеща сред тях за нашия регион  е ехинококозата. 

1) Ехинококоза. Регистрирани са 4 (1,24
0
/0000) лица с ехинококоза. През 2018 г. са 

оперирани 4  лица, всички случаи са първични.  Сред оперираните от ехинококоза,  деца и 

юноши до 14 г. няма. От всички оперирани по повод ехинококоза пациентите, живеещи в 

градовете са 3, а един живее на село. Разпределението по пол е трима мъже и една жена.  

2) Трихинелоза. Не са регистрирани  случаи на трихинелоза. 

3) Тениидози. Случаи с тениидози не са регистрирани. 

4) Геохелминтози. Изследвани са 10 150 лица за аскаридоза и за трихоцефалоза.  Не 

са регистрирани опаразитени.  Ендемични за аскаридоза селища в област Стара Загора няма. 

3.2. Контактни паразитози 

1) Ентеробиоза. Тази паразитоза е водеща по разпространение и с особено значение 

за организираните детски колективи. С цел нейното намаляване, са обхванати еднократно с 

перианални изследвания  114  детски заведения, домовете за деца и юноши, интернатите и 

домовете със специален статут. От изследваните 8 633 деца, с положителен резултат са 89 

(1,03%). 

На 10 162 лица са направени изследвания за ентеробиоза по профилактични и 

клинични показания. Открити са 118 (1,16%) опаразитени. На всички положителни е 

проведено етиологично лечение и контролно изследване. 

Освен  перианални, на деца от детските заведения са извършени и копрологични 

изследвания. Не са открити  опаразитени.  

2) Жиардиаза. Тя заема второ място по разпространение от контактните паразитози. 

Общият брой на изследваните за 2018 г. е 10 150  лица - без положителни резултати. 

3) Хименолепидоза. Случаи на  хименолепидоза не са регистрирани  . 

3.3. Опортюнистични паразитози 

За токсоплазмоза серологично са изследвани 13 лица, насочени по клинични 

показания от дерматолози,  хематолози и гинеколози. Положителен резултат  е отчетен при 4 

проби (30,76% ). 

3.4. Внасяни паразитози 

През 2018 г са извършени 7 изследвания за малария на трима души. Положителни 

резултати не бяха установени. За други внасяни паразитози, материали за изследване от наши 

и чужди граждани, също не са постъпвали. 

4. Лабораторно-диагностична дейност 

За 2018 г. са извършени 31 468 изследвания с морфологични и имунологични методи 

на 14 691лица. 

За ентеробиоза са извършени 10 162 изследвания. От тях 188 (1,16%) са с 
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положителен резултат.  

Копрологичните изследвания за хелминти са 10 150, за протозои 10 150. Положителни 

не са установени. 

Серологични изследвания са извършени на 33 лица.  

За токсоплазмоза  са извършени  анализи на 13 лица, с 5  положителни резултати 

(38,46%) 

За ехинококоза са направени  изследвания на 16 лица, с 1 положителен резултат 

(6,25%)   

За трихинелоза са изследвани 4 лица, без положителни резултати. 

Всички направени изследвания са по методиката на ELISA. 

Извършени са и 3 морфологични изследвания на ехинококова течност, без 

положителни резултати. 

 

5. Санитарно-паразитологични изследвания 

За обективизиране на текущия паразитологичен контрол през  2018 г. са взети  513 

проби , на които са извършени 961 анализа. Паразитологичният контрол в детските заведения 

е обективизиран с 473 проби. 

  

Участие в проект SPHERE - C 

От месец ноември 2017 г. започнаха организационните дейности по стартиране на  

пилотно проучване за разпространение на хепатит С сред населението на гр. Стара Загора 

чрез серологично изследване, като част от Проект на Европейско ниво SPHERE C между 

РЗИ Стара Загора като партньор за сътрудничество на института "Робърт Кох", Гемания, 

финансиран и иницииран от Европейски център за превенция и контрол на заболяванията. 

През периода са извършени следните дейности: 

Организация и планиране 

На 02.11.2017 г. РЗИ Стара Загора написа писмо до Министерство на 

здравеопазването, относно разрешение за работа по Проекта SPHERE C. Разрешението бе 

получено на 14.11.2017 г.  

Относно организацията през 2017 г. и 2018 г. редовно са провеждани телеконференции с 

Берлин, на които са обсъждани конкретни въпроси, относно организацията на проучването ( 

за изготвяне на извадка за населението,  бюджет, процедури и др.). 

Изготвени са подробни данни за заболяемостта и носителството от Хепатит т. С в България и 

гр. Стара Загора, справки за изследваните бременни за перода 2015г. – 2016 г.  

Изпратено бе писмо да РЗОК с въпроси за лечението на положителните лица с Хепатит С. За 

периода  на организацията са проведени на място 3 работни срещи с РЗИ и РКИ в гр. Стара 

Загора (  на 10.01.2018 г. 08.03.2018г. и 03.09.2018 г.) 

При създалите се обективни обстоятелства РЗИ Стара Загора, съдейства на РКИ за сключване 

на договор с Община Стара Загора за изготвяне на представителна извадка  от 1998 лица от 

град Стара Загора на случаен принцип, на които бяха изпратени покани от община Стара 

Загора. Планираният брой участници в проучването е 999. 

Подписано бе Спорозумение за сътрудничество между РЗИ - Стара Загора и  института 

„Робърт Кох” Берлин на 30.07.2018 г.  

Подписан бе договор между РЗИ Стара Загора ECDC, относно извършване на услуга  

изследване за хепатит С. 

 Подготовка: 

1. Издадени бяха следните заповеди на директора на РЗИ Стара Загора с цел 

подготовка и стартиране на проекта SPHERE C: 

 № РД – 31 – 1 / 02.08.2018 г., относно лицата, включени в изпълнението 

на проекта и техните задължения, съгласно сключеното Споразумение за сътрудничество 

 № РД – 31 – 2 / 09.08.2018 г., относно създаване на комисия по етика 

към РЗИ Стара Загора за разглеждане на документи към проучването 
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 № РД – 31 – 3 / 20.08.2018 г., относно провеждане на обучения на целия 

персонал, уастващ в проучването ( разглеждане на протокола на проучването и СОП). 

 № РД – 31 – 4 / 20.08.2018 г., относно организацията по стартиране на 

проучването. 

2. Изготвен бе информационен  плакат с данни за хепатит С и проучването, който 

до 30.08.2018 г. беше разпространен в лечебните заведения и аптеки на гр. Стара Загора от 

инспектори на РЗИ. 

3. Изготвен бе график на екипите от Дирекция НЗБ и терените за мобилния 

кабинет. 

4. Осигурени и подготвени бяха помещенията за посрещане и изследване на 

участниците с информационни табели ( рецепция, консултативен кабинет и 

манипулационна). 

5. На 04.09.2018 г. беше проведено отново обучение на персонала (Лекари – 6 

(консултанти и провеждане на изследвания), Главен инспектор – 1(за работа с тракер за 

рекрутиране), Инспектори – 8, лаборанти – 4), участващ в проучването от представители на 

РКИ.  

6. От 27.08.2018 г. започна записване по телефона на часове за вземане на кръв на 

участниците.  

 Стартиране 

На 05.09.2018 г. старира официално пилотното проучване. Проведена бе 

пресконференция в община Стара Загора с участие на МЗ, РЗИ Стара Загора, РКИ Берлин, 

община Стара Загора. 

В РЗИ Стара Загора бе създадена организация за посрещане на първите участници в 

проекта, при спазване на всички процедури и правила за спазване на конфидециалността, 

правилата за септика и антисептика техниката за вземане на кръв и информирането на 

участниците за проекта и попълване на необходимата документация.  

В периода на проекта бе променено  работното време на екипа на РЗИ от 8.30 ч. до 

19.00 ч. и всяка събота от 8.30 ч. до 13.30 ч. Всяка събота е работил мобилен кабинет на РЗИ 

от 8.30 – 13.30ч. 

За периода 05.09.2018 г. – 16.11.2018 г. са се обадили 422 лица (36,19%), от които: 

252 (21,61%) лица, за които са попълнени въпросник, информирано съгласие, 

контролен лист, лабораторен формуляр. 5 са изследвани в ММК. 2 лица са с положителни 

резултати за Хепатит С. Насдочени са към личните им лекари за допълнителни изследвания и 

лечение. 

  170 (14,57 %) отказали да участват в проекта по телефона, за които е попълнен 

въпросник за неучастие. Причините за неучастие са следните: 

 48 лица - не желая да участвам в никакви проучвания – 28,23 % 

 40 лица – лицето е извън Стара Загора/ в чужбина – 23,52 

 30 лица – незаинтересованост – 17,64 % 

 25 лица – липса на време – 14,70 % 

 23 лица – прекалено съм болен да участвам – 13,52 % 

 8 лица -  знам, че съм отрицателен за хепатит С – 4,70 % 

 

Във връзка със стартиране на проекта са извършвани изследвания и на други 

желаещи, както в мобилния кабинет, така и в стационарния кабинет на РЗИ 

Ежеседмично е попълван отчет за участието в проекта, сканирани са контролния лист, 

въпросника за участие или неучастие и лабораторния формуляр и са изпращани по системата 

Cryptshare в РКИ. Всички формуляри са архивирани в отделни класьори, подредени по 

идентификационни номера, като достъп до тях има само координатора на проекта. 

Ежеседмично се попълва тракера за рекрутиране от главен инспектор, който заедно с 

отчетите беше изпращан в РКИ. За несъответствията бяха водени допълнителни дискусии. 

Ход на проучването 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 43 
 

 

1. Изпращане на покани 

Изпращането на покани се осъществи от община Стара Загора на 2 етапа, като беше 

спазена точно препоръчената процедура. Всеки участник, избран в извадката (1998) е 

получил по две покани с междинен период от 2 седмици. 

       2. Статистически данни от извършеното проучване: 
Лица, непотърсили поканата – 832 и неучаствали в проучването 

      Лица, които са получили покана са 1166  

 Лица, получили покана и са се изследвали – 252 ( 21,61%) 

 Лица, получили покана, но са отказали участие – 170 ( 14,57 %) 

 Лица, получили покана, но не са участвали или отказали участие – 744 ( 63,80 % ) 

 

Общо през периода 05.09.2018 – 16.11.2018 г. по желание са изследвани за хепатит С  537 

лица. 

В кабинета на РЗИ и ММК 195 лица, от които 7 са с положителни резултати. Всички са 

насочени към ОПЛ за предприемане на лечение.  

С мобилният кабинет са извършвани изследвания на следните терени в гр. Стара 

Загора: Централна градска част; парк „Артилерийски”; парк „Зеления клин”; квартал 

„Железник” и квартал „Зора”. 

След стартиране на проекта се констатира повишено желание за изследване за хепатит 

С сред лица не включени в извадката. В доказателство на това е видно, че за 8 месеца от 

началото на 2018 г.  изследваните за хепатит С са 88, като само за 2 месеца (05.09 – 

16.11.2018 г.) изследваните са  195 лица.  

На 08.10.2018 г. на  организираната съвместна кампания на РЗИ Стара Загора и  

Сдружение «Хепасист» бяха изследвани с мобилния кабинет  342 лица.  

 

 

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
 

В изпълнение на Стратегическите цели на РЗИ Дирекция „Обществено здраве” си 

постави следните 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
 

Отдел „Държавен здравен контрол” 

1. Извършване на контрол във всички етапи на проектиране, строителство, 

реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на  обекти с обществено 

предназначение. 

2. Участие в състава на  Експертните съвети по устройство на територията към 

общините на територията на област Стара Загора, съгласно ЗУТ. 

3. Участие в комисиите за   промяна предназначението на земеделските земи. 

4. Участие в Експертните съвети на други ведомства. 

5. Контрол на обекти в хода на строителството на новостроящи и реконструиращи се 

обекти, както и на всички производствени обекти, в които ще се произвеждат стоки, имащи 

значение за здравето на населението. 

6. Издаване на здравни становища за държавна приемателна комисия.  

7. Участие в работата на държавните приемателни комисии за въвеждане в 

експлоатацията на строежите. 

8. Своевременно издаване на здравни заключения за съответствие с действащите 

правила и норми на постъпилите в ЕС на РЗИ , проектни документации. 

 9. Контрол на обектите източници на електромагнитни полета-изработване на  карти 

на населените места в област Стара Загора с посочени източници на електромагнитни полета. 

 10. Проверка на обекти преди вписване в регистъра на обектите с обществено 
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предназначение по реда на Закона за здравето. 

 11. Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и 

интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на 

законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените 

стандартни оперативни процедури, ръководства или указания. 

12. Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на 

формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от 

провеждания здравен контрол. 

13. Прилагане на подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в 

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

здравето на населението. 

14. Предотвратяване на възможните рискове за здравето на нацията чрез мониторинг и 

оценка на факторите на жизнената среда. 

15. Комплексни проверки със сътрудници от други дирекции. 

16. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на 

квалификацията на кадрите от РЗИ за прилагане на нормативната уредба. 

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни 

и други структури, националните центрове и МЗ при изпълнение на дейностите по 

държавния здравен контрол. 

18. Политика за налагане на административните наказания, която да осигурява 

фокусиране на тази дейност там, където съществува реален риск за общественото здраве и се 

извършва по прозрачен и последователен начин. 

 

При провеждане на държавен здравен контрол за изпълнение на нормативните 

изисквания в обектите с обществено предназначение и на стоките със значение за здравето на 

населението на територията на област Стара Загора основните приоритети са следните: 

1. Недопускане на проектиране и въвеждане в експлоатация на обекти с обществено 

предназначение, водещи до здравен риск за населението. 

2. Провеждане на систематичен и ефективен здравен контрол на обекти с обществено 

предназначение и дейности свързани със здравето на населението. 

      3. Извършване на мониторинг на факторите на жизнената среда: 

     3.1.Питейни води и води за къпане  

- Приоритизиране на водоснабдяванията с трайни отклонения от изискванията на 

приложение № 1, табл. Б на Наредба № 9, като се отчитат броя жители, получаващи питейна 

вода с отклонения /диференцирани в две групи-зони на водоснабдяване с над 5000 души 

население и под 5000 души/, стойностите на отклоненията, броя на показателите с 

отклонения  и възрастовата структура на засегнатото население. Подготовка съвместно с ВиК 

на регионални програми /планове за действие/ за решаване на проблемите с качеството на 

питейните води. 

- Оптимизиране и детайлизиране  на мониторинговите програми за всяка зона на 

водоснабдяване (съвместно с ВиК), съобразно резултатите от досегашния мониторинг на 

качеството на водата, възможните източници и видове замърсявания за всяка зона на 

водоснабдяване.; 

- засилване на контрола и повишаване на взискателността по отношение изпълнението 

на задълженията на ВиК дружествата, свързани с мониторинга на качеството на питейните 

води в пълния му обем и предоставянето на РЗИ на данните от извършения мониторинг, 

съгласно изискванията на Наредба № 9; 

- информиране на потребителите в случаите на установени отклонения в качеството на 

питейните води, когато отклоненията могат да създадат риск за здравето;   

3.2. Уличен шум 

- Подобряване на акустичната градска среда 

3.3. Нейонизиращи лъчения  



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 45 
 

 

- регистриране, систематизиране и локализиране на източниците. 

4. Продукти и стоки със значение за здравето на населението 

4.1. Козметични продукти 

- насочване контрола към козметичните продукти - внос от трети страни и спазването 

на нормативните изисквания от лицата,които пускат на пазара в страната  такива продукти.  

-Усъвършенстване на дейността по европейската система за бърз обмен на 

информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС) и по-специално – за генериране 

на нотификации от РЗИ. 

- Насочване на контролната дейност към козметичните продукти за съответствие с 

изискванията на Регламент /ЕО/ № 1223/2009 г.; 

4.2.  Химични вещества и смеси 

- засилване на контрола върху пуснатите на пазара химични вещества и смеси по 

отношение спазването на изискванията за етикетиране и опаковане, определени в Наредбата 

за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.  

4.3. Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

- контрол върху пуснатите на пазара бутилирани води по отношение спазването на 

изискванията за етикетиране и опаковане, определени в Наредбата за бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води. 

5. Контрол на тютюнопушенето 

- Контрол за спазване изискванията на Закона за здравето. 

 

         Постигнати резултати: 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  
 

Приоритет 1. Недопускане на проектиране и въвеждане в експлоатация на 

обекти с обществено предназначение, водещи до здравен риск за населението. 

От 01.03.2018 г. дейностите по изпълнение на този приоритет се изпълняват от отдел 

„Здравно-техническа експертиза” към дирекция „Обществено здраве”. 

           Всички постъпили проектни документации за разгледани в законоустановените 

срокове. Проведени са 52 заседания на Експертен съвет по здравно-техническа 

експертиза при РЗИ – Стара Загора. Разгледани са 204 проектни документации: разгледани 

устройствени схеми и планове – 126; инвестиционни проекти -78, от тях: обекти с 

обществено предназначение – 28; лечебни  заведения – 30; други обекти – 20. Издадените 

отрицателни становища са 6. 

          Всички постъпили чрез РИОСВ – Стара Загора документации за разгледани в 

законоустановените срокове. Издадените становища относно необходимостта от 

извършване на ЕО или ОВОС са 71. Издадените становища относно обхвата на ЕО/ОВОС 

са 2.  

          Двама експерти от отдел ЗТЕ и трима  наети външни експерти - инженери са участвали 

в ЕСУТ към 11 общини в областта. Участията в заседания на общински Експертни 

съвети по устройство на територията са 131, на които представителите на РЗИ – Стара 

Загора са разгледали 2392 проектни документации; устройствени схеми и планове – 1248; 

инвестиционни проекти – 1142. От тях: обекти с обществено предназначение -137; лечебни 

заведения – 19;  други обекти, неподлежащи на здравен контрол – 988. 

        Представители на отдела са участвали в работата на 43 държавни приемателни 

комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от І-ва , ІІ-ра и   ІІІ-та категория, на 

основание Наредба № 2 на  МРРБ от 31.07.2003 г.изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 

г. 

        Главен инспектор от отдел ДЗК е участвал  в 8 заседания на комисията за промяна 

предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди към Областна служба 

„Земеделие” - Стара Загора. 
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        Сътрудниците на отдел ЗТЕ взеха участие във всички етапи на съгласувателните 

процедури на проектна документация по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 

2020 на МЗ: 

 10 инвестиционни проекта  „Подкрепа на спешната медицинска помощ в РБългария” 

със 17 приложени проектни части; при всички 10 е достигнат  в указания кратък срок 

етап на получено Разрешение за строеж;  

 Изпълнение на дейности по разпореждане на МЗ за реализация на проект по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за модернизация на 

спешната медицинска помощ  /РЦТХ/  

 

 Изпълнение на дейности по разпореждане на МЗ за реализация на проект по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – „Регионална социална 

структура” участие в реализацията на всички етапи по подготовка и съгласуване 

на проектната документация / приемно-предавателни процедури по придобиване 

на собствеността; скици; визи; съгласувателни процедури с 

електроразпределителни и ВиК дружества, общински админстрации; АГКК; 

Агенция по вписвания; данъчни задължения и др.   

 

 2 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с 

потребност от медицински грижи – Стара Загора 

 2 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с 

потребност от медицински грижи – Казанл 

 

  ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  

 

Приоритет 2. Провеждане на систематичен и ефективен здравен контрол на 

обекти с обществено предназначение и дейности свързани със здравето на населението. 

 

 Извършени 7803 проверки в 4588 обекти с обществено предназначение, подлежащи на 

контрол.   

 Издадени  190 предписания.  

 Съставени 16 акта за административни нарушения  

 Издадени 17 наказателни постановления  

 Издадени са 3 заповеди за спиране на дейност на обекти или на части от тях 

 Издадени са 43 Заповеди за заличаване от регистъра на обекти с обществено 

предназначение.  

 През 2018 г. са извършени две проверки на регистрираните в РЗИ – Стара Загора два 

обекта за бутилиране на вода, единият от които за бутилиране на трапезна вода, а 

другият – за бутилиране на трапезна и изворна вода. 

 Изводи:  

- Все по-голям процент от проверените обекти са приведени към здравните 

изисквания.  

-    Във връзка с подобряване на условията на обектите с най-висок риск/учебни и 

детски заведения/ бяха издадени предписания за извършване на ремонтни дейности. 

Издадените предписания за учебната 2017/2018 г.  бяха изпълнени в срок частично, а други 

са удължени за 2018/2019 поради продължаващи ремонтни дейности. Най-често предписвани 

мероприятия: подмяна на подово покритие, ремонт на санитарни възли, поставяне на 

предпазни решетки във физкултурния салон, боядисване на стени и тавани. 

- Все още продължава да бъде съществен проблемът с недостатъчния брой класни 

стаи в градските училища, поради което се налага двусменно обучение на учениците /едни и 

същи класни стаи се ползват от ученици на различна възраст/; В някои от училищата е 

затруднено провеждането на учебния процес в часовете по физкултура и спорт, поради 
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недостатъчния брой физкултурни салони и спортни площадки. В някои от учебните 

заведения, разкрити в села са проблем външните тоалетни.  

- Частични ремонтни дейности бяха извършени и в детски заведения, а други изцяло 

ремонтирани по Европейски програми за финансиране. 

- Собствениците на  предприятията за производство на козметични продукти работят, 

съгласно добрите производствени и хигиенни практики и разработените технически досиета 

за произвежданите от тях продукти.  

             За обективизиране на контрола са взети следните проби: 

- Отривки от детски, социални заведения и от други обекти / БРФРК, хотели, 

фитнес зали/ - 624 броя, от които не отговарят 5 броя проби. 

- отпечатъци от бельо – 30 броя, от тях отговарят 30. 

- биоциди от детски заведения, централни водоизточници и плувни басейни - 

82 бр. от тях нестандартни - 5.  

Дезинфекционни разтвори от детски заведения, централни водоизточници и  плувни 

басейни  - 80 броя, от тях 24 нестандартни. 

Почви от пояс І на СОЗ – 12 броя, без отклонения 

 

 Служби по трудова медицина: извършени са 26 проверки, относно съответствието на 

дейността на СТМ с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и Наредба № 3 за условията е реда за осъществяване на дейността на службите 

по трудова медицина.  

 Агроаптеки - Извършени са общо 48 проверки на агроаптеки. В 7 агроаптеки е 

извършена тематична проверка във връзка със спазване на изискванията на 

Приложения I и II на Регламент /ЕС/ №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 15.01.2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на 

взривни вещества. 

 Оптики - Извършени са 46 проверки Предписаните мероприятия по изпълнение на 

нормативните изисквания в протоколите от проверки на няколко оптики са изпълнени 

в срок.  

 

Приоритет 3. Извършване на мониторинг на факторите на жизнената среда.  

Приоритет 3.1. Питейни води и води за къпане.  

Питейни води 

 Извършени 1879 проверки на 427 централни водоизточници (410 централни 

водоизточници, водоснабдяващи населени места и 17 ведомствени водоизточника за 

питейно-битови нужди), 11 минерални, 32 местни  обществени водоизточника и 441  

самостоятелно разположени водоснабдителни съоръжения. 

 По мониторинговата програма  са вземани проби от 450 пункта (421 от 

водопроводната мрежа на населените места, 29 от водопроводната мрежа на 

ведомствено водоснабдяване за питейно-битови цели, 42 от местни обществени 

водоизточници и 11 от минерални водоизточници). Взети са и 13 проби сурова вода. 

 Взети са и са изследвани 1279 проби питейна вода.  

– 96.5% от изследваните по  показателите на постоянния мониторинг 1279 проби 

отговарят на Наредба № 9 (В това число 96.7% от изследваните 1229 проби от 

водопроводната мрежа на населените места; 90% от изследваните 50 проби от 

водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-битови цели; 

71% от изследваните 76 проби от местни обществени водоизточници; 98% от 

изследваните 49 проби от минерални водоизточници). 

– 94.4% от изследваните по  показателите на периодичния мониторинг 356 проби 

отговарят на Наредба № 9 (В това число 94.9 % от изследваните 176 проби от 

водопроводната мрежа на населените места и 93.9 % от изследваните 180 проби от 

водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-битови цели). 
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По радиологични показатели – За 2018 г. са изследвани 30  проби в РЗИ – Пловдив, от които 

3 проби не отговарят по показател „Обща алфа активност“.   

   Изводи:  

От проведените анализи са установени следните проблеми в качеството на питейните 

води: 

 Несъответствия по микробиологичните показатели  

Най-честите отклонения са в по-малки населени места, със стара и амортизирана 

водопроводна мрежа, липса на пречиствателни съоръжения за механично пречистване на 

водата при повърхностни водоизточници, амортизирано оборудване, извършване на 

ремонтни дейности по водопроводната мрежа както и несъвършена технологична схема на 

водоснабдяването. При вземане на повторна проба не са констатирани несъответствия. 

 Отклонения по показател „нитрати” 

Основни причини са неправилно използване на азотни минерални торове в разрез с 

добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, 

съхраняването и обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството, липса на 

канализация и съоръжения за пречистване на фекално-битовите води в по-малките населени 

места. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са трайно присъстващо неорганично 

съединение във водата и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката 

методи за отстраняването им от големи количества вода. 

Възможностите за решаване на проблема са свързани преди всичко с изграждане на 

нови водоизточници или смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро 

качество, с цел разреждане на нитратите до допустимата стойност, чрез изграждане на връзки 

с други зони на водоснабдяване. Утвърждаване на санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците и спазване на режимите в тях. 

Анализите показват, че питейните води в област Стара Загора отговарят на 

стандартите за безопасност на СЗО.  

За 2018 г. няма причинно-следствена връзка между възникналите инфекциозни 

заболявания и качествата на питейната вода. 

 

Води в плувни басейни.  

През 2018 година са извършени 110 проверки в 41 обекта, от които 25 открити /78 

провеверки/  и 16 покрити плувни басейна /32 проверки/. Издадени са 8 предписания.  

За обективизиране на контрола са извършени 1473 изследвания, от които 1435 (97.4%) 

отговарят на Инструкция № 34. 

Изводи: 

- В по-голямата част от плувните басейни са осигурени условия за безопасна почивка и 

ползване - изградени са пречиствателни съоръжения, извършена е дезинсекция и дератизация 

на тревните площи, спасителния пост и медицинския пункт са оборудвани, съгласно 

изискванията, санитарно-битовите помещения се поддържат в добро хигиенно състояние.  

- През изтеклата година установените отклонения бяха както по химични, така и по 

микробиологични показатели. След предприетите незабавни мерки, повторните проби не 

показаха отклонения  

 

Приоритет 3.2. Уличен шум.  

В системата за мониторинг в град Стара Загора и град Казанлък са обособени 45 

пункта за измерване на шумовите характеристики, разпределени в три групи на уличната 

мрежа, както следва: 

 I група – 20 пункта, разположени върху територии, прилежащи към пътни, 

железопътни и въздушни трасета на улици натоварени с МПС; 

 II група – 11 пункта върху производствено складови територии и зони; 

 III група – 14 пункта върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. 
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     Резултатите от обработените данни са представени като годишни минимални средни 

стойности, годишни максимални средни стойности и годишни средни стойности по години и 

в оценъчни интервали на шумовите нива. 

За нуждите на анализа е проучена и мрежата от главни и събирателни улици по 

фактори, влияещи на нивото на шума и  по групи и райони на града. 

Резултатите от проучването на градската мрежа от главни и събирателни улици, 

обхванати с измервания на шумовото натоварване по обособените групи пунктове показват, 

че всички улици са с асфалтирани пътни настилки, с относително добро състояние на 

пътното платно и неговото покритие. Ширината на уличното платно варира от 6 до 18 метра. 

Предвид характерния релеф на територията на град Стара Загора наклонът на улиците е в 

диапазон от 0,48 % до 12,2 %. Преобладаващо е двупосочното движение, както и 

двустранното застрояване  (основно със сгради от 2 до 8 етажа). 

 

Измерени и изчислени средни нива на шума в пунктовете на гр. Стара Загора през 2018 

г. 
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Изчислени са  средни стойности на минималните, средните и максималните 

средногодишни шумови нива в градовете Стара Загора и Казанлък по групи пунктове за 

периода 2014 – 2018 г. Анализът на получените средногодишни стойности показва добре 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 50 
 

 

изразена закономерност на изменение на нивата в зависимост от характеристиката на групата 

пунктове, респективно улиците около пункта. 

Най-високи са средногодишните стойности за шумовите нива на улиците около 

пунктовете от първа група – на улици натоварени с МПС. 

Като благоприятен следва да се отчете фактът, че с относително най-ниски 

средногодишни стойности са  пунктове, респективно улиците от жилищни зони. Направената 

характеристика на пунктовите нива и оценката на шумовото натоварване на уличната мрежа 

позволяват да се определи степента на шумово натоварване на околната среда в град Стара 

Загора и град Казанлък като един от десетте европейски индикатора за градско развитие. 

За целта бе направена обработка на данните по възприетите в системата на 

мониторинга интервали на шумовите нива. Обобщените резултати показват: 

За първа група преобладават районите и улиците с шумови нива в границите от 63 

dB/A/ до 72 dB/A/, като  с по-голям относителен дял са районите и улиците с шумово ниво в 

интервала 68 dB/A/ – 72 dB/A/. 

При втора група преобладава броя на пунктовете в границите от 63 dB/A/ до 72 dB/A/ 

за гр. Стара Загора и в интервала 63 dB/A/ – 67 dB/A/ за гр. Казанлък.  

При третата група пунктове, преобладава броя на пунктовете в интервала 58 dB/A/ – 

67 dB/A/ за град Стара Загора и под 58 dB/A/ за град Казанлък 

Отчита се колеблива тенденция при изменение на шумовите нива по интервали.  

Тревожен остава фактът, че в  групата на т.н. “лидери” по шумови нива се открояват 

пунктове на улици, на които са разположени елитни учебни заведения на град Стара Загора: 

VІ-то ОУ “Свети Никола”, V-то ОУ “Митьо Станев” и СУ “Максим Горки”,  както и детска 

градина “Българче”. Това са пунктовете: 

 ул.“Д. Стаев” между ул. “Ген. Гурко” и ул. “Христо Ботев” 

 бул.“Ген. Столетов” между ул. “Иван Асен II” и ул. “Сава Силов”; 

 ул. “Хр. Ботев” до VІ-то ОУ “Свети Никола”; 

 ул. “Ген. Гурко”  - срещу Куклен театър.  
 

Община Стара Загора е разработила стратегически карти за шум на Агломерация 

Стара Загора, но към момента няма разработени програми за контрол на шума. Липсват и 

реализирани мерки за ограничаване и намаляване на шумовото въздействие по смисъла на 

Закона за защита от шум в околната среда. Разработен е пълен 3D компютърен модел на 

целия град за изчисляване на шумовите нива, необходим за разработването на шумовите 

карти. 

За гр. Казанлък може да се каже, че има намаление на нивата на шум през 2018 г. в 

сравнение с предходните години. Тези промени се наблюдават в трите групи пунктове, 

разположени на територията на града, при сравнението на измерените и изчислените 

минимални, средни и масимални стойности в различните календарни години. 

 Това е в следствие на разработената програма от Община Казанлък за подобряване на 

акустичната обстановка в гр. Казанлък (2016 – 2018 г.) и предприетите мерки, като: 

 проект за организация на движението и обхвата на обществение транспорт на 

територията на гр. Казанлък; 

 поетапно обновяване на автобусния парк, обслужващ градския транспорт; 

 оптимизиране на системата за паркиране в градската зона; 

 рехабилитация на пътните настилки; 

 изграждане и обособяване на нови велосипедни алеи и места за паркиране на 

велосипеди; 

 ортанизация и провеждане на информационни кампании сред обществеността и др.  

 

От извършения анализ на получените шумови нива, можем да направим следните 

заключения: 

 най-високи са шумовите нива в централната градска част, обхваната от вътрешния 
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транспортен периметър, където са разположени повечето административни 

институции, учебни заведения и др.  

 високи са нивата на шум и в производствено складовите територии и зони, но с 

влияние само върху работещите там. 

 с по-ниски нива на шум се характеризират жилищните квартали и зоните за отдих – 

градските паркове.  

 
Всичко изложено дотук налага следните изводи: 

 броя на пунктовете над граничните стойности за град Стара Загора и град Казанлък 

се запазва същият, увеличен е броят на тези с ниво на шума равно или над 70 dB/A/; 

 през 2018 г. няма пункт, в който средното еквивалентно ниво на шум да попада в 

диапазона 73 – 77 dB/A/ за гр. Стара Загора и гр. Казанлък, за разлика от предходните 

години. 

 през настоящата година в пункта на ул.“Христо Ботев”- до VІ Основно училище са 

изчислени по-високи стойности в сравнение с предходните години, като стойностите 

достигат до 72 dB/A/. 

 относителният дял на пунктовете с нива над граничните стойности се запазва. 

 

Приоритет 3.3 Неойнизиращи лъчения 

 

Съгласно Указание на Министерството на здравеопазването за дейността на РЗИ през 

2018 г., Дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол” и Дирекция 

„Лабораторни изследвания” при РЗИ – Стара Загора, извършиха мониторинг на 

електромагнитните полета около базови станции за мобилна комуникация в райони на 

детски, учебни и лечебни заведения, както и в райони с голяма концентрация на население и 

жилищни сгради, каквито са централната градска част на територията на гр. Стара Загора и 

гр. Казанлък от област Стара Загора и община Сливен. 

РЗИ – Стара Загора поддържа и актуализира регистър на обекти с обществено 

предназначение, където са включени и източниците на нейонизиращи лъчения: базови 

станции и приемо-предавателни станции на мобилни оператори. Общият брой на 

регистрираните източници е 356 за област Стара Загора. 

Мониторинг  

Цел на мониторинга: 

 

 Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с 

действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ и 

МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени 

територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти / 

обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г./; 

 Оценка на здравния риск за населението; 

 

Обекти с извършен мониторинг: 

 

Съгласно указание на МЗ през 2018 г. обект на мониторинг са детски, учебни и лечебни 

заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, и 

10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с 

голяма концентрация на население и жилищни сгради. 

В изпълнение на  утвърдената програма за мониторинг на електромагнитни полета на 

територията на област Стара Загора са извършени 956 измервания и е осъществен контрол на 

33 базови станции на мобилни оператори, от които 10 – разположени в близост до или по 

границите на хигиенно-защитната зона до детски, учебни и лечебни заведения /първа група/ 

и 23 - в райони с голяма концентрация на население /втора група/.  
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Резултатите от измерванията на електромагнитното поле в околността на базовите 

станции за мобилна комуникация на територията на община Стара Загора, община Казанлък, 

община Гълъбово и община Павел баня, оценени за съответствие с действащите норми и 

изисквания показват, че няма стойности, превишаващи граничната стойност за плътност на 

мощност от 10 μW/cm
2
. 

Всички отчетени стойности са по-ниски от хигиенните норми за население, 

регламентирани в Наредба № 9, обн., ДВ, бр. 35/1991г. Към настоящия момент съществуват 

големи разлики между граничните стойности за електромагнитно поле, приети и 

препоръчвани от различни страни и организации. Хигиенната норма приета за България е 

достатъчно защитаваща човека, като е по-ниска от тези, предложени от ICNIRP 

(Международна комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения) и други европейски и 

световни организации. 

Обсъждайки получените резултати по отношение на облъчването в населени места и 

имайки предвид информацията от подобни измервания у нас и по света, може да се каже, че в 

България измерваните стойности на електромагнитно поле рядко превишават хигиенните 

норми, съгласно националното законодателство. Този резултат е важен, успокоителен за 

населението и се дължи основно на факта, че се спазва нормативната база за предварителен 

санитарен контрол у нас. 

През отчетния период на 2018 г. не са постъпвали заявки и сигнали на граждани за 

извършване на измервания на стойности на плътност на мощност на електромагнитното 

поле. 

През 2018 г. са извършени измервания на 9 обекта по уведомления за откриване на 

обект с обществено предназначение – базова станция. Измерените стойности не надвишават 

регламентираните пределно допустими нива за плътност на мощност на електромагнитно 

поле. 

Съгласно Указанието на МЗ през 2018 г., на РЗИ – Стара Загора е разпределено и 

извършване измерването на стойностите на електромагнитни полета в регион Сливен и 

област Стара Загора. На територията на РЗИ – Сливен в изпълнение на  утвърдената 

програма за мониторинг на електромагнитни полета е осъществен контрол на 17 базови 

станции на мобилни оператори и са извършени 296 измервания, от които 5 са разположени в 

близост до или по границите на хигиенно-защитната зона до детски, учебни и лечебни 

заведения и 12 - в райони с голяма концентрация на население.  

 

Изводи и препоръки 

 

Резултатите от измерванията показват нисък риск за здравето на населението, който 
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може да бъде създаден от нивата на ЕМП, генерирани от БС.  Въпреки това остава 

необходимостта от постоянен мониторинг, тъй като получените резултати от измерванията 

създават база данни за динамичния електромагнитен фон на жизнената среда с възможност за 

проследяване на промените му във времето. 

За извършването на ефективен и качествен мониторинг и контрол на източници на 

нейонизиращо лъчение е необходимо непрекъснато и системно актуализиране на 

информацията за всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на 

територията на област Стара Загора и поддържане на регистри, което ще улесни мониторинга 

и контрола на източниците на електромагнитно поле. 

 

През 2018 г. е изготвен Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето 

на населението в наблюдаваните населени места на област Стара Загора през 2017 г. 
Резултатите от анализа показват, че не се наблюдава пряка корелационна зависимост 

между замърсяването на атмосферния въздух и болестите на дихателната система, 

тъй като те са водещи заболявания за цялата Старозагорска област.  

 

Приоритет 4. Продукти и стоки със значение за здравето на населението 

Приоритет 4.1. Козметични продукти 

 Проверки  в обектите за съхранение и търговия с козметични продукти, фризьорските 

и козметичните салони - в по-голямата си част козметичните продукти са етикетирани 

съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ № 1223/2009 г. на Европейския парламент и 

Съвета.  

 Взети за лабораторни изследвания 75 броя козметични продукти. При извършените 

изследвания по микробиологични и химични показатели, както и за тежки метали по 

целесъобразност не са установени отклонения от установените норми.  

 Извършена  тематична проверка за спазване на разпоредбите на чл. 8 „добра 

производствена практика от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 

22.11.2009 г.). В периода 02.07-30.11.2018 г. са извършени проверки в десет обекта за 

производство на козметични продукти, които са вписани в Регистъра на обектите с 

обществено предназначение на РЗИ-Стара Загора. Във всички обекти има разработени 

програми за спазване на добрата производствена практика,съгласно БДС ISO 22716: 

«Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). 

Три от обектите имат издадени сертификати за спазване на добрата производствена 

практика, а в два предстои извършването на одит от външни фирми. 

По време на извършените проверки не са установени нарушения.  

 

Приоритет 4.2. Химични вещества и смеси 

 Извършени 177 проверки в търговската мрежа. 

 Извършени 101 проверки на бензиностанции и газстанции.  

 Издадени са две предписания на управителите на фирми, стопанисващи склад за химични 

вещества и склад за химични смеси за спазване на Европейското законодателство, 

регламентиращо тяхната дейност. 

 Във връзка с писмо на МЗ относно забрани за пускане на пазара на масовия потребител 

след 9 май 2019 г. на химични смеси, съдържащи метанол, е предоставена информация за 

изискванията на т. 69 от приложение 17 на Регламент /ЕО/ № 1907/2006 (REACH) в 34 

обекта от търговската мрежа за химикали и бензиногазстанции.  

 Извършени са 8 проверки в обекти на фирми за производство, формулатори или 

потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси.  

 Извършени проверки по сигнали и писма от МЗ. Издадено предписание за провеждане на 

задължителни мерки. Съставен акт за административно нарушение. 
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 Участие в обучение във връзка с «Прилагане на изискванията на законодателството в 

областта на химичните вещества и смеси, в т.ч. и биоциди. Шести координиран 

европейски проект (REF-6) на Форума за обмен на информация по въпросите на 

прилагането на REACH и CLP  към Европейската агенция по химикали» 

 В изпълнение на координиран проект REACH – EN – FORCE 6 (REF -6) на Форума за 

обмен на информация за прилагане, насочен основно върху класификацията и 

етикетирането на смеси в съответствие с Регламент (EO) №1272/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP), е изпратена информация в МЗ за извършена 

проверка съгласно дадените указания. Проверено е дружество „Емери” ООД  с Цех за 

формулиране на химични смеси в с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора. 

 Предвид изискванията на чл. 61, т. 4 от Регламент (ЕО) №1272 / 2008  през 2018 г. 

проверките в контролираните обекти са били съпроводени с наблюдение за спазване на 

изискването всички налични химични смеси да са етикетирани и опаковани съгласно 

изискванията на Регламента.  В 44 от проверените обекти са констатирани останали 

налични количества от химични смеси, етикетирани съгласно Директива 1999/45/ЕО. В 

констативните протоколи е предписано да се преустанови доставката в обекта и 

търговията с химични смеси, които не са класифицирани и етикетирани съгласно 

Регламента, считано от датата на извършване на проверката. Фирмите, от които е 

изискано предприемане на последващи действия са представили необходимата 

информация. 

 Проверки относно биоциди 

През 2018 г. чрез 4 писма на МЗ, бе получена информация относно 25  биоцида с 

отменени разрешения за предоставяне на пазара. При регулярните проверки в обектите 

през 2018 г. не са открити биоциди с отменени разрешения за предоставяне на пазара по 

изискванията на ЗЗВВХВС и Регламент /ЕО/ №528/2012. 

Чрез 16 писма на МЗ през 2018 г. бе получена информация за удължаване срока на 

издадени разрешения за предоставяне на пазара на общо 53 биоцида. В изпълнение на 

писмо на МЗ е извършена проверка в Склад за съхранение на ветеринарно-медицински 

продукти и биоциди в гр. Стара Загора, във връзка с жалба за установени несъответствия 

на 4 биоцида. Биоцидите са с издадени заповеди за удължаване срока на разрешенията до 

31.08.2020 г.  Установени са несъответствия на обемите на опаковките и данните за 

опаковката по т. XI от издадените разрешения за предоставяне на пазара на биоциди по 

взаимно признаване, както и несъответствия в информацията на опаковките и в ИЛБ 

спрямо разрешенията във връзка с изискванията на Регламент ЕО № 1272/2008. За 

констатираните нарушения спрямо изискванията на Регламент /ЕС/ №528/2012 относно 

предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент /ЕО/ №1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси е съставен акт за 

установяване на административни нарушения от юридическо лице  по чл. 35, ал. 1, т. 25 

от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Изпратен е 

отговор до МЗ. 

 Проверки относно азбест 

МЗ изпрати информация до РЗИ във връзка с молба за становище и разрешение за 

извършване на доставка от Русия на материали за нуждите на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, в 

т.ч. и на азбестова тъкан тип АТ-16 съгласно ГОСТ 6102-92. В писмото са посочени 

изискванията по т. 6 от Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

диафрагми, съдържащи хризотил, за съществуващи електролизни инсталации. Чрез 
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уведомление Митническо бюро Стара Загора информира РЗИ – Стара Загора за внос от Руска 

Федерация на азбестова тъкан марка АТ 16С и азбестова лента, съдържащи хризотил с 

предназначение за ремонт на инсталации /диафрагми за електролиза на вода/ в ТЕЦ Марица 

Изток 2, с вносител „Емтекс Инженеринг” ЕООД. Извършена съвместна проверка с 

представители на Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда – София и Дирекция 

Инспекция по труда – Стара Загора. Посетени са склад за хидразин, в който са складирани 

изделията, където е установено, че е осигурена табела с информация съгласно допълнение 7 

към Приложение XVII на Регламент /ЕО/ № 1907/2006 (REACH),  и Електроцех с 

електролизерна уредба, за която са предназначени изделията. На Митническо бюро – Стара 

Загора е отговорено със становище, че изделията могат да бъдат използвани за 

производствени цели на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. 

През 2018 г. е издадено едно разрешение по чл. 73 от Закона за здравето за разрушаване и 

отстраняване на азбестосъдържащи материали в резултат на едно постъпило заявление.  

 

 Проверки относно внос на стоки и изделия по Митнически уведомления 

 РЗИ получи указания от МЗ за засилен контрол по отношение на внос на облекла с 

произход от трети страни, с цел спазване на изискванията на т. 43 от Приложение XVII към 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), относно съдържание на азобагрила в 

текстилни изделия, за периода 01.02.-31.03.2018 г. През посочения период са постъпили 4 

уведомления от регионалните структури на Агенция „Митници”, по които са извършени 

проверки на декларираните стоки. Изделията по три от уведомленията са били 

предназначени за продажба извън Европейския съюз или за лична употреба от вносителите, 

съгласно представени декларации. По четвъртото уведомление са декларирани стоки, 

предназначени за фирмено облекло. По уведомленията не е даден отговор, че продуктите се 

допускат за „свободно обращение”.  

МЗ информира РЗИ за засилен контрол при декларирането им за поставяне под 

митнически режим „допускане за свободно обращение” за периода 04.06.-31.07.2018 г. на 

цимент и смеси, съдържащи цимент с произход от трети страни. През посочения период не са 

получавани уведомления за внос на цимент от регионалните структури на Агенция 

„Митници”.  

      

Приоритет 4.3. Бутилирани минерални изворни и трапезни води 

Периодично през годината бяха извършвани проверки в търговската мрежа, относно 

спазване на изискванията за етикетиране и опаковане на бутилираните води. Общият брой на 

извършените проверки е 825. 

Бяха взети 40 броя проби за изследване по химични и микробиологични показатели, 

при 2 се  констатираха отклонения от Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели ДВ 

бр.68/2004г.  

При текущите инспекции на детски и учебни заведения се установи, че не се предлагат 

бутилирани води от предоставения  списък със забранените за употреба бутилирани 

минерални води за деца да 7 год. възраст. 

 

Приоритет 5. Превенция на тютюнопушенето 

Извършени са 3625 проверки по проверка спазването на чл. 56 от Закона за здравето 

в  заведения за обществено хранене. Издадени са 7 предписания, съставени са 3 акта за 
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административно нарушение. 

 През  годината бяха извършвани многократно дневни, вечерни и нощни проверки 

съвместно с органите на МВР по жалби и постановление на Оръжна прокуратура - Стара 

Загора, както и общинските администрации. 

Въпреки предписаните мерки за стриктно спазване на Закона за здравето в РЗИ – 

Стара Загора продържават да постъпват сигнали, относно нарушение на забраната. По всички 

сигнали са извършени проверки и в срок е изпратен отговор до жалбоподателите. 

 

Документи по чл. 103 от Закона за опазване на околната среда ЗООС, дейност във 

връзка с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях 

        През 2018 г. са разгледани документите на 4 предприятия с високрисков потенциал и на 

2 предприятия с нисък рисков потенциал, намиращи се на територията на област Стара 

Загора. 

Тематични проверки  

1. Тематична проверка за начина на предоставяне на вода за пиене в детските и учебни 

заведения в област Стара Загора 
 

Обект на проверката: Начин на предоставяне на вода за пиене. 

Цел на проверката: Устойчивост и еднаквост на практиките за начина на предоставяне на 

вода за пиене в детските и учебни заведения в област Стара Загора 

Период на извършване на проверката: 01.03.2018 г. – 30.09.2018 г. 

Извършени проверки – общо 220 на 214 обекта. 

Издадени три предприсания за провеждане на задължителни мерки. 

През периода март - септември  2018 г. инспекторите от отдел ДЗК, Дирекция 

„Обществено здраве” - РЗИ –Стара Загора извършиха проверки в детските и учебни 

заведения в областта, при които се установи:  

В детските ясли  и градини се използват многократни чаши от алпака, които се 

стерилизират или еднократни за употреба чаши, закупени от директора на заведението. 

Чашите от алпака се измиват и се поставят в стерилизатора за два часа при Т 160 

градуса. 

В детските ясли не са осигурени чешми ,,фонтанки” в преддверията към санитарните 

възли. За питейни цели се използва вода от централно водоснабдяване на населеното място и 

се използват еднократни чаши или шоли, които се стерилизират.  

В детските градини  в преддверията към санитарните възли са осигурени чешми тип 

,,фонтанки” /обърнат кран/ за всяка група. Използват се еднократни чаши, закупени от 

директора на детското заведение и чаши за многократна употреба, които се стерилизират 

съвместно с използваната трапезна посуда и прибори. Всяка група разполага със 

самостоятелен офис за разпределяне  на храна  със стерилизатор. 

В някои детски градини се използва бутилирана трапезна или минерална  вода, 

съобразена със списъка за разрешените бутилирани води на деца до 7 год. възраст, 

предоставен на всяко заведение. Същата  се придружава от сертификат за качество, касов бон 

и се вписва в дневника за входящ контрол, съгласно Закона за храните. В три детски градини 

се установи, че се допуска внасяне на бутилирана вода от родители. За констатираните 

нарушения са издадени предписания на директорите за недопускане  внасяне на бутилирана 

вода от родителите. Предписанията са изпълнени, което е установено при проверките им . 

В голяма част от учебните заведения при проектиране, строежа и въвеждане в 

експлоатация са осигурени чешми тип ,,фонтанки” , които са ситуирани в коридорите на 

сградата. При извършените проверки се установи, че тези чешми не се използват. Причините 

за това според ръководството на учебните заведения са, че учениците предизвикват 

наводнения, нарушава се целостта на стените и тавана и се създава невъзможност за контрол 
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при ползване им. За питейни цели в училищата се използват чешмите в преддверията към 

санитарните възли. 

2. Тематична проверка за спазване на разпоредбите на чл. 8 „добра производствена 

практика от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.) 

 За периода 02.07-30.11.2018 г. бяха извършени проверки в десет обекта за 

производство на козметични продукти, които са вписани в Регистъра на обектите с 

обществено предназначение на РЗИ-Стара Загора. Във всички обекти има разработени 

програми за спазване на добрата производствена практика,съгласно БДС ISO 22716: 

«Козметични продукти.Добра производствена практика (GMP). 

  Три от обектите имат издадени сертификати за спазване на добрата производствена 

практика, а в два предстои извършването на одит от външни фирми. 

 По време на извършените проверки не са установени нарушения. 

 

3.  Тематична проверка на производителите на биоциди, предвид предстоящото 

докладване за прилагането на Регламент (EC) №528/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на 

биоциди /член 65 от него/. 

 Тематичната проверка е извършена през третото тримесечие на 2018 г., като са 

съблюдавани дадените указания от МЗ.  Обхванат е 1 производител на биоциди – 

„Ароматик” ООД с производствен обект на предприятието в гр. Казанлък. „Ароматик” ООД 

предоставя на пазара 5 биоцида с разрешения за предоставяне на пазара по изискванията на 

чл. 14а от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Проверката е извършена в производствената база на фирмата, при която бе проследен 

технологичния процес по бутилиране и опаковане на биоцидите. Представени бяха от 

управителя на фирмата по 1 опаковка от петте биоцида, както и техните разрешения за 

пускане на пазара, етикети и информационни листове за безопасност /ИЛБ/. Представен бе и 

ИЛБ за активното вещество натриев хипохлорит, CAS № 7681-52-9, EC № 231-668-3 но не и 

за другите 2 активни вещества натриев дихлороизоцианурат дихидрат (триклозен натрий 

дихидрат) CAS № 51580-86-0, EC № 220-767-7 и етилов алкохол CAS № 64-17-5, ЕС № 200-

578-6. При проверката не бяха представени документите: списък на различните извършени 

производствени операции, резултати от вътрешни проверки на качеството, във връзка с 

изискванията на чл. 65, т. 2 б.в. от Регламент (ЕС) № 528/2012, документи за съответствие с 

чл. 95 (2) от същия регламент. Представен би фирмен журнал за вписване на 

производствените партиди, съдържащ данни за име на химичната смес, партиден номер и 

срок на годност. 

След извършената проверка на биоцидите по представените дакументи, както и във 

връзка с изискванията на чл. 65 от Регламент  (ЕС) № 528/2012 е издадено предписание за 

провеждане на задължителни мерки със срок за изпълнение 14.08.2018 г. В него е предписано 

да се отстранят констатираните нарушения в етикетирането на биоцидите и да се приведе 

информацията върху етикетите на биоцидите в съответствие с издадените разрешения и с чл. 

69 т. 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012; да се представят ИЛБ изготвени съгласно 

Регламент (ЕС) № 2015/830 ва изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); да се 

представят на хартиен и електронен носител документи, удостоверяващи различните 

производствени операции, резултатите от вътрешни проверки на качеството, идентификация 

на производствените партиди на биоцидите, информация за опаковките съгласно чл. 65, т. 2 
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от Регламент (ЕС) № 528/2012; да се представят актуални документи за съответствие с чл. 95 

(2) на Регламент (ЕС) № 528/2012. 

Управителят на  „Ароматик” ООД представи в срок на 14.08.2018 г. следната 

информация: коригирани етикети за петте биоцида, информационни листове за безопасност 

за биоцидите и за активните вещества, схема на отделните производствени етапи по 

бутилиране на биоцидите, протоколи от извършен качествен контрол, дневник за 

проследяване на производствените партиди, информация за опаковките, фактури за 

закупуване на активни вещества по изискванията на чл. 95 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012. 

Като препоръки по изпълнение на предписанието бе посочено, че резултатите от вътрешни 

проверки на качеството на биоцидите е необходимо да се вписват в протоколите от извършен 

качествен контрол и схемата за отделните производствени етапи да се представи като 

документи на хартиен и електронен носител. 

На 04.09.2018 г. бе представена и допълнителната изискана информация на хартиен и 

електронен носител. 

При проверката е попълнен представения чрез писмо на МЗ с изх. № 16-00-23/24.04.2018 

г въпросник и Приложение I към него. 

4. Тематична проверка за етикетиране на прекурсори на взривни вещества под 

ограничение, във връзка с изискванията на глава шеста „а” от Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Регламент (ЕС) № 98/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на 

пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Целта на проверката бе спазване на изискването за забрана за предоставяне на 

масовия потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, по смисъла на чл. 

3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 

2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Проследено бе изпълнението на задължението за поставяне на етикет на прекурсорите на 

взривни вещества под ограничение, в който се посочва, че закупувянето, притежаването или 

използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител е 

забранено. 

Обект на проверката бяха лица, които пускат на пазара химични вещества и смеси, в 

т.ч. и биоциди, складове за търговия на едро, обекти за търговия на дребно. Извършени са 23 

проверки в следните обекти : 1 склад на лице, което пуска на пазара химични смеси; 1 склад 

за съхранение и търговия с химични вещества, смеси и лабораторна стъклария; 6 склада за 

съхранение и търговия с химични смеси; 1 склад за биоциди; 7 магазина за търговия с 

химични смеси; 7 агроаптеки. 

Предмет на проверката бяха пуснатите на пазара химични вещества и смеси, в т.ч. и 

биоциди. 

 Резултатите са следните:  

1. При проверка в склад за съхранение и търговия с химични смеси на лице, което пуска 

на пазара детергенти - „Океан Сервиз” ООД, гр. Стара Загора, е представена опаковка от 20 

кг течен кислороден избелител Ocean Oxygen, който съгласно етикета съдържа водороден 

пероксид. В предоставения информационен лист за безопасност за сместа е посочено, че 

концентрацията на водородния пероксид е от 30 % до 60 %. Водородният пероксид попада в 

Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013 и когато е над 12 тегл. % в състава на химични 

смеси е необходимо поставянето на етикет, в който се посочва, че закупуването, 
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притежаването или използването на прекурсори на взривни вещества под ограничение от 

масовия потребител е забранено. Установено е, че върху опаковката на течния кислороден 

избелител, предназначен предимно за професионална употреба, липсва такава информация. 

Издадено е предписание, в което е предписано при етикетирането на течен кислороден 

избелител Ocean Oxygen, както и на други химични смеси, съдържащи водороден пероксид, 

да се спазят изискванията на чл. 24 от Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на 

прекурсори на взривни вещества. Срокът за изпълнение на предписанието е през четвъртото 

тримесечие на 2018 г.. 

2. При проверка в склад за съхранение и търговия с химични вещества, смеси и 

лабораторна стъклария в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, е констатирано наличието на 2 

вещества, включени в Приложение I на горецитирания регламент – азотна киселина 60 % в 

опаковки от 5л и водороден пероксид 30% в опаковки от 1л.  И двете вещества са в 

концентрации над пределно допустимите стойности съответно от 3% тегл. и 12% тегл.. 

Върху етикетите  е осигурен текст „Закупуването, притежаването или използването  от 

масовия потребител е забранено”. 

От веществата по Приложение II на Регламент (EC) № 98/2013 в склада е установено 

наличие на сярна киселина, ацетон, калиев нитрат и натриев нитрат. На представител на 

фирмата бе предоставен телефон за докладване на определената национална точка за контакт 

за всяка подозрителна транзакция и значителни липси или кражби на веществата, посочени в 

приложенията  на Регламент (EC) № 98/2013.  

3. В останалите 21 проверени обекта не е констатирано наличие на химични вещества 

от Приложение I на Регламент (EC) № 98/2013. Вещества от  Приложение II на Регламент 

(EC) № 98/2013 са открити в 12 от проверените обекти като това са ацетон и амониев нитрат. 

Представителите на обектите са информирани за изискването за докладване на подозрителни 

транзакции на националната точка за контакт по смисъла на чл. 9, т.1, 2  на Регламент (EC) № 

98/2013. 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето: 
 

Основни дейности:   

 

I. Проучвания, анализи и оценки 
 Оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически 

колективи 

 Оценка на седмичните разписания на учебните занятия на учениците 

 Оценки седмични/месечни менюта по сезони 2018 в съответствие с Наредба №37 на 

МЗ за здравословно хранене на ученици.  
  

1. Анализ и оценка на здравословното състояние на деца и ученици за учебната 

2017 - 2018 г. в Старозагорска област 
 

Физическо и здравословно състояние на децата 

В РЗИ - Стара Загора бяха получени общо 131 анализа - бланки по образец за физическото 

развитие и здравословното състояние на децата от област Стара Загора 

Физическото развитие на децата се отчита по показатели ръст и телесна маса. При оценката 

им се оформят три групи: Първа група – норма, втора група – разширена норма и трета група 

– извън нормата. Тези групи са съобразени със съответните норми за възраст и пол, посочени 

в „Методика за провеждане на профилактичните прегледи на лица от 0 до 18 г.” от 2003 г. 

Физическа дееспособност на децата 
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Анализът на физическата дееспособност показва, че 97,1% от изследваните от цялата област 

деца /над 3 години/ са покрили нормите за съответната възраст, докато през миналата година 

този процент е бил 97,2%. 

Цялостните данни относно физическото развитие на децата от областта са представени в 

съответните таблици. 

Изводи: 

• Медицинските специалисти от учебните заведения в Старозагорска област са 

получили данни за проведен профилактичен преглед на 25692 ученици или 78,8% от всички 

прегледани. Този обхват е с 0,6% по-малък от миналата година. Обикновено в по-малките 

общини обхватът е над 80%, а някъде достига и 100%. Прави впечатление, че в по-големите 

общински центрове като Стара Загора/70,8%/ и Гълъбово/71,2%/ по-нисък процент ученици 

предоставят на медицинските специалисти от здравните кабинети данни и талони за 

здравословно състояние и проведен профилактичен преглед. Въпреки положените усилия, 

взаимодействието между личните лекари и медицинските кадри в учебните завадения 

/особено на тези в по-големите общини/ се осъществява трудно и не е на нужното ниво, 

поради различни обективни и субективни причини /голям брой на общопрактикуващи лекари 

на ученици в едно учебно заведение; ученици от различни общини, обучаващи се в едно 

училище и др./ Необходимо е да се отбележи, че медицинските специалисти /там където има 

функциониращи здравни кабинети в детските и учебни заведения/ в много от случаите сами 

извършват антропометричните измервания /без това да е пряко тяхно задължение съгласно 

Наредба № 3/, тъй като не могат да ги получат от личните лекари. 

• Анализът на физическото развитие показва, че над 80% по показател ръст и над 80% 

по показател телесна маса от учениците в Старозагорска област са в норма.  

Броят на учениците в областта, на които е измерен ръст, е 32323/99,1%/. 

     Физическото им развитие по показател ръст показва, че 84,7% от тях са в І група            

/норма/; 10,4% - ІІ група /разширена норма/; ІІІ група /извън нормата/ - 2,1% са под и  2,8% са 

над нормата. В сравнение с миналата година има увеличение с 1,2% на учениците в І група 

/норма/ и намаление с 1,3% на тези във ІІ група /разширена норма/. При трета група – извън 

нормата броят е увеличен с 0,3% за тези под нормата и намаление с 0,2%  за тези над нея. 

По показател ръст най-висок процент ученици в ІІІ група /извън нормата/, такива, които 

изпреварват нормалния за възрастта си ръст или изостават от него се отчитат в общините 

Чирпан, Гълъбово, Стара Загора и Казанлък. В община Чирпан – 2% са под, а 3,4% са над 

нормата, в община Гълъбово – 3,8% са под, а 2,7% от учениците са над нормата, в община 

Стара Загора – 1,9% са под, а 3,5%  са над нормата, община Казанлък – 3,2% са под, а 2,9% са 

над нормата.  

Броят на учениците в Старозагорска област, на които е измерено телесно тегло, е 

32323/99,1%/. Разпределението по групи за този показател е следното: І група /норма/ -  

81,2%; ІІ група /разширена норма/ - 11,3%; ІІІ група /извън нормата/ - 2,5% - под нормата, а 

учениците над нея са 5%. В сравнение с миналата учебна година се забелязва увеличение с 

0,7% на учениците в І група /норма/, и намаление на учениците във ІІ група /разширена 

норма/ с 1,8%. При трета група /извън нормата/ има леко увеличение на броя на учениците 

под нормата с 0,4% и увеличение с 0,7% за тези над нормата. 

Заболеваемост на децата 

Обобщени данни за областта: 

От таблицата за регистрирани заболявания и аномалии, в която са отразени само 

новооткритите остри и хронични заболявания е видно, че при профилактичните прегледи на 

децата проведени от общопрактикуващите лекари са регистрирани общо 411 заболявания. 

Най-значителен дял се пада, както и през миналата година, на заболяванията на дихателната 

система – 204/1,9%/ от всички прегледани: от тях 96/47,1%/ с бронхиална астма, 84/41,2%/ с 

пневмонии; 9/4,4%/ с хронични заболявания на тонзилите, аденоидни вегетации; 9/4,4%/ с 

алергичен ринит и 6/2,9%/ с хроничен бронхит. Следват ги проблемите със зрението 

/нарушена рефракция и акомодация, смущения в зрението, слепота и намалено зрение/ - 
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40/0,4%/, болестите на ендокринните жлези и обмяната – 28/0,3%/, от които с най-значителен 

дял е затлъстяването – 23/82,1%/, 4/14,3%/ със захарен диабет и заболявания на щитовидната 

жлеза – 1/3,6%/; заболявания на костно-мускулната система – 27/0,2%/, заболявания на 

нервната система – 10/0,1%/ деца /епилепсия – 6 и ДЦП – 4/ и др. представени в съответната 

таблица. Както и през миналата година по нозология водеща е бронхиалната астма – 96/0,9%/ 

от всички прегледани деца. 

Изводи: 

• Според данните на медицинските специалисти, получени от личните лекари през 

учебната 2017-2018 г. броят на прегледаните деца е 10646/92,7%/ или с 2,4% по-малко от тези 

за миналата година. 

• Анализът на физическото развитие показва, че над 90% от децата в Старозагорска 

област са в норма по показател ръст и над 85% са в норма по показател телесна маса.  

• Над 80% от децата са в норма по показател ръст в общините Братя Даскалови, Чирпан, 

Опан, Раднево, Николаево, Гурково, Мъглиж, Павел баня, Казанлък и Стара Загора. В 

община Гълъбово процента на децата в І група /норма/ е под 80, съответно 76,7% за сметка 

на тези във ІІ и ІІІ група. Най-висок процент деца в ІІІ група /извън нормата/ дава община 

Гълъбово – 7,2% под нормата и 2% над нормата.  

• По отношение на показател телесна маса над 80% от децата за І група /норма/ дават 

всички общини с изключение на община Гълъбово/78,1%/ за І група /норма/ за сметка на 

увеличения брой деца от ІІ и ІІІ група.  

Най-висок процент деца под нормата по отношение на телесното тегло дава община 

Гълъбово – 4,6%. Общините с най-висок процент деца над нормата са Чирпан – 4% и 

Гълъбово – 3,2%. Следват Казанлък – 2,6%, Павел баня с 2,3% и др. Това в значителна степен 

може да бъде обяснено с небалансирано хранене и ниска двигателна активност. 

• При проведените в 117 детски заведения тестове за физическа дееспособност, нормите 

за съответната възраст са покрили 97,1% от изследваните деца над 3 г., което е с 0,1% по-

малко от миналата година. 

• Както и през предходната година при новооткритите остри и хронични заболявания на 

децата се запазва водещо мястото на болестите на дихателната система /бронхиална астма, 

пневмония, хроничен тонзилит, хроничен бронхит и алергичен ринит/, следвани от 

проблемите със зрението, болестите на ендокринните жлези и обмяната – от които най-

значителен е делът на затлъстяването,заболяванията на костно-мускулната с-ма, болестите на 

нервната система и други. По нозология водеща е бронхиалната астма. 

• По данни на медицинските специалисти, на диспансерно наблюдение подлежат 358 

деца или 3,4% от всички предоставили данни за проведен профилактичен преглед. Водещи, 

както и през предходната година са заболяванията на дихателната система, като най-голям е 

броят на диспансеризираните деца с бронхиална астма. Всички данни са представени в 

съответната таблица. 

При показател телесна маса резултат под 80% в I група/норма/ е получен в общините: Чирпан 

– 74,6%, Казанлък – 77,7% , Гурково – 78,3%, Гълъбово – 79,6%.  Най-висок процент ученици 

под нормата /с много ниска телесна маса/ се наблюдава в община Гълъбово – 4,9%. С най-

високи проценти от измерените ученици над нормата /с много висока телесна маса/ са 

общините: Чирпан – 8,4%  Гълъбово – 7,8%, Казанлък – 6,1% и Стара Загора – 5,2%.  

Това в значителна степен може да бъде обяснено с небалансираното хранене и ниската 

двигателна активност. 

• През настоящата година от новооткритите остри и хронични заболявания при 

учениците най-голям е броят на заболяванията на дихателната система, следвани от нервната 

система и сетивните органи, заболяванията на ендокринните жлези и обмяната, 

заболяванията на костно-мускулната система, психични разстройства, на пикочо-половата 

система, заболяванията на храносмилателната система, и др. представени в съответната 

таблица.  

По нозология водеща позиция се пада на бронхиалната астма, следвана от затлъстяването и 
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други. 

• Представени са данни за 995 ученици, които се водят на диспансерно наблюдение, 

което съставлява 3,9% от всички ученици, представили данни за проведен профилактичен 

преглед.  

Най-голям е броят на диспансеризираните ученици със заболявания на дихателната система – 

610/2,4%/ от всички прегледани. Както и през изминалата година водеща е бронхиалната 

астма – 587/2,3%/. 

• При провеждане на тестовете за физическа дееспособност на учениците от областта, 

нормите за съответната възраст са покрили – 99% от всички изследвани по съответните 

показатели. 

      

2. Оценка на седмичните разписания на учебните занятия на учениците и      

привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 10 / 02.02.2018г. за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на 

учебните занятия.  

През 2018 г. са оценени учебните разписания на  всички учебни заведения в областта. 

Извършени са общо 263 оценки за двата учебни срока (2-ри учебен срок на учебната 

2016/2017 г. и 1-ви учебен срок на учебната 2017/2018 г.).  

 

3. Оценки седмични/месечни менюта по сезони 2018 в съответствие с Наредба №37 

на МЗ за здравословно хранене на ученици. Извършени са общо 138 бр. оценки за 

2018г. 

 

II. Здравен контрол 

1. Здравен контрол за здравословно хранене по Наредба №2 и Наредба №26 за деца от 0 до 3 

години – Приложение №1 от Заповед за 2018г.  - 32 бр. проверки 

2.  Здравен контрол за здравословно хранене по Наредба №6 за деца от 3 до 7 години – 

Приложение №2 от Заповед за 2018г.- 83 бр. проверки, издадени 2 бр. предписания/ мерките 

изпълнени. 

3.  Здравен контрол за здравословно хранене по Наредба №37 за деца от 7 до 18 години- 

Приложение №3 от Заповед за 2018г.- 53 бр. /издадени 1бр. предписания, мерките 

изпълнени/ 

4. Извършване на контрол относно спазване на съгласуваните от РЗИ седмични разписания в 

училищата 

През годината са извършени 272 проверки в учебни заведения и не са установени 

нарушения при спазването на съгласуваните от РЗИ седмични разписания.  

5. Систематичен здравен контрол чрез текуща инспекция или тематична проверка, както и 

насочен държавен здравен контрол в обекти – закрити обществени места и някои открити 

обществени места по прилагане на чл. 56 и 56а от ЗЗ 

Извършени са 514 проверки: 263– в закрити обществени места по смисъла на &1а от 

допълнителните разпоредби на Закона за здравето, 251– в детски и учебни заведения. В хода 

на извършване на проверките не са констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене, 

съгласно изискванията на чл. 56 и 56а от Закона за здравето. 

6. Контрол по спазване на забраните, свързани с пряката реклама на спиртни напитки и 

непряка реклама на спиртни напитки и рекламата на вино и бира по чл.55 от ЗЗ. 

През 2018 г. са извършени  141 проверки и  не са констатирани нарушения 

 

II. Координиране и реализиране на дейности на регионално ниво по национални 

профилактични програми  

 

1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести /НППХНБ/ 
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2014-2020 г., приета с Решение №538 на Министерски съвет от 2013 г. 

 

Отчет за извършена дейност на основание Заповед  на Министъра на здравеопазването 

№ РД -01-206/ 18. 07. 2018 г. за възлагане на дейности за 2018 г. по Националната 

програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г, приета с 

Решение №538 на Министерски съвет от 2013 г.  

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ФАКТОРИТЕ НА РИСКА, ВОДЕЩИ ДО ХНБ 

1. Повишаване на нивото на информираност, обучение и включване на населението 

в дейности по програмата. 

 

Тютюнопушене 

 

1. Обучения в читалища  

• на възрастни хора  

НЧ с.Преславен - 1 бр. с 45 участника; 

НЧ с. Шаново – 1 бр. 50 участника; 

НЧ с. Осетеново – 1 бр. 50 участника; 

НЧ „Пробуда” село Сърневец - 1 бр. 50 участника на деца 

НЧ с. Копринка – 1 брой с 21 обхванати деца; 

НЧ с. Зетьово – 1 бр. с 42 обхванати деца; 

 

2. Обучения в детски отдел на библиотека „Родина” гр. Стара Загора – 2 интерактивни 

занимания на деца до 12-годишна възраст на тема „Вредата от тютюнопушенето” – 46 

участника; 

3. Обучения в детски отдел на библиотека „Искра” гр. Казанлък – 2 интерактивни занимания 

на деца до 12-годишна възраст на тема „Вредата от тютюнопушенето” – 32 участника; 

4. Обучение на студенти-медици от задължителната програма на ТУ – специалност медицина 

– 3 стаж. групи – Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене и Вредата от 

тютюнопушенето – 25 участника; 

5. Обучения с МКБППМН – 1 обучение с демонстрация на пушеща кукла Сю – 22 участника; 

6. Обучения в РЗИ – частна детска занималня – 1 обучение – 5 участника; 

7. Обучения в Детски градини – Изнесен консултативен кабинет и Вредата от 

тютюнопушенето в ДГ с. Хан Аспарухово – 1 обучение – 10 участника; 

8. Обучения ученици – 135 обучения , част от които с демонстрации на пушещата кукла Сю  

Сю  в училища на Област Стара Загора – Девето ОУ „В. Ханчев” гр. Стара Загора, Второ ОУ 

„П.Р. Славейков” гр. Стара Загора, СУ „Гео Милев” гр. Раднево, групи от студенти медици, 

НУ „Д. Благоев” гр. Стара Загора, СУ „В. Левски” гр. Стара Загора, СУ „Яворов” гр. Чирпан, 

ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Казанлък, Шесто ОУ „Св. Никола”, ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж, 

доброволци ПИЦ, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”гр. Николаево, НУ „Кл. Охридски” гр. 

Чирпан, ПГВМ „ИВ. П. Павлов” гр. Стара Загора, ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък,СУ 

„Иван Вазов” гр. Стара Загора, ПГЕТ „Г. С. Раковски” гр. Стара Загора, , СУ „Поп Минчо 

Кънчев”- Затвора  гр. Стара Загора, Тринадесето основно училище, ПГВМ, ППМГ, ОУ „Поп 

Минчо” с. Коларово, ПГСС гр. Мъглиж, Малък групов дом, ОУ „Иван Мирчев” ; 

9. Проведени 4 семинара с педагогически съветници от училищата на Област Стара Загора – 

90 участници; 

10. Проведена работна среща с представители на  институции, работещи с млади хора – 1 

среща – 6 участника; 

11. Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене – 1873 индивидуални консултации; 32 

изнесени форми на ККОТ; 5 отказали се. 

12. Отбелязване на два тематични дни – 31 май, 15 ноември. 
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Алкохол 

1. Обучения в читалища  

• на възрастни хора  

НЧ с.Преславен - 1 бр. с 45 участника; 

НЧ с. Шаново – 1 бр. 50 участника;  

НЧ „Пробуда” село Сърневец - 1 бр. 50 участника 

• на деца 

НЧ с. Копринка – 1 брой с 21 обхванати деца; 

НЧ с. Зетьово – 1 бр. с 42 обхванати деца; 

 

2. Обучения в детски отдел на библиотека „Родина” гр. Стара Загора – 4 интерактивни 

занимания на деца до 12-годишна възраст на тема „Вредата от алкохола с демонстрация на 

алкоочила” – 87 участника. 

3. Обучения в детски отдел на библиотека „Искра” гр. Казанлък – 2 интерактивни занимания 

на деца до 12-годишна възраст на тема „Вредата от алкохола с демонстрация на алкоочила” – 

36 участника. 

5. Обучения с МКБППМН – 1 обучение с демонстрация на алкоочила – 25 участника; 

6. Обучения в РЗИ – частна детска занималня – 1 обучение – 5 участника, сборни групи от 

ученици – лидери – 1 бр. – 23 участника; 

7. Обучения ученици – 56 обучения с демонстрации на алкоочила  в училища на Област 

Стара Загора – ОУ „Г. Кирков” гр. Казанлък, НУ „Д. Благоев” гр. Стара Загора,СУ „М. 

Горки” гр. Стара Загора, СУ „Яворов” гр. Чирпан, ОУ „Иван Мирчев” , СУ „П. К. Яворов” гр. 

Чирпан,  СУ „М. Горки” , СУ гр. Гълъбово и др. 

8. Проведен 1 семинар с педагогически съветници от училищата на Област Стара Загора. 

9. Проведена работна среща с представители на  институции, работещи с млади хора – 1 

среща – 6 участника; 

 

Хранене  

 

1. Обучения на ученици  в учебни заведения: 41 обучения на ученици /1252 уч.; 

ОУ „Кирил и Методий” – с. Кънчево – І-VІІ кл., обхванати 85 бр.деца;  

ІХ ОУ „В.Ханчев” – гр. Стара Загора, обхванати 57 бр.деца; 

ОУ „Мати Болгария” – гр.Казанлък, обхванати 136 бр.деца; 

ІV ОУ „К.Христов” – гр.Стара Загора, обхванати 56 бр. деца; 

ЧОУ „Елин Пелин” - гр.Стара Загора, обхванати 33 бр. деца; 

ОУ „Самара” – гр. Стара загора, обхванати 36 бр. деца; 

ТГ „Княз Симеон Търновски” – гр.Стара Загора, обхванати 51 деца; 

СУ „В. Левски” – гр.Гълъбово, обхванати 24 деца; 

ХІІІ ОУ – гр. Стара Загора, обхванати 27 деца; 

СУ „Гео Милев” – гр. Раднево, обхванати 37 деца; 

ОУ „Мати Болгария” – гр.Казанлък – V кл., 3 бр. обучения с обхванати 86 бр.деца;  

ОУ „Н. Вапцаров” – гр.Казанлък -  VІ и VІІ класове, 4 бр. обучения с обхванати 99 бр. деца; 

НУ „Д.Благоев” гр. Стара Загора –ІІІ клас , обхванати 27 бр.; 

ІV ОУ „Кирил Христов” гр. Стара Загора – ІІ клас, обхванати 30 бр;. 

ІХ ОУ „В. Ханчев” гр. Стара Загора – ІІІ клас, 3 бр. обучения с обхванати 66 бр.; 

ПГ по електроника „Джон Атанасов” гр. Стара Загора – обхванати 15 бр.; 

СУ „П. К. Яворов” гр. Чирпан – 2 бр. обучения, обхванати 50 деца;  

СУ гр. Павел баня – 2 здравни беседи/ -40 бр.; 

ІХ ОУ гр. Стара Загора – 1 /20; 

ХІІІ ОУ гр. Стара Загора – 4/85; 

ОУ с. Коларово – 4/59; 
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СУ „М. Горки” – 2/42; 

СУ гр. Гълъбово – 1/19; 

ДГ с. Долно Изворово -1/16; 

ПГ по ветерин. медицина гр.Стара Загора -2 /56; 

 

2. Обучения в читалища на деца и ученици: 7 обучения /154 уч. ; 

- НЧ с. Копринка, 2 бр. обучения с обхванати 50 бр. деца  на теми: «Солта – ползи и вреди», 

«Хранене при ХНБ»; 

- НЧ с. Дълбоки , 4 бр. обучения с обхванати 62 бр. деца на тема: «Здравословно хранене»; 

- - НЧ с.Зетьово – 1 бр./42 уч. за принципе на здравословно хранене; 

 

3. Обучения на деца в детски отдели на библиотеки: 6 интерактивни занимания /112 бр. 

- библиотека „Родина” гр. Стара Загора – 4 интерактивни занимания на деца до 12-годишна 

възраст на тема „Как да се храним здравословно”; на тема „Солта – ползи и вреди”; /80 деца / 

- библиотека „Искра” гр. Казанлък – 2 интерактивни занимания на деца до 12-годишна 

възраст на тема „Пирамида на здравословно хранене”; /32 деца /; 

 

4. Обучения в читалища на възрастни хора – 34 бр. обучения/1215 уч.  

- НЧ с. Конаре, обхванати 30 лица над 65 годишна възраст; 

- НЧ с. Сърневец, 2 бр. обучения с обхванати 50 бр. възрастни хора на теми: хранене при 

някои ХНБ – диабет, арт. хипертония, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене; 

- НЧ с.Зимница, 4 бр. обучения за превенция на ХНБ с 100 бр. обучения; 

-НЧ с.Преславен, 4 бр. обучения за превенция на ХНБ с 180 бр.обучения; 

- НЧ с.Зетьово – 4 бр. обучения за превенция на ХНБ с 180бр. участници; 

-НЧ с.Осетеново, 4 бр. обучения за превенция на ХНБ с 200 бр.обучения; 

- НЧ с. Средно Градище, 5 бр. обучения за превенция на ХНБ с 100 бр.обучения; 

- НЧ гр. Николаево, 4 бр. обучения за превенция на ХНБ с 120 бр.обучения; 

- НЧ  с. Сулица , 1 бр. /25; 

- НЧ с. Християново, 1 бр./30; 

- НЧ с.Шаново, 4бр./200; 

 

Физическа активност 

1.Обучения на ученици в училища на Област Стара Загора – 71 обучения -  НУ „Д.Благоев” 

гр. Стара Загора , ІХ ОУ „В. Ханчев” гр. Стара Загора , СУ „М. Горки  гр. Стара Загора”, 

Второ ОУ „П.Р. Славейков” гр. Стара Загора, СУ „Гео Милев” гр. Раднево , СУ „П. К. 

Яворов” гр. Чирпан , СУ ”Васил Левски” гр.Стара Загора , СУ”Иван Вазов” гр.Стара Загора , 

Пето ОУ „М.Станев” гр.Стара Загора, Първо ОУ”Св.Кл.Охридски” гр.Раднево , Второ ОУ 

„Св.П.Хилендарски „ гр. Раднево,ПГСС ”Гео Милев” гр.Мъглиж. 

2. Обучения в детски отдел на библиотека „Родина” гр. Стара Загора – 1 обучение -24 

участника. 

3. Обучения в детски отдел на библиотека „Искра” гр. Казанлък – 2 обучения – 36 участника. 

4. Обучения в РЗИ – частна детска занималня – 1 обучение – 10 участника. 

5.Обучения на деца в детски градини  от  Област Стара Загора – 15 обучения-239 участника. 

6.Обучения в читалища - НЧ”Пробуда - 1920”село Копринка – 2 обучения - 50 участника. 

 

2. Изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа у медицински и 

немедицински специалисти 

 

Тютюнопушене 
1. Обучение на студенти-медици от задължителната програма на ТУ – специалност 

медицина – 3 стаж. групи – Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене и Вредата от 

тютюнопушенето – 25 участника 
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2. Обучителен семинар за медицински специалисти от община Раднево – 14 уч. 

3. Проведени 4 семинара с педагогически съветници от училищата на Област Стара 

Загора – 90 участниц 

Алкохол 

1. Обучителен семинар за медицински специалисти от община Раднево – 14 уч. 

2. Проведени 4 семинара с педагогически съветници от училищата на Област Стара 

Загора – 90 участници 

 

Хранене 
1. Обучение на медицински специалисти от болничната помощ – МБАЛ гр. Гълъбово, 

МБАЛ гр. Казанлък и ЦСМП гр.Казанлък, ЦСМП гр. Мъглиж, ЦСМП гр. Николаево и 

ЦСМП гр. Гурково – 6 курса/ 84 уч.; 

2. Обучение на студенти-медици от задължителната програма на ТУ – специалност 

медицина – за физиологични норми за хранене и дейности по национални програми – 16 

обучения на 67 уч.; 

3. Обучителен семинар за медицински специалисти от община Раднево – 14 уч.; 

4. Обучителен семинар в ПИЦ с педагогически съветници от училища от областта – 

представяне на съвместни дейности по превенция на рискови за здравето фактори. /40 уч./;  

5. Обучение на персонала от детски градини  - 10 бр.уч; 

 

Физическа активност 
Обучителен семинар за медицински специалисти от община Раднево – 14 участници; 

 

3.Включване на структури от здравната система, обществени структури и общности в 

дейности по програмата 

 

Тютюнопушене 
Масови прояви – 6 броя 

• съвместно с ПИЦ по зависимости участие в КУИЗ – викторина в сектор 

тютюнопушене с предварителна подготовка на въпроси и материали за подготовка ;  

• НУ „Кл. Охридски” гр. Чирпан;  

• ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък;  

• участие в градски кръг на Шеметна надпревара като пункт за измерване на СО; 

• 5 ОУ „М. Станев” град Стара Загора; 

• Община Стара Загора; 

 

Алкохол 
4 кампании с демонстрации на алкоочила, с ученици от град Стара Загора:  

• участие на игри КУИДИЧ - междуучилищен кръг, 

• участие в градски кръг на Шеметна надпревара 

• ОУ „Кирил и Методий” град Чирпан 

• 5 ОУ „М. Станев” град Стара Загора 

 

Хранене 

Масови прояви в община Раднево: 

-  „Празник на здравето” – с. Коларово, обхванати 50 бр. деца до 18 годишна възраст ; 

– „Движи се и победи!” – гр. Раднево, обхванати 250  бр. деца до 18 годишна възраст от 

детски и учебни заведения; 

Работна среща  в РЗИ – Стара Загора на представители на младежки центрове с представяне 

на съвместни дейности по учебните заведения /6 уч./; 

- Скринингови кампания за остеопороза с АЖБО и СОПЛ – Стара Загора  - 1 кампания/110 

бр. изследвани; 
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Физическа активност 
Масова проява – „Движи се и победи!” – гр. Раднево, обхванати 250  бр. деца до 18 годишна 

възраст от детски и учебни заведения 

  

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАННО ОТКРИВАНЕ НА 

ВОДЕЩИТЕ ХНБ 

 

Извършено е провеждане на организиран популационен скрининг на онкологични 

заболявания в изпълнение на Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-

349/16.11.2018 г. 

Сключени са 11 бр. договори с изпълнители на болнична и извънболнична помощ за 

извършването на профилактични прегледи за рак на млечната жлеза, рак на дебелото черво и 

рак на маточната шийка. 

Създадена е организация за провеждане на скрининга. На интернет-страницата на 

инспекцията е публикувана информация за целите на кампанията, график на работното време 

на изпълнителите на посочените изследвания. В регионалните интернет- и ТВ- медии също е 

популяризирана кампанията. С писма са уведомени представители на областна и общинска 

управа, здравни медиатори, структури от здравната система – лични лекари, РЗОК, 

обществени структури – РУО, АСП. 

Извършени са 1950 профилактични прегледи с изследвания съответно за рак на шийката 

на матката – 650 бр. цитонамазки, за рак на млечната жлеза – 650 мамографии и за рак на 

дебелото черво – 650 бр. теста за окултни кръвоизливи- 100% изпълнение на скрининговите 

прегледи. 

Насочени за допълнителни изследвания и консултации са 208 лица, от които 101 лица – 

за рак на млечната жлеза, 56 – за рак наматочната шийка, 51 – за рак на дебелото черво. 

Насочените за допълнителни изследвания и консултации представляват 10,7% от всички, 

които са се изследвали. 

 

Дейност в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене (ККОТ): 

      Дейността на Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене през 2018 година е 

подчинена на много и различни прояви. 

Индивидуално консултираните лица са 1881. Консултирането им е както на място в Кабинета 

в Регионална здравна инспекция, така и на проведените извън него кампании. В областния 

град кампаниите за рекламиране на дейността на ККОТ и провеждане на изследване и 

консултиране по места са 20, а в областта – 12. Източника на информация за дейността на 

ККОТ за голяма част от консултираните е РЗИ, но и желаещите да консултират своето 

желание за отказ от националната линия за отказ от тютюнопушене все повече растат. 

Консултирани по телефона са 49 клиенти на кабинета. От всички консултирани 5 са отказали 

тютюнопушенето като са проследени в рамките на един месец за рисковите моменти при 

задържане на успеха.  

На отбелязаните два тематични дни, посветени на борбата с тютюнопушенето дейността на 

Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене през 2018 година е широко рекламирана. 

На много от обученията, проведени на теми, свързани с вредата от тютюнопушенето е 

предлагана възможност за измерване с апарата на ККОТ, както и съвети при коментиране на 

стойностите за отказ.тютюнопушенето е предлагана възможност за измерване с апарата на 

ККОТ, както и съвети при коментиране на стойностите за отказ. 

 

 Дейности по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при 

деца 0 - 18 г. в РБългария  
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 1. Осъществени обучения и дискусии по дентално здраве общо в  100 / ОДЗ , ЦДГ,  

предучилищни и училищни паралелки, а така също и обучения в детски отдел на 

библиотеките в гр Стара Загора и гр. Казанлък/. 

 2. Раздадени   бр.  984 бр.ЗОМ, предоставени от колеги по дентална медицина. 

 3. Видеопокази на 2 филма - „Болното зъбче„ и „Франклин и феята на зъбките“. 

Същите са предоставени на всички ЦДГ, ОДЗ, детски отдели на библиотеките в гр. Стара 

Загора и гр. Казанлък, предучилищни и училищни паралелки, по желание на ръководствата 

им. 

 Дейности по Национален план за действие за периода 2015 – 2020 г. за изпълнение на 

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

приоритет „Здравеопазване” 

1. Фактор тютюнопушене 

• Кампания за вредата от тютюнопушенето и демонстрация на пушеща кукла Сю в ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” град Чирпан с 200 участници 

• Изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Чирпан – 95 консултирани и СУ „Христо Смирненски” град Стара Загора – 40 

консултирани. 

• 11 обучения за вредата от тютюнопушенето и демонстрация на пушеща кукла Сю в 

СУ „Христо Смирненски” град Стара Загора, ОУ „Георги Райчев”, 12 ОУ „Стефан Караджа”, 

Малък групов дом, Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. 

Вапцаров”, 1 ОУ „Г. Бакалов”, 11 ОУ „Николай Лилиев” 

2. Фактор алкохол 

• Едно обучение Малък групов дом град Стара Загора „Вредата от алкохола с 

демонстрация на алкоочила”– 12 участници 

3. Фактор агресивно поведение 

• Четири обучения  за преодоляване на агресивните прояви в общуването между 

връстници – ПГСС – град Мъглиж, ОУ „Георги Райчев” град Стара Загора,13 ОУ „П. 

Хилендарски” град Стара Загора, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Шипка 

4. Фактор здравословно хранене 

• Две обучения СУ „Христо Смирненски” град Стара Загора „Здравословно хранене”, 

НЧ с. Зимница – 60 участници 

5. Фактор физическа активност 

• Едно обучение в НЧ с. Шейново – „Физическата активност – основен рисков за 

здравето фактор” 

6. Дентално здраве 

• Шест обучения „Хигиена на зъбите” в 9 ОУ „Веселин Ханчев” , СУ „Иван Вазов”, НУ 

„Д. Благоев”, Първо ОУ гр. Стара Загора - 130 участници 

7. Хигиена 
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• Едно обучение - Вредни навици. Лична хигиена - ОУ с. Мирово – 20 участници  

 Дейности сред населението като цяло по профилактика на остеопорозата 

През 2018 година в РЗИ – Стара Загора се проведоха 3 кампании за скриниг на 

остеопорза от АЖБО „Жени без остеопороза” 21 и подкрепени от Сдружението на 

общопрактикуващите лекари в гр. Стара Загора /СОПЛ/.  

 

 Дейности по околна среда и здраве 

През 2018 г. продължи провежданата профилактична и здравно-промотивна дейност, 

насочена към ограничаване на вредното въздействие на рисковите фактори на околната 

среда, подпомагане на информирания избор на здравословен начин на живот, чрез 

повишаване нивото на здравни знания, изграждане на умения и нагласи и формиране на 

подкрепяща здравето жизнена среда. Продължи периодичното информиране на 

обществеността за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда. 

Разработвани и публикувани са материали в местния печат и за сайта на РЗИ – Стара Загора 

по актуални проблеми на опазването на околната среда и здравето на населението. 

 

 Отбелязване на тематични дни  

Чрез поместване на онагледени материали на сайта на РЗИ – Стара Загора бяха 

промотирани най-значимите и широко известни глобални дни за положителни действия 

върху околната среда: 

       14 февруари – Ден на влюбените 

       22 март - Световния ден на водата  

       24 март - Световен ден за борба с туберкулозата 

       7 април - Световен ден на здравето 

       22 април - Световен ден на Земята 

       10 май - Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация  

„Движението – това е здраве” 

       17 май -  Световен ден за борба с хипертонията 

       21 май - Световен ден на жертвите от СПИН 

       31 май - Световен ден за борба с тютюнопушенето 

       5 юни - Световен ден на околната среда 

       10 октомври – Световен ден на психичното здраве  

       16 ноември – Международен ден за борба с тютюневия дим    

 

  Дейности по профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 

   

През 2018 г. продължи реализирането на дейности с цел постигане на устойчивост на  

Националната програма за превенция на ХИВ и СПИ 2017 – 2020 г.  

• Промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите групи; 

• Организация и участие в кампании за промоция на безрисково сексуално поведение 

сред подрастващите и малдите хора; 

• Активно участие в Националните и регионалните кампаниии за превенция на 

ХИВ/СПИН и СПИ; 

• Провеждане на здравно-образователни дейности по въпроси, свързани с превенцията на 

ХИВ/СПИН, СПИ, тютнопушенето и употребата на психоактивни вещества;   

• Осъществяване на съвместни дейности с НПО, работещи с уязвими групи.  

 

Семинари: 

1. Обучителен семинар на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ гр. Стара Загора с 

представяне на предстоящата съвместна работа с педагогическите съветници от областта. 

2. Обучителен семинар на медицински специалисти от учебни заведения от община Раднево 

с представяне  на предстоящите  здравнообразователни инициативи в училищата за 
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повишаване на информираността относно ХИВ/СПИН;  

 

Масови прояви: 

1. Масова проява - в централно фоайе на Община Стара Загора проведена изложба и 

театрална постановка „България За превенция и Против наркотиците”. 

2. Масова проява - в Дом на културата "Арсенал" гр. Казанлък  участие във Фестивал 

"Здравей здраве!" интерактивно обучение, изнесен КАБКИС. Инициативата е на НЧ 

"Възродена искра 2000", Общински детски център, холистично студио "Вдъхновение", с 

подкрепата на РЗИ - Стара Загора. Експерт от РЗИ изнесе мултимедийна презентация 

"Какво/не/ знаем за HIV/ СПИН?"/50 бр.уч./ 

3. Масова проява в с. Калитиново съвместно с фондация „Земя завинаги” с отбелязване на 15 

октомври – Световен ден на чистите ръце.  

 

Кампании за отбелязване на тематични дни: 
1. Здравноинформационна кампания по повод отбелязването на 14 февруари съвместно с 

Областен информационен център – Стара Загора.  Оказана бе и методична помощ като бяха 

осигурени видеофилми и здравнообразователни материали за провеждането на 

разнообразните инициативи в училища от областта. В кампанията с инициативи се включиха 

и ПИЦ – Стара Загора с подготовката на доброволци от клуб „Дарители на надежда” във 

връзка с предстояща викторина „Информирани днес – здрави за напред”. 

2. Здравноинформационна кампания по повод отбелязването на 20 май - Международен ден 

за съпричастност на жертвите от СПИН. Разработен беше тематичен материал с актуалното 

лого на кампанията - «ПОДГОТОВКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА НИ 

ОТ МИНАЛОТО!», който беше публикуван интернет-страницата на РЗИ за популяризиране. 

Оказана бе и методична помощ като бяха осигурени видеофилми и здравнообразователни 

материали за провеждането на разнообразните инициативи в училища от областта. В 

кампанията с инициативи се включиха ученици от ДДЛРГ „Т. Попова” и ДДЛРГ „Българка”. 

3. Лятна АНТИСПИН – кампания, съвместно с КАБКИС. Консултирани и изследвани 

желаещи от гр.Шипка, гр.Казанлък, гр.Павел баня, парк „Артилерийски” гр.Стара Загора и 

УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович” гр. Стара Загора 

4. АНТИСПИН – кампания за отбелязване на 1 декември Световен тематичен ден , съвместно 

с КАБКИС с акцент върху новото мото „Узнай своя статус!” Осигуряване на 

здравнообразователни материали – дипляни, плакати, безплатни презервативи за провеждане 

на инициативи в училищата от областта;  

 

Лекции и дискусии: 91 лекции и дискусии, като бяха достигнати 2267 лица.  
 

1. Интерактивни обучения с мултимедийни презентации и дискусии с ученици от училища от 

област Стара Загора, като бяха обхванати: ОУ „В.Ханчев”гр.Стара Загора, ОУ 

„Самара”гр.Стара Загора, ГПЧЕ „Ромен Ролан”гр. Стара Загора, ЧОУ „Елин Пелин”гр.Стара 

Загора, СУ „Хр. Смирненски”гр.Гурково, ПГСС „Г.Милев”гр.Мъглиж, СУ 

„В.Левски”гр.Гълъбово, VІ ОУ "Свети Никола" гр. Стара Загора, ОУ "Г.Кирков" - 

гр.Казанлък, ІХОУ "Веселин Ханчев" - Стара Загора, ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Казанлък, ХІІІ 

ОУ "П.Хилендарски"гр. Стара Загора, ОУ "Христо Ботев" -гр.Мъглиж, СУ "Иван Вазов" - гр. 

Стара Загора, ПГ по елктроника "Джон Атанасов" гр. Стара Загора, Библиотека „Родина” – 

Стара Загора и Библиотека „Искра” – Казанлък, Местната комисия за борба с 

противообществените прояви – Стара Загора, Читалище с. Копринка, ТГ „Кн. С. Търновски” 

гр. Стара Загора, СУ „М.Горки” гр. Стара Загора, ПГ по ветеринарна медицина, ОУ 

с.Хрищени, БМЧК – Стара Загора, ПИЦ – Стара Загора 

 

2. Интерактивни обучения на студенти – темите, свързани с превенция на ХИВ/СПИН , са 

заложени и са дискутирани през годината със стажант-лекарите от Медицински факултет – 
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Тракийски университет – Стара Загора в хода на провеждания преддипломен стаж в базата на 

РЗИ – Стара Загора.  

  

3. Разпространение на здравнообразователни материали – 1803 бр. дипляни, брошури, 

плакати и безплатни презервативи – 1478 бр. безплатни презервативи. 

 

Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве  

 

Дейностите за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве включваха 

разпространение на информация и здравни послания относно сексуалното и репродуктивно 

здраве, предназначена за младите хора; провеждане на здравно-образователни мероприятия 

сред младите хора по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве; изготвяне и 

разпространение на здравно-образователни и информационни материали за сексуално 

предавани инфекции (СПИ); особености на пубертета; ползата от ваксинация срещу рак на 

маточната шийка. 

 

Дейности по Националната програма «Превенция на самоубийствата в Република 

България 2013 – 2018 г.» 

През 2018г. се реализираха 11 обучения за преодоляване на агресивни прояви в общуването . 

   

Обучителна програма на  РЗИ – Стара Загора и координация на дейности по 

изпълнението 

 В РЗИ – Стара Загора е разработена обучителна програма „Училище Превенция” с цел 

провеждане на адекватна на потребностите на различни възрастови групи от населението 

здравно-образователна дейност за постигане на по-високо ниво на здравни знания, умения и 

поведение, насочено към опазване и подобряване на човешкото здраве, както на 

индивидуално, така и на популационно ниво.  

За периода от месец януари до месец декември 2018 година „Училище Превенция” 

обхвана следните : 

        

      1. Училища в Област Стара Загора: 
ОУ"Мати Болгария гр.Казанлък , 9ОУ"В.Ханчев"-гр.Стара Загора , ПГОХ"Р.Княгиня"-

гр.Стара Загора , ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-с.Кънчево ,ГСАГ"Л.Байер"-гр.Стара Загора , 

СУ"Гео Милев"-гр.Раднево , СУ'Христо Смирненски"-гр.Гурков , 4ОУ”Кирил Христов” , 

НУ’Димитър Благоев”Гр.Стара Загора , ТГ“Княз Симеон Търновски“, ПГСС-гр.Мъглиж , 

ЧСУ“Елин Пелин“-гр.Стара Загора , СУ”Васил Левски” -Гр.Гълъбово , ОУ”Самара”-

Гр.Стара Загора , 13ОУ”П.Хилендарски”гр.Стара Загора , ОУ”Св.Кирил и Методий”-

гр.Чирпан , Н.Й.Вапцаров” – Казанлък , 2ОУ"П.Р.Славейков"- гр.Стара Загора , 5ОУ 

"М.Станев"- Стара Загора , СУ"Васил Левски"- гр. Стара Загора , СУ"Иван Вазов"-гр.Стара 

Загора , 1ОУ "Св.Кл.Охридски"- гр.Раднево , 2ОУ"П.Хилендарски "гр.Раднево , 

ОУ"Св.Кирил и Методий" - гр.Николаево , ПГВМ"Ив.Павлов"-гр .Стара Загора , СУ"Пеьо 

Яворов"- гр.Чирпан  , ОУ"Иван Мирчев"-село Дълбоки , СУ"Христо Ботев"- гр.Павел Баня , 

ГПЧЕ"Ромен Ролан"-гр.Стара Загора , ОУ „Свети Климент Охридски” гр.Крън , ОУ „Поп 

Минчо” с.Коларово , ОУ „Христо Ботев” с.Братя Кунчеви , ПГ”Иван Хаджиенов”гр.Казанлък 

        

      2. Детски градини в Област Стара Загора:          
         ДГ№ 8 "Българче" -  гр.Стара Загора , ДГ"Лилия "гр.Крън , ДГ№13"Пролет"-гр.Стара 

Загора , ДГ№1"-гр.Раднево , ДГ№2"-гр.Раднево , ДГ№3"-гр.Раднево , ДГ№6"-гр.Раднево , 

ДГ№1"Здравец"-гр.Казанлък , ДГ№8"Юрий Гагарин"-гр.Казанлък ,  ДГ№17 "Знаме на мира"- 

гр.Стара Загора , ДГ№66 "Детски рай"гр.Стара Загора , ДГ№29 "Славейче "гр.Стара Загора ,  

ДГ№68"Патиланско царство" - гр.Стара Загора , ДГ№55"Незабравка" с.Хан Аспарухово , ДГ 

село Долно Изворово  
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        3.  Читалища в Област Стара Загора:       
        НЧ"Пробуда"- с.Сърневец , НЧ"Пробуда-1920"с.Копринка ,  НЧ"Напредък"-с.Зимница , 

Читалище "Д.Наумов" - с.Преславен , НЧ"Селски будилник" с.Зетьово , НЧ"Георги 

Бенковски" село Зетьово , НЧ-село Осетеново , Читалище село Шаново , НЧ с.Средно 

Градище , НЧ Християново ,  

НЧ „Васил Левски” гр.Николаево  

 

        4.  Библиотеки в Област Стара Загора:          
        Библиотека "Родина"-гр.Стара Загора , Библиотека"Искра"-гр.Казанлък  

 

Извършени са 733 обучения с 16990 участници и са раздадени 10560 образователни 

материали- планирани 416 обучения. 

 

 

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
 

             В изпълнение на Стратегическите цели на РЗИ през 2018 година Дирекция 

„Лабораторни изследвания” си постави следните основни насоки на работа: 

 

1. Опазване на общественото здраве, осигуряване на безопасна жизнена среда и 

предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за 

здравето на хората, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол; 

2. Разширяване на обема и обхвата на лабораторните изследвания, чрез внедряване и 

прилагане на методи за извършване на системен мониторинг върху факторите на жизнената 

среда и оценка безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за здравето на 

човека; 

3. Поддържане системите за управление на акредитираните Орган за контрол вид А 

(ОКА) и Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), в съответствие с изискванията на 

БДСEN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025; 

4. Участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; 

      5. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на 

кадрите в дирекцията съгласно действащата Програма за мониторинг на персонала и в 

съответствие с изготвен годишен план за квалификация на служителите от дирекцията; 

   6. Изпълнение на задачите, поставени на работните  съвещания, ръководени от 

Директора на РЗИ. 

      7. Осъществяване на ефективна координация  на дирекцията с останалите дирекции на 

РЗИ Стара Загора, с Националните центрове, Министерство на здравеопазването и ИА  БСА; 

      8.  Поддържане на  дейностите на лабораторния контрол и задоволяване на потребности 

на клиентите, чрез високо качество на предлаганите услуги. 

 

Дирекция „Лабораторни изследвания” работи съгласно изискванията на  БДС EN 

ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17020, като акредитиран Лабораторен изпитвателен 

комплекс и Орган за контрол от вида А.  
       В периода  22-23.01.2018г. беше проведен първи планов надзор на ОК А при РЗИ 

Стара Загора. Оценители от ИА БСА: външен водещ оценител – Милена Пробойска и 

технически оценител физик Виолета Пелева. По време на надзора бяха наблюдавани 

дейности по контрола на физични фактори на жизнената среда – микроклимат, осветеност, 

шум в работна среда, шум в жилища и обществени сгради и шум в околна среда. Участие в 

измерването на факторите на жизнената среда взеха – В. Танева  - измерване на шум в 

работна, околна среда и жилища и обществени сгради; Р. Златева – измерване на 

микроклимат и осветеност; изчисление на резултатите и оценка на съответствието  - В. 
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Танева. Представяне пред оценителите от ИА БСА на СУ на ОК А – В. Танева  - Ръководител 

на ОК А и Д. Венелинова  - отговорник по качеството.  

Надзорът приключи с установяване на едно незначително несъответствие касаещо 

съдържанието на първичен протокол за контрол на микроклимат. Несъответствието беше 

отстранено в поставения срок, за което е изпратен доклад на ИА БСА, придружен с 

документи, доказващи отстраняването му. Получен е предварителен доклад от водещия 

оценител, че несъответствието е закрито. 

В периода 29.01-31.01.2018г. се проведе  планов надзор и разширяване на обхвата на 

акредитация, съгласно Заповед № 47/17.01.18 на Лабораторен изпитвателен комплекс. 

Бяха констатирани 2 значителни и 1 незначително несъответствие по смисъла на т. 4.3.5 от 

Процедурата за акредитация на ИА БСА BAS QR 2.  

В определените срокове бяха представени подробен план- Доклад  за провеждане на 

коригиращи действия по констатираните значителни несъответствия и Доклад за изпълнение 

на  

 коригиращите действия, придружен от обективни доказателства  по отстраняване на 

несъответствията. 

В резултат на тези действия екипът по оценяване предложи да се предостави искания 

разширен обхват на акредитация на ЛИК и исканията в съответствие с представената и 

оценена по време на оценката на място Декларация за прецизиране на някои от записите в 

подаденото заявление, включително декларирания доброволен отказ от някои методи за 

изпитване.  

Издаден е нов Сертификат, в който е включено   поисканото разширение на обхвата, 

валиден от 27.06.2018г. 

Във връзка с променената структура на стандарт   БДС EN ISO/IEC 17025 “Общи изисквания 

за  компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране”,  екипът на Лабораторен 

изпитвателен комплекс предприе действия за  изпълнение на изискванията, съгласно  новия 

стандарт.  

Ръководството на ЛИК премина външен курс на обучение по новата версия на стандарта, 

след което запозна служителите на лабораторията с настъпилите промени. 

Извърши се анализ на промените, които водят до промени в Системата за управление и се 

установи, че основната промяна в стандарта изисква разработване на подход на управление, 

основан на оценка  на риска и по-голяма насоченост към изискванията за изпълнението, 

както и по-голяма ангажираност на висшето ръководство към процесите, за удовлетворяване 

на  новите изисквания на стандарта. 

С писмо с изх. № ВП-792/ 01.06.2018г. е изпратен план за действие за преход съгласно 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.  

На 17.07.2018г. е получено писмо  от ИА БСА, с което бяхме уведомени, че  представения 

план за преход се приема и че  създадената организация на действие  дава увереност и 

предпоставки за успешен преход на лабораторията към БДС EN ISO/IEC 17025:2018. При 

проведения извънреден Преглед от ръководството, предвид валидността на съществуващия 

сертификат за акредитация - 07.07.2019г., се взеха  следните решения:  

 Да бъдат подадени документи за преакредитация в началото на м. октомври 2018г. , 

като  се   прецизира  съществуващия обхват по отношение на ФХ и МБ анализ на 

храни   и  да се разшири обхвата  на акредитация  за физико-химични анализи на 

води,   извършвани на газов хроматограф, което е ново за лабораторията като цяло.     

 Да се въведат в обхвата на акредитация методи за вземане на проби/извадки от 

водни проби, предназначени за последващо изпитване от лабораториите на ЛИК, като 

се  отчитат  факторите,  произтичащи от процеса на вземане и тяхното влияние върху 

валидността на резултатите. 

Проведен е  извънреден вътрешен одит в периода 20.09-21.09.2018г., за  да  се установи 

съответствието с новите  изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. 

 Изготвен е Доклад от вътрешен одит, в който одиторския екип  не  констатира 
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несъответствия,  дава положителна оценка и  заключение, че   системата за управление е 

успешно  актуализирана, приведена  ефективно с добри практически резултати  и  отговаря 

на общите нормативни изисквания съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2018 . 

 Лабораторен изпитвателен комплекс  към   РЗИ  Стара Загора  участва  в междулабораторни 

сравнения и/или изпитвания за пригодност,  като използва  международно  признати 

провайдери на междулабораторни сравнителни изпитвания,  като LGC Standards,  

акредитирани  и с доказана компетентност при прилагането на ISO/IEC 17043. 

ЛИК използва резултатите от проведените междулабораторни сравнения и изпитвания за 

пригодност като независим критерий за оценка на техническата компетентност на 

лабораторията и персонала и като значим инструмент за осигуряване валидност на 

изпитванията, които извършва. 

 Съгласно  предварително   изготвен план,  съобразен с подобластите от обхвата на 

акредитация,  през 2018г.   ЛИК   участва във външен контрол  в периода 19.11- 14.12.2018г. 

по т. І   от акредитирания си обхват  на  групата  „Храни”.  

Полученият доклад  показва успешно  участие,  което е пряко доказателство за  точност, 

прецизност и  компетентност  на специалистите   и високо  качество на извършваните от 

ЛИК услуги. 

 

    Анализ и оценка на извършените от дирекция „Лабораторни изследвания” дейности 

 

Дирекция „Лабораторни  изследвания “ работи по утвърден за инспекцията годишен план. 

Посредством спазване на плана за лабораторна дейност, с цел обективизиране дейностите по  

държавен здравен контрол  и процедурите заложени в акредитацията  като Лабораторен 

изпитвателен комплекс и Орган за контрол от вида А, постигнахме следните резултати: 

През 2018 година Дирекция „Лабораторни изследвания “ извърши изследване на 7218 

броя проби, от които 4376  проби бяха предоставени за контрол, или осъществени съвместно 

с дирекции „Обществено здраве” и  „Надзор на заразните болести”при РЗИ или 60,6 % и  

2842 броя проби или 39,4% са поискани от физически или юридически лица.  

На 7218 проби изследвани по различни показатели се извършиха 47988 броя изследвания. По 

видове изследванията се разпределят както следва: 

- физични изследвания/измервания – 2813 броя или 5,9% от общия брой 

изследвания; 

- химични изследвания- 32058 броя или -  66,8% от общия брой изследвания; 

- санитарно-микробиологични изследвания - 13117 броя или 27,3% от общия брой 

изследвания; 

   От общият брой изследвани проби  599 са нестандартни или 8,3%. Нестандартните анализи 

са 1625 или 3,4%. 

          От изследваните по здравен контрол  4376 проби нестандартни са 379 броя проби или 

8,7%. От извършените по здравен контрол  36494 изследвания , нестандартни са 1296 или 

3,5%.  

        На поискани от физически и юридически лица 2842 броя проби се извършиха 11494 

изследвания. 220 проби или 7,7% са нестандартни. От извършените изследвания 329 са с 

отклонение по изследваните показатели или 2,9%.  

 

Дейности свързани с обективизиране на държавния здравен  контрол: 
 

І. Мониторинг и контрол на факторите на жизнената среда 

1. Мониторинг на качеството на атмосферен въздух 

През 2018 година  извършвахме мониторинг за качеството на атмосферния въздух в  

пункта на РЗИ Стара Загора само  през м. януари . Във всички работни дни в пункта на РЗИ 

Стара Загора са отбрани проби за изследване на рутинните показатели от системата за 

постоянен екомониторинг - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид и 
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сероводород. 

Анализирани са 294 проби, на които са извършени 882 изследвания. Не са 

регистрирани нестандартни проби. 

2. Мониторинг на имисионния шум в гр. Стара Загора и гр.Казанлък в съответствие с 

програмите за мониторинг на шума в урбанизираните територии. 

2.1.В планираните 27 пункта за измерване  на имисионен шум в урбанизираните 

територии, през месеците май, юни, септември и октомври, извършихме измерване  в гр. 

Казанлък и гр. Стара Загора.  

Извършени   са 162 измервания в 27 пункта.  

В 23 пункта се установиха шумови нива над пределно допустимите гранични 

стойности. От извършените 162 измервания 117 са с отклонение или 72,2%. 

2.2 Лабораторен контрол на физични  фактори  извън мониторингови програми: 

- Измервания на шум  -  31   измервания в  17  обекта. Установени  отклонения в 4 

обекта в 7 измервания. 

-  Измерване  на осветеност – 3 измервания в 1 обект, без отклонения. 

Измервания  по сигнали: 

 -  за шум  - извършени са 26 измервания в 15 обекта. Регистрирани са 14 

нестандартни  измервания в 8 обекта. 

            - за осветеност - извършени са 74 измервания в 1 обект. Регистрирани са 35 

нестандартни  измервания в 1 обект. 

3. Мониторинг на електромагнитни полета 

3.1. През 2018г извършихме мониторинг и контрол на обектите - източници на  

електромагнитни  лъчения около базовите станции за мобилна комуникация в райони на 

детски и учебни заведения и  обекти разположени на територия с голяма концентрация на 

население и жилищни сгради,  за установяване съответствието им с изискванията, 

регламентирани с Наредба №9 от1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на 

електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно- защитни зони 

около излъчващи обекти.  

Измерена е плътност на мощност на ЕМП на територията на гр. Стара Загора и гр. 

Казанлък по предварително изготвен график. Измерванията се извършиха съгласно 

„Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на 

предавателни антени към системи за мобилни връзки, публикувана в „Сборник методи за 

хигиенни изследвания” том ІV, на НЦХМЕХ.  

 При план 33 обекта извършихме  1020 измервания в  36 обекта. Не се установиха 

отклонения при измерванията. 

           3.2.Извършени са  296 измервания в  17 обекта на територията гр. Сливен, съгласно 

Указание на МЗ за планиране дейността на РЗИ за 2018г . Не се установиха отклонения при 

измерванията. 

4. Контрол на  микроклимат  

    4.1 Съгласно плановите показатели за  2018г. са извършени  1306 измервания за 

микроклимат в  27 ДЯ и ДГ на територията на град Стара Загора , при планувани 25 обекта. 

Установени са  759 отклоненения в 25  контролирани обекта. 

         4.2.  Измервания  по сигнали: 

Извършени са 66 измервания по искане на дирекция „Обществено здраве” за 

микроклимат /t
0
С/  в 5 обекта – училища на територията на гр. Стара Загора. Установени са 

10 отклонения  в 2  обекта.  

5.Мониторинг на води - извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ по 

постоянен и периодичен мониторинг на води за питейно-битови цели, води от плувни 

басейни, минерални води от водоизточници. 

При планирани  1507 проби води през 2018г. за лабораторен контрол, включващ постоянен и 

периодичен мониторинг на води за питейно-битови цели, води от местни водоизточници, 

води от плувни басейни, води от минерални водоизточници,  са изследвани 1758 проби. 
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Извършени са 28099 физико-химични и микробиологични изследвания. 

5.1. Води за  питейно –битови цели от водопроводната мрежа на населеното място 

През 2018  година са планирани  1289 проби води за питейно битови цели от 

водопроводната мрежа на населеното място и от водопроводната мрежа на ведомствено 

водоснабдяване. Изследвани по мониторингова програма са  1494 проби по показателите 

на постоянен и периодичен мониторинг, съгласно Наредба №9/2001г.  за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели и в съответствие със съвместните 

мониторингови програми с ВиК дружествата. Извършени са 25394 изследвания  по  физико-

химични и микробиологични показатели.  

От общия брой проби, нестандартни  са 64 или 4,3%. От общия брой изследвания 73 са 

нестандартни или 0,3%. 

По физико-химични показатели са извършени общо 20797  изследвания на питейни 

води от водопроводната мрежа на населеното място и от водопроводната мрежа на 

ведомствено водоснабдяване по показателите на постоянен и периодичен мониторинг, от 

които 65 изследвания са нестандартни или 0,3%.  

По микробиологични показатели са извършени 4597 изследвания на питейно-

битови води от водопроводната мрежа на населеното място и от водопроводната мрежа на 

ведомствено водоснабдяване по показатели коли форми, Ешерихия коли, ентерококи, общ 

брой микроорганизми и сулфитредуциращи клостридии, съгласно изискванията на Наредба 

№9/2001г за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели. От извършените 

изследвания 8 анализа са нестандартни по показатели коли форми, Ешерихия коли и общ 

брой микроорганизми или 0,2 %. 

5.1.1 Води за  питейно –битови цели по периодичен мониторинг от водопроводната 

мрежа на населеното място на други РЗИ 

- На  РЗИ гр. Сливен, съгл. Указание на МЗ за планиране на дейността са изследвани 18 

проби по периодичен мониторинг от централни водоизточници. Извършени са 596 

изследвания за  никел, кадмий, алуминий, натрий, арсен, олово,бор, пестициди и 

трихалометани. Няма регистрирани отклонения по изследваните показатели. 

- На  РЗИ гр. Хасково  през  2018г. са изследвани  74 проби по периодичен мониторинг от 

централни водоизточници. Извършени са 2146 изследвания за мед, цинк, селен, антимон, 

живак, хром, манган,  никел, кадмий, алуминий, натрий, арсен, бор, олово, пестициди и 

трихалометани.  

5.2  Води от обществени местни водоизточници 

При план през 2018г. 64 проби  са изследвани съгласно изискванията на 

законодателството 76 проби от обществени местни водоизточници, от които 54 проби 

отговарят на нормативните изисквания. Извършени са общо 712 изследвания по физико-

химични и  76 по микробиологични показатели, или 788 общо.  25 изследвания не отговарят 

на нормативните изисквания или 3,2%. 

5.3. Води от минерални  водоизточници  
Изследването на качествата на минералните води  се извърши съгласно изискванията 

на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. При план за 

2018г  42 проби са изследвани 49 проби минерални води. Извършени са 343 изследвания по  

микробиологични показатели. Установени са 3  отклонения  от изискванията на Наредба 

№14. 
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5.4  Води от плувни басейни, използвани за спорт и отдих 

Микробиологичен и физико-химичен контрол се извърши съгласно изискванията 

на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка ДВ бр.82/1975г. 

изм. ДВ бр. 25/2002г. При план 112 проби са изследвани  135 проби води от открити и 

закрити плувни басейни. В 24  проби са установени отклонения или 17,8%.  Извършени 

са 1473 изследвания. От тях по физико-химични показатели 798 изследвания и 675 

изследвания по микробиологични показатели. От извършените изследвания  38 са 

нестандартни или 2,6%. /16 по ФХ и 22 МБ/   

5.5. Необработени сурови/ подземни /  води за питейно-битови цели 

По микробиологични показатели са извършени общо  13  изследвания на 4 проби води , от 

които в 1 проба се регистрираха  2 отклонения  показател коли форми и ешерихия коли.  

По ФХ показатели  са извършени 88 анализа. Установиха  се 5 отклонения.  

 

ІІ. Мониторинг и контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека 

1. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

1.1 Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по 

микробиологични  показатели 

   При план 20 проби са изследвани  24 проби бутилирани натурални минерални  и 

трапезни води  по микробиологични показатели, съгласно изискванията на Приложение №5 

на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни 

води, предназначени за питейни цели. Извършени са 120 микробиологични изследвания. 

Установиха  се 3 отклонения в 2 от изследваните проби по показател коли форми и P. 

aeruginosa. 

1.2  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по физико-

химични  показатели 
По физико-химични показатели  са анализирани 16 проби, при планувани 9 проби и са 

извършени 371 изследвания.  

Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на други РЗИ 
- Изследвани са 9 проби  бутилирани минерални води  по физико-химични на РЗИ-

Сливен, съгл. Указание на МЗ. Извършени са 141  изследвания  по физико-химични 

показатели.  Не се установиха отклонения. 

  2. Козметични продукти 

Мониторингът включва изследване на козметични продукти по микробиологични  и 

физико-химични  показатели,  включително изследвания  за  съдържание на тежки метали. 

2.1 Контрол по микробиологични показатели 

    Изследвани са  35 проби козметични продукти предназначени за деца и  други  и са 

извършени 205 микробиологични изследвания. Пробите са анализирани по показатели общ 

брой хетеротрофна мезофилна микрофлора, плесени и дрожди, Ешерихия коли, 

коагулазоположителни стафилококи, псеудомонас аеругиноза и кандида албиканс. В 

изследваните проби не се установиха отклонения. 

   2.2 Контрол по химични съставки 

2.2.1   През  2018г са изследвани 40 проби на РЗИ Стара Загора. Извършени са 51 

химични изследвания. Пробите са изследвани по показатели посочени в Указание за 

дейността на РЗИ през 2018г – съдържание на водороден пероксид, влага, свободни алкални 

основи,перокисно число, рH, ПАВ, съдържание на борна киселина, борати и тетраборати, 

съдържание на хлорхексидин, съдържание на формалдехид и параформалдехид, съдържание 

на амоняк, съдържание на тиогликолова киселина и нейните соли, съдържание на селенов 

дисулфид, съдържание на литиев хидроксид, съдържание на глутаралдехид, съдържание на 

оксалова киселина нейните естери и алкални соли, определяне на хлорати на алкални метали 

и съдържание на тежки метали – олово, арсен и  кадмий в козметични продукти 

предназначени за гримиране, кремове, емулсии, лосиони, гел, масла за кожата и продукти 

предназначени за приложение върху устните. В изследваните проби не се установиха 
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отклонения. 

2.2.2 Съгласно мониторинг за съдържание на тежки метали в козметични продукти  за  

2018г. са планирани 16 проби  на РЗИ Хасково за анализ за съдържание на тежки метали – 

олово, арсен и кадмий  в горепосочените козметични продукти. Извършени са 32 

изследвания.  В изследваните проби не са установени наднормени концентрации на тежки 

метали.  

         2.2.3  На   РЗИ Сливен    съгл. Указание на МЗ за планиране на дейността за 2018г. са 

изследвани 16 проби  за  съдържание на тежки метали –  олово, арсен   и кадмий. 

Извършени са 32 анализа. Не се установиха отклонения по изследваните  показатели.  

  3. Химични вещества, препарати (смеси) и изделия 

   3.1 Контрол на битово- химични препарати (детергенти)  

От  Дирекция „Надзор на заразните болести” са постъпили за анализ  4 броя проби 

при план 4 проби. Извършени  са 9 анализа по показатели общо ПАВ и карбонати. Не са 

установени отклонения.  

   3.2 Контрол на биоциди   

3.2.1  От Дирекция „Надзор на заразните болести”  при план 150 проби са 

изследвани  643 проби биоциди от лечебни заведания. Извършени са 737 анализа. 

Установени отклонения – 12. 

3.2.2 От Дирекция „ Обществено здраве” - При план  47 проби са изследвани  82 

проби биоциди от детски заведения,  от централни водоизточници и  от плувни басейни . 

Извършени са 83 анализа по показатели активен хлор и четвъртични амониеви съединения, в 

които  са установени 5 отклонения.  

3.3 Приготвени разтвори за дезинфекция 

 

3.3.1 Изследвани дезинфекционни разтвори  по искане на дирекция НЗБ  

Изследвани са 635 проби  дезинфекционни разтвори при план 150 проби. Извършени 

са 635 изследвания Установиха се 154 отклонения в изследваните  проби. 

 3.3.2 Изследвани дезинфекционни разтвори  по искане на дирекция ОЗ  

Изследвани са 80 проби  дезинфекционни разтвори при план 46 проби. Извършени са 

80  изследвания.  Установиха се 24  отклонения.  

4.  Физико-химичен  контрол на почви 

Планираните  проби от почви, изследвахме   по показатели активна реакция / рН/ и 

нитрати. Извършени са 36 изследвания на 12 проби.  

5.  Санитарно-микробиологичен контрол за оценка на степента на замърсяване на 

производствена среда, персонал и инструментариум в обектите с висока степен на риск 

Микробиологичният контрол през 2018г.  се осъществи  съвместно с дирекция 

„Обществено здраве”.  Изследвани са 624 проби утривки от детски и учебни заведения, както 

и от други обекти. Извършени са 2498 анализа.  

Нестандартните анализи  са 10 или 0,4%, по показатели  общ брой микроорганизми и  

коли форми. Нестандартни проби 5  или 0,8% .  

 

Дейности по програми 

 

по изпълнение на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от 

радон  2018 – 2022г. 

За изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в 

сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., бяха предприети следните 

дейности:  

През м. март 2018 г. приключи последната фаза на Националната програма за 

намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-

2017 г. Тя беше част от второто проучване, проведено в рамките на Програмата, с което се 

целеше проучване на  сезонните вариации на концентрацията на радон в сгради.  
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През м. януари бяха изпратени на НЦРРЗ събраните детектори – 31 бр., от трета фаза 

на проучването. През м. март бяха събрани последните детектори - 30 бр. детектори тип 

RSKS и 1 бр. детектор тип RSVF за дублиращи измервания. Беше попълнена работна таблица 

във формат Excel с данните от 30 бр. анкетни карти, съдържащи информация за жилищата, в 

които са поставяни детекторите. Попълнена е и е изпратена работна таблица във формат Ex-

cel с данните за датите на поставяне и сваляне на детекторите. 

Стартираха дейности по новата програма свързана с облъчване на населението от 

радон: „Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027г. и Национален 

план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.“  

По Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон  2018 

– 2022г., бяха предприети следните дейности:  

На 19.09.2018г. се проведе заседание на Областния координационен съвет на област 

Стара Загора. На заседанието беше представена презентация, изготвена от областния 

координатор, в която се представиха извършените дейности по предходната програма 

„Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на 

българското население 2013-2017 г., получените резултати от проведените измервания и 

целите на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон  2018 

– 2022г., приет  с решение № 55 от 01.02.2018 г. на Министерския съвет. За взетите решения 

беше изготвен Протокол от заседанието, който е изпратен на И. Тасев – гл. експерт в Д 

„Здравен контрол“ на МЗ и секретар на Националния координационен съвет за управление на 

Националния план. 

През м. август 2018 г. от НЦРРЗ бяха доставени детектори за регистрация на 

концентрацията на радон в жилищни сгради. По указание на НЦРРЗ, за да се определят 

жилищата, в които е необходимо да се поставят нови детектори, обстойно бяха разгледани 

Протокол от изпитване на концентрацията на радон в жилищни сгради № RH-24/15.02.2017 г. 

и № RH-24/08.06.2018 г.  

Новите детектори са разпространени в определените жилищни сгради в периода 20.09 

– 25.09.2018г. Попълнени са анкетните карти, придружаващи детекторите и информацията е 

въведена в електронни таблици. 

 

Дейности по искане на физически и  юридически лица 

 

1.Физико-химичен и микробиологичен контрол на водни проби 

Поискани от физически и юридически лица  за изследване по физико-химични и 

микробиологични показатели за 2018г. са 1316 броя водни проби включващи води от 

водопроводната мрежа на населеното място, от водопроводната мрежа на ведомствено 

водоснабдяване, води от местни водоизточници,  необработени сурови води от 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, минерални води при водоизточника 

и води от плувни басейни. Извършени са  9026 изследвания. От тях 192 проби или 14,6% 

не съответстват на нормативните изисквания. 296 изследвания са с отклонения или 

3,3%. 

2. Физико-химичен и микробиологичен контрол на хранителни проби 

2.1 През  2018г по физико-химични и токсикохимични показатели са изследвани  66  проби 

храни. Извършени са 144 изследвания. Установени са 4 отклонения в 4 от изследваните 

проби. 

2.2 Изследвани са 529  хранителни проби по микробиологични показатели.  

Извършени са  831 изследвания. Установиха са отклонения  в 11 проби и 12  изследвания.  

3. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по 

микробиологични  показатели 

Изследвани са 4 проби бутилирани минерални, изворни и трапезни води  по   

микробиологични показатели, съгласно изискванията на Приложение №5 на Наредбата за 

изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 
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предназначени за питейни цели. Извършени са  20  изследвания. В изследваните проби не са 

установени отклонения. 

4. Санитарно-микробиологичен контрол за оценка на степента на замърсяване на 

производствена среда и персонал в хранителни обекти 

Поискани от физически и/или юридически лица  за  2018г  са 835 утривки от 

производствени обекти, на които са извършени 1335 изследвания.  

 Установиха се  отклонения в 7 от изследваните проби в 11 от извършените анализи,  по 

показатели- ОБМ и Коли форми. 

5.Контрол на осветеност и микроклимат 

5.1 Извършени  са 96 измервания за осветление  в 79 обекта.   

5.2 За микроклимат са извършени 29 измервания в 3 обекта. Не са установени отклонения. 

6. Биоциди 

Изследвани са 3 проби.  Извършени  са  3 изследвания. Не се регистрираха отклонения. 

7.   Контрол на козметични продукти 
           Изследвани са 7 проби.  Извършени  са  10 изследвания.  В 2  проби се регистрираха  2 

отклонения. 

 

В заключение може да се обобщи, че през 2018 г. екипът на РЗИ - Стара Загора изпъл-

няваше своите задачи по организиране и осъществяване на държавната здравна политика на 

областно ниво с отговорност и висок професионализъм.  
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