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РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ е създадена с Постановление № 1 

от 2011 г и извършва своята дейност в съответствие със Закона за здравето, 

Устройствения правилник на РЗИ, действащите в страната закони, норми, правила и 

изисквания, указанията на МЗ, както и по изискванията и постиженията на 

медицинската наука. 

РЗИ – Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на 

здравеопазването, със седалище гр.Варна. РЗИ-Варна осъществява и организира 

държавната здравна политика на територията на Варненска област. За извършваната  

дейност инспекцията събира държавни такси и извършва разходи в рамките на 

утвърдения годишен бюджет. 

 

СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВАРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През 2019 г. РЗИ Варна работи по организиране и ефективно осъществяване на 

държавната здравна политика на територията на Варненска област, съгласно 

указанията за планиране от Министерство на здравеопазването и поставените в него 

цели: 

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

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. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за 

здравето на основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – 

тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска 

физическа активност. 

Ограничаване заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

Повишаване на административния капацитет на РЗИ за осигуряване на 

устойчиво развитие на човешките ресурси. 
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В изпълнение на тези цели, с приоритет се осъществиха дейности в областта на 

промоция на здравето и профилактика на болестите, в областта на надзора на 

заразните болести,  за ефективен и качествен държавен здравен контрол. 

 

 ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РЗИ-ВАРНА 

 

Съгласно Устройствения правилник на РЗИ, числеността на персонала в РЗИ-

Варна е 146 бройки. През 2019г. ръководството на РЗИ-Варна се осъществява от 

директор, заместник директор и главен секретар. Общата администрация в 

инспекцията включва дирекция „АПФСО” с 22 длъжности, а специализираната е 

организирана от дирекции: ”Обществено здраве” с 36 длъжности, „Лабораторни 

изследвания” с 25 длъжности, „Надзор на заразните болести” с 42 длъжности  и  

“Медицински дейности”  с 18 длъжности. Съгласно Постановление № 66/28.03.1996 г. 

за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и във връзка с 

изпълнение на допълнителни дейности в инспекцията, през 2019 г. са осигурени 

допълнителено  4 бр. технически длъжности извън утвърдената численост, които са 

заети.  

Разпределението на персонала съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията е, както следва: ръководни длъжности – 19 по щат, от тях са заети – 

18; експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 93 по щат, заети – 

88; експертни длъжности със спомагателни функции – 28, заети - 26; технически 

длъжности –6 заети - 6. 

 Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции по вид са 

както следва: 

главен инспектор - по щат 19, заети 17;  

главен експерт - по щат 11, заети 10;  

главен счетоводител – 1 по щат и заета;   

юрисконсулт - 1 по щат и заета;  

старши инспектор - 10, заети 10;  

старши експерт - по щат 3, заети 3;  

инспектор - по щат 39, заети 37; 

младши експерт - по щат 9, заети 9.  

Разпределението на заетите експертни длъжности с аналитични и/или 

контролни функции по дирекции е както следва:   

  

Дирекция 

Всичко 

служит

ели 

В това число 

Главни Старши  Младши 

Инспек

тори 

Експерти 

+ гл. счет. 

Инспе

ктори 
Експерти  

Инсп

ектор

и 

Експерт

и + 

юрист 

"АПФСО" 8  6    2 

"ОЗ" 28 7  2 1 18  

"ЛИ" 9  4  1  4 

"НЗБ" 34 6 1 5 1 17 4 

 “МД” 9 4  3  2  

 

Експертните длъжности със спомагателни функции по вид са както следва:   

главен специалист - по щат 20, заети 18; 

старши специалист - по щат 2, заети 2;  

специалист - по щат 6, заети 6. 
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Техническите длъжности са 6 по щат, заети 6, като по вид са: 

  изпълнител-огняр,монтьор– 1, заета;  

изпълнител-шофьор – 1, заети 1;  

изпълнител-шофьор,механик- 1, заета 

изпълнител-огняр, шофьор – 1, заета; 

изпълнител-хигиенист – 1, заета 1;  

изпълнител-пробовземач – 1, заета 1 

През 2019г. са постъпили 29 служители и са напуснали 26.  Обявени и 

приключили  12 конкурса 

През 2019 година са подадени 153 декларации по чл.35, ал.1 т.1 и т.2 от 

ЗПКОНПИ от 26 новозаначени служители, една декларация за промяна в 

обстоятелствата и 126 ежегодни, една от които подадена пред Комисия за ПКОНПИ. 

 Към 31.12.2019 г. в инспекцията работят 104 служители с висше образование. 

От тях с висше медицинско образование са 69 (15 притежават степен магистър и 54 са 

професионален бакалавър по ... ), а с висше немедицинско образование – 35 

служители. С придобита медицинска специалност са 8 служители. Разпределението на 

специалистите с висше образование по дирекции е следното:  

 В дирекция “Административно правно финансово и стопанско обслужване” 

служителите с висше образование са 11, всички с висше немедицинско образование. 

Всички притежават степен магистър.  

 В дирекция “Медицински дейности” има 12 служители с висше образование, 

като 7 от тях са с висше медицинско образование и 5 с висше немедицинско 

образование. От притежаващите степен магистър 9 служители, 2 са с придобита 

специалност.  

В дирекция “Обществено здраве” от общо 31 служители с висше образование, 

25 са с висше медицинско и 6 с висше немедицинско образование.  От притежаващите 

степен магистър 10 служители, 3 са с придобита специалност.  

В дирекция „Надзор на заразните болести” има 38 служители с висше 

образование, като от тях 35 са с висше медицинско образование и 3 с немедицинско. 

От притежаващите степен магистър 9 служители, 4 са с придобита специалност.  

В дирекция „Лабораторни изследвания” от 12 служители с висше образование, 

2 от тях са с висше медицинско и 10 с висше немедицинско образование. От 

притежаващите степен магистър 9 служители, 1 с придобита специалност.  

 

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ДЙНОСТ 

  

Финансово-счетоводните дейности включват вярно, пълно, точно и 

своевременното отразяване на сделки и събития, начисляване на приходи и разходи 

към момента на тяхното възникване, своевременно нанасяне на счетоводните 

записвания в ПП”Конто”66. Дейността се ръководи от правила и норми – Закон за 

счетоводството, Сметкоплан, Счетоводна политика, Амортизационна политика и др., 

указания от Министерство на финансите, конкретни писмени разяснения от дирекция 

„Бюджет и счетоводство“ на Министерство на здравеопазването, вътрешни правила и 

процедури в РЗИ-Варна. 

Осъществяването на предварителен контрол преди разходване на бюджетни средства 

при стриктното прилагане на СФУК и извършване проверка на всички документи, 

свързани с финансови разходи, преди да се вземе решение за поемане на задължение 

или извършване на разход по бюджета на инспекцията.  
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Системата на двойния подпис съгласно Вътрешните правила за прилагане на 

системата за двоен подпис в РЗИ-Варна е задължителна процедура, при която 

поемането на всяко финансово задължение и извършването на всеки разход, не може 

да се осъществи без подписите на директора и главния счетоводител, или на 

упълномощените лица, на които е делегирано това право по съответния ред. Този ред 

на съгласуване се прилага за всички заявки, разходни ордери, платежни нареждания за 

банкови разплащания, авансови отчети, рекапитулации и ведомости за заплати. 

Счетоводната документация по процедурите, обхваща процеса от сключването на 

договорите и поемането на задължения по СФУК, тримесечните заявки от 

лабораториите в РЗИ-Варна, писмата до фирмите за доставка, фактурирането, 

заплащане, завеждане в складовите регистри, изписването и получаване от 

лабораториите е оформена според бюджетната процедура. Стриктно се спазват както 

утвърдената процедура по заявяване, разрешаване и извършване на услуги, така и 

одитната пътека за заявяване, разрешаване, закупуване, разпределение, изписване и 

отчитане на материалите в инспекцията, съгласно СФУК.  

Планираните собствени приходи по бюджета на РЗИ-Варна за 2019 година са 

неданъчни приходи в размер на 390 000 лв., от които държавни такси 350 000 лв. и 

глоби, санкции и наказателни лихви – 40 000 лв. 

Отчетът на РЗИ-Варна за 2019г. в приходната част има следното измерение в 

цифри: общо приходите са в размер на 337 049 лв., от които 311 406 лв. от такси, 10 

845 лв. от наеми на имущество, 15000 лв. от наказателни постановления, 158 лв. от 

други приходи. По сметка на МЗ чрез поделения на НАП през 2019 година са внесени 

9572 лв. от НП събрани в наша полза. Несъбраните  вземания от клиенти към 

31.12.2019 г. са 81 лв. от Областна администрация Варна – 81 лв./, които са в 

просрочие. 

Бюджета на РЗИ – Варна за 2019 г. предвижда всичко разходи – 2 398 800 лв., 

от които средства за персонал в размер на 1 880 800 лв., което е със 186 320 лв. повече 

от бюджета за 2018г. и 518 000 лв. за издръжка на инспекцията, от които 26300 лв. са 

текущи разходи за електронно управление. 

През четвърто тримесечие със заповеди от МЗ са направени корекции в 

бюджета на РЗИ – Варна, като са отпуснати допълнителни средства за капиталови 

разходи в размер на 105 187 лв.  

Общите разходи по отчета на инспекцията за 2019 г. са в размер на 2 475 952 

лв. Разходите за персонал общо за инспекцията през 2019г. са 1 872 474 лв., 

Средствата за заплати по §01 в годишния отчет са 1 343 666 лв., като 331 503 лв. от 

тях са за персонал нает по трудови правоотношения, а 1 012 163 лв. за заплати и 

възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения.  По §02-00 Други 

възнаграждения и плащания за персонала за 2019г. са изразходвани общо – 114 409 

лв., които са разпределени както следва: 

- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения са изразходвани 36 707 лв. 

- за персонала по извънтрудови правоотношения – 320 лв.  

- изплатени суми за СБКО, облекло и други на персонала – 36 120 лв. 

- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 27 578 лв. 

- други плащания и възнаграждения – 13 684 лв.   

Направените задължителни осигурителни вноски от работодател през 2019г. са 414 

399 лв. и съответстват на изплатените заплати. 

Бюджетът на РЗИ – Варна предвижда средства за издръжка за 2019 г. в размер 

на  509 900 лв., платени данъци, такси и административни санкции в размер на 8 100 

лв. Действително направените разходи за издръжка на инспекцията през годината са 

482 083 лв. и 10 354 лв. за данъци, такси и административни санкции.  

Средствата за материали по отчет са 56 276 лв. (69 895 лв. през 2018г.). 
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Действителния разход по параграфа за горива, вода и ел.енергия през периода е 146 

012 лв. (132 290 лв. през 2018г.). Направените разходи за външни услуги са 191 942 

лв. (177 394 лв. през 2018г.) По параграфа за текущ ремонт, разхода за периода е 21 

195 лв. (61 166 лв. през 2018г.).  През 2019г. са направени разходи за командировки на 

служители за семинари, курсове и във връзка с текущата работа в размер на 26 595 лв. 

(20 772 лв. през 2018г.). Разходи за застраховки – 8 177 лв. (7648 лв.през 2018г.)  

Застрахован е и закупения в края на годината служебен автомобил.  

Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски– 1547 

лв. (986 лв. през 2018г.) 

По §19-00 Платени данъци, такси и административни санкции – 10 354 лв. (8360 лв. 

през 2018г.) - авансово с отстъпка са платени такса битови отпадъци на 

административната сграда и данък за служебните автомобили, съгласно изискванията 

на ЗМДТ.  

По параграф 52-00 придобиване на дълготрайни материални активи са закупени 

компютри, UPS-и, скенери и автомобил общо за 89 444 лв.  

По параграф 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 

продукти е платен лиценз за 36 месеца на антивирусна програма в размер на 10 799 

лв.  

Усвоения лимит чрез СЕБРА по § 66-02 за 2019 г. е 1 889 039 лв. 

Към 31.12.2019 г. неразплатените задължения на РЗИ-Варна са в размер на 7722 лв. 

Разходите по дейност 467 Национални програми са както следва: 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-

2020г., приоритет „Здравеопазване“  - 17 050 лв. 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 – 

1000 лв.   

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване с радон 2018-

2022г. – 1250 лв.  

По дейност 282 „Отбанително-мобилизационна подготовка, поддържане запаси и 

мощности” – 1345 лв. 

По валутната сметка, открита за обслужване разходите по международна програма 

„Здравни входни пунктове“, през 2019г. са изплатени средства за извършени одити на 

пристанища в Европейския съюз и разходи за командировки, съгласно договори на 8 

преподавателя в размер на 44 478 лв. (22741 евро). 

При изготвянето и представянето на отчетите и оборотната ведомост на РЗИ – Варна 

за всеки месец и с натрупване по тримесечия за 2019 г. са спазени указанията и 

Счетоводната политика на МЗ, както и Счетоводната политика на РЗИ - Варна.  

 

ДИРЕКЦИЯ „АПФСО“ 

Дирекция “АПФСО” като обща администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на Директора на РЗИ - Варна - орган на държавната изпълнителна 

власт и създава условия за осъществяване дейността на специализираната 

администрация във всичките й направления и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. В структурата на дирекцията има 2 отдела: 

Административно правно и информационно обслужване (АПИО) и Финансово 

счетоводни и стопански дейности“ (ФССД). 

През 2019г. Дирекция “АПФСО” продължи да има водеща роля при изготвяне, 

структуриране и актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на 

инспекцията.  

През 2019г. състоянието на основната част от елементите от СФУК на 

Инспекцията бе на нивото на законовите и нормативни изисквания. Вътрешният 
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финансов контрол се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от 

компетентните държавни органи.  

Процедурите по наблюдение и преглед на професионални дейности, операции 

и служебни задължения се прилагаха коректно и регулярно от началник отделите и от 

директорите на дирекции.  

В РЗИ-Варна се прилага Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация и разработения въз основа на него и внедрен Етичен кодекс на 

работещите служители в РЗИ-Варна. Утвърдена е и процедура за докладване 

нарушения на Етичния кодекс от служителите в РЗИ – Варна. 

Всички служители на Инспекцията са запознати с действащите нормативни и 

вътрешно-нормативни актове. Вътрешно-нормативни документи, свързани с 

административното обслужване са изложени и на информационното табло и на 

интернет страницата на РЗИ-Варна.  

Областта от СФУК, свързана с актуализирането, изменението и допълването на 

вътрешните документи и засилване контрола по изпълнението им беше приоритет 

през цялата 2019г. Служителите и ръководителите на всички нива в Инспекцията 

работиха в двете направления – изготвянето на нови правила, процедури и 

инструкции и преглед и актуализация на съществуващите.  

Всички елементи на СФУК през 2019г. активно работят, изпълнявайки 

функцията си за максимална ефективност при постигане целите на РЗИ-Варна. 

Действащата през 2019г. СФУК е в съответствие със законодателството на страната и 

осигурява оптимална ефективност при планирането, управлението и отчитането на 

резултатите и разходването на публичните средства. 

През 2019г. управлението на риска в инспекцията се ръководеше от 

"Стратегията за управление на риска на РЗИ-Варна”. При воденето на Риск-регистъра 

на РЗИ-Варна активно участваха директорите на дирекции и началник отделите от 

всички дирекции. За по-детайлно и ефективно управление на риска се ползваше 

„Методиката по управление на риска в РЗИ-Варна”.  

Съгласно заповед на директора на РЗИ-Варна, се проведе редовно годишно 

заседание на Съвета за управление на риска на което се прие Доклада и Въпросника 

по СФУК за 2018г. Бяха направени отчет и ревизия на неизпълнените планирани 

действия съгласно Риск-регистъра, предложения от директорите на дирекции и 

отговорните началник-отдели по процедура „ограничаване на рисковете”, обсъждане 

и приемане на актуалните за 2019г. рискове по изпълнението на оперативните цели по 

дирекции и отдели, обсъждане и разяснения от лицето на което са възложени 

функциите на финансов контрольор на новите вътрешни документи по СФУК за 

управление на риска. Оценката за управлението на риска през 2019 г. е за предприети 

адекватни и ефективни действия като реакция на рисковете, възникнали при 

изпълнението на целите на РЗИ-Варна. Преди предприемането на мерки за 

ограничаването на рисковете, на регулярните оперативки и на директорските съвети 

се извършваше анализ “разходи-ползи” на експертно и управленско ниво. 

Ръководството на РЗИ–Варна осъществява ежегоден мониторинг върху 

дейностите на организацията. В хода на осъществяването на конкретните дейности  

през годината възникнаха различни обективни и субективни промени, които наложиха 

текущ мониторинг и актуализация на редица нормативни актове –заповеди, методики 

и процедури. 

Директорът на дирекция “АПФСО” осъществи през 2019г. необходимата 

организация по попълване и публикуване в изискуемите срокове на отчетите за 2018г. 

в интегрираната информационноа система на държавната администрация (ИИСДА). 

по модул “Годишен отчет” на раздела „Самооценка на админиcтративното 

обcлужване.”  
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ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 

Дейността на отдел “АПИО” към Дирекция „АПФСО” през 2019г. година беше 

насочена към обезпечаване и подпомагане работата на специализираната 

администрация във връзка c админиcтративно - правно, кадрово и информационно 

осигуряване на инcпекцията в cферите на нейните функции.  

Отдел „АПИО” осигурява информационните връзки и комуникации на РЗИ-

гр.Варна, създава и поддържа публични регистри и бази данни, поддържа  

компютърната техника, програмните продукти и интернет страница на инспекцията, 

създава условия за изготвяне на текстови и цифрови отчети и планове за дейността на 

общата и специализирана администрация.  

В началото 2019г. бяха попълнени и приключени в срок разделите на отчета за 

състоянието на администрацията и самооценка на административното обслужване за 

2018г. в портала на ИИСДА. През годината се поддържаше непрекъсваем режим на 

приемане, регистриране, разпределяне и насочване на входящата служебна 

кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение изходящата 

кореспонденция в cъответcтвие c изиcкванията на Вътрешните правила за оборот на 

електронни документи и документи на хартиен носител в РЗИ – Варна. 

За 2019г. в АИС Евентис са въведени 97 527 записа, като от тях 26 782 са 

входяща кореспонденция, а 9400 са изходяща;  автоматично обменени преписки през 

АИС Евентис За 2019г.  са 2498 бр. Работи се и със системата за сигурно електронно 

връчване, за 2019г., през нея са изпратени от РЗИ до различни ведомства 58 и са 

получени 27 (общо: 85преписки).  

Във връзка с писмо на МЗ за унификация на номенклатурите ползвани в РЗИ, 

са променени номенклатурата на делата и вътрешните правила, свързани с тях. 

През отчетния период започна работа със системата на СЕВОП (системата за 

елестронно възлагане на обществени поръчки) към Централния орган за покупки 

(ЦОП) към Министерство на финансите (МФ), Създадени са 3 профила на служители 

на РЗИ – Варна: един администраторски и два потребителски. Въведени са три заявки: 

за доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и 

техни администрации, за доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на 

изпълнителната власт и техни администрации и за доставка на оригинални и 

съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, 

както и една мини процедура за доставка на автомобилни горива чрез карти за 

безналично плащане за нуждите на РЗИ - Варна. 

Започна и подготовка за включването на РЗИ към системата за електронното 

възлагане на обществени поръчки през ЦАИС ЕОП, считано от 01.04.2020г. Обучени 

са 5 служителя за администриране и работа със системата. 

РЗИ - Варна е включена в система на Министерство на правосъдието за 

електронни служебни свидетелства за съдимост. Тази функционалност е предоставена 

от Министерство на правосъдието за потребители на държавни администрации, които 

са предварително регистрирани в системата и оторизирани за използването й. През 

периода са подадени 62 заявки, от тях са получени 57 свидетелства и 5 отрицателни 

резултата. 

Съгласно писмо на НАП 91-00-100#107 от 3.12.2018г., със заповед бяха 

определени двама служители, които работят със системата за електронно 

регистриране на наказателни постановления с образувано производство. Електронната 

услуга е достъпна на интернет страницата на НАП, където се въвеждат, коригират и 

актуализират данни за събиране на публични вземания за образуване на изпълнително 

производство съгласно чл.220, ал.1 от ДОПК. През 2019г. са въведени 55 бр. такива. 
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През 2019г. са изготвени и съгласувани 66 наказателни постановления върху 

актове за установяване на административно нарушение  съставени през 2018/2019г.  

Обработени са тринадесет жалби, които са пренасочени към други ведомства 

съобразно компетентността им за предприемане на съответните административни 

мерки. 

През годината, юрисконсултът осъществи процесуално представителство по  4 

административно наказателни преписки; изготви  2 преписки по жалби до 

Административен съд – гр. Варна.  

В РЗИ-Варна за отчетния период на оcнование Закона за достъп до обществена 

информация са постъпили 23 заявления, които са обработени от юрисконсулта в 

съответствие с утвърдените Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до 

обществена информация. В срока за издаване на решение за предоставяне/отказ на 

ДОИ в рамките на 14 дневния срок са издадени 20 решения, по 2 от заявленията за 

достъп до обществена информация е изготвен отговор от инспекцията, че не разполага 

с исканата информация и няма информация за нейното местонахождение, а едно е 

препратено по компетентност на други институции.  

От месец юли 2019г. започна работата с Платформата за достъп до обществена 

информация, която позволява на повече потребители, интересуващи се от сходни 

въпроси да достъпят вече предоставена на друг информация.  

За отчетния период са изготвени и съгласувани 67 договора, по които РЗИ-

Варна е страна.  

През отчетни период бяха проведени три и обществена поръчка по реда на гл. 

26 от ЗОП: за услуги по комплексно почистване; за периодична доставка чрез покупка 

на клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти и лабораторни продукти 

за нуждите на РЗИ – Варна; Доставка на компютърна техника, за нуждите на РЗИ-

Варна в четири обособени позиции;  

Юрисконсултът взе участие в сформирана след Заповед на Директора комисия 

за регистрация на обекти с обществено предназначение и промяна в обстоятелствата 

на обекти с обществено предназначение. 

През цялата година продължи работата на отдел „АПИО” във връзка с 

поддържането в актуално състояние на контролния списък за извършваните от РЗИ-

Варна административни услуги и актуализация на бланките поставени върху 

информационното табло пред звеното за административно обслужване, в интернет 

страницата на инспекцията и в интегрираната информационна система.  

През периода бяха изготвени и изпратени множество справки и анализи във 

връзка със синхронизирането на административните услуги. Към 31.12.2019г. РЗИ 

отчете резултати по 37 услуги, от които 35 са активни, 1 е в процес на вписване, за 1 е 

започнато вписване от друга институция. През първото полугодие приключи 

инвентаризацията на административните услуги. От изготвения доклад произтичаха 

ред действия по промяна и реорганизация на част от услугите, които бяха извършени 

в срок. Наложи основно да се променят процедурите и бланките на 14 услуги. В края 

на годината вследствие промяна в законодателната уредба започна вписване на нова 

услуга - 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на 

показатели за шум. 

Изготвени и изпратени в срок, бяха и множество справки и отчети към НСИ, 

Бизнес статистика, АОП, както и други периодично подавани справки към НОИ, 

НАП, МФ и др.  

Съвместно с отдел ФССД се работи по системата за проверка на задължения на 

фирмите, с които РЗИ има договорни отношения. 

В изпълнение на задълженията по чл.12 и чл.63 от Закона за енергийната 

ефективност за предоставяне на годишен отчет за изпълнение на програмите по 



 10 

енергийна ефективност, началник отдел „АПИО” изпрати годишните отчетни форми 

определени от Агенцията за устойчиво и енергийно развитие за сградата на РЗИ-

Варна и болниците на територията на област Варна. 

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването 03-08-

790/11.07.2019г.беше извършен преглед на всички публикации на интернет 

страницата, нейното оформление и препратките в нея за наличие на несъответствия по 

ЗГРБ, такива не бяха открити. 

По повод писмо на МЗ 16-00-59/03.07.19г., от четирима служителя на РЗИ, 

избрани по критериите в писмото, бяха попълнени и изпратени въпросници във 

връзка със стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и 

стратегически преглед на отбраната. 

Съгласно писмо на МЗ 03-08-323/02.08.2017г. бяха отчетени предприетите 

мерки в изпълнение на Секторния антикорупционен план през 1 шестмесечие на 

2017г. Изпратено е писмо, придружено от доклад за извършените повторни проверки 

и действащата в РЗИ Варна СОП. 

Изготвени бяха отговори на множество писма от МЗ, свързани с 

киберсигурността, антитероризма, готовността на РЗИ за действие при бедствия 

аварии и катастрофи, както и при пожар. 

През 2019г. многократно бяха преработвани вътрешните правила за мрежова и 

информационна сигурност и Плана за действие при инциденти, включително и 

кибератаки.  

Съгласно писма на МЗ и ДАЕУ във връзка с киберсигурността, бяха 

разработени план и инструктаж за работа с информационните системи. Със Заповед 

РД-01-140 /1.08.2019г. на директорът на РЗИ е утвърден новия План за действие на 

РЗИ при изпълнение на указанията за киберсигурност. Той е изготвен, спазвайки 

Закона за киберсигурност, влязлата в сила Наредба за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност и указанията на писмо на МЗ и МС 03-08-

889/22.07.2019г. Проведен е инструктаж, в който всички служители от РЗИ са 

запознати с изискванията за работа срещу подпис. 

Събрани и класирани оферти за подновяване и доизграждане на 

пожароизвестителна система в сградата. В края на годината е направена ежегодната 

проверка и заверяване на средствата за пожарогасене и успрешно приключи работата 

и тестването на пожароизвестителната система.  

Подновени са вътрешни документи на РЗИ, свързани с действията при пожар. 

Поради преструктуриране на заеманите от РЗИ и МУ етажи и кабинети, бяха изцяло 

подновени документите в пожарното досие.  

Със съдействието на служители от отдел „АПИО” беше изготвен отчет за 

степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на МЗ за 

2019г. Съвместно със служители от отдел ФССД бе обобщена и изпратена в МЗ 

бюджетната прогноза за 2020-2022г. от данни, предоставени от лечебните завяедения. 

През отчетния период са въведени 418 регистрации на обекти с обществено 

предназначение, 274 заповеди за заличаване в същия регистър и 87 промени в 

регистрациите.  

Регулярно беше оказвана помощ при работа с програмна среда ЕИСМЕ, 

електронния архив на документацията, в отдел РКМЕ. В края на годината, заради 

промяна в нормативните изисквания за публикуване заповедите на ЛКК към 

лечебните заведения, е изготвена и публикувана актуална таблица - Списък на 

лекарски консултативни комисии на територията на област Варна. Старата 

информация ще бъде видима на сайта в указаните срокове. 

През 2019г. в интернет страницата на РЗИ се създаде нов раздел, в който се 

съобщават заповедите за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ. 
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Редовно се актуализираха и архивираха в модулите за работа с HEI, HEIb в отдел 

ПЕК. 

Всички периодично изпращани информации до други институции бяха точно и 

коректно подготвяни в срок. 

През 2019г. се поддържаше в актуално състояние интернет страницата на РЗИ 

Варна, Е-форумът и анкета за проучване мнението на гражданите.   

Всяка седмица населението на град Варна се уведомява, чрез електронната  

страница и електронните адреси на медиите за динамиката на заразните и паразитни 

заболявания и констатираните здравно-хигиенни неблагополучия. 

За 2019г. през двата обслужвани електронни адреса са преминали общо 18 580 

писма, от които 14 699 входящи и 3 881 изходящи.  

Поддръжка на компютърната техника: 

През отчетния период многократно бяха изготвяни справки за използваната 

компютърна техника, периферия и инсталирания софтуер и описание на дейностите 

по регистриране и контрол на възникнали инциденти. Във връзка с писмо на МЗ 16-

00-46/13.05.2019г. беше изготвена подробна справка за наличните компютърните 

системи в РЗИ с точно описание на техническите спецификации и местонахождението 

им. Направи се инвентаризация на АИС и се актуализираха данните картотеката и 

схемите по етажи, беше изготвена подробна справка за наличните компютърните 

системи в РЗИ с точно описание на техническите спецификации и местонахождението 

им.  

Съвместно със служители от отдел ФССД бе обобщена и изпратена в МЗ отчет 

за направените разходи в областта на ИКТ и бюджетната прогноза за 2020-2022г. Към 

31.12.2019г. бе извършен контрол по изпълнение на дейността по поддръжка на 

компютърната техника, обхващащ: поддръжката на техника обхваща 134 компютърни 

конфигурации, 5 сървърни машини, 9 преносими, 69 принтери, комбинирани 

устройства, скенери, вътрешна мрежа с 37 мрежови устройства, UPS-и и друга 

периферия; В края на годината във връзка с писмо на МЗ бяха закупени 32 нови 

компютърни системи, които ще подменят най-стара техника на ключови работни 

места. С това общия брой нарасна на 166. 

С протоколи от външна фирма са бракувани стара, неработеща и излязла от 

експлоатация техника: 19 компютърни системи, 1 таблет и 3 преносими компютъра, 

отремонтирани са 11 бр. машини.  

Изградената вътрешна мрежа се поддържа в добро състояние. Продължи 

поддържането и доразработване на софтуера, използван в РЗИ – инсталиране и 

преинсталиране на системен софтуер, инсталиране, настройки и обучения по 

приложни програми, антивирусна профилактика. Инсталирани бяха предоставените 

от МЗ 10 броя лицензи за надграждане на Windows. 

Предоставените от МЗ лицензи на Офис пакет за закупените 25 компютърни 

конфигурации в края на предната година бяха инсталирани, спазвайки утвърден 

график. Разпределянето им се извърши съгласно разпоредбите в писмото на МЗ и 

специфичните необходимости на работните места.  

Работа по следдипломното обучение и стажантски програми: 

Подадена бе заявка за включване на РЗИ Варна за три работни места за 

стажанти в програмата за летни стажове на студенти, за да се подпомогне дейността в 

отдели АПИО, ФССД и МП. Имаше подадени и приети кандидатури по две от тях, 

като едното не се потвърди. Приетото от кандидата участие по специалност 

Администрация и управление не се проведе – студента не се яви на работното място.  

През тази година РЗИ – Варна не взе участие в програмата „Старт в кариерата“, 

от страна на дирекциите нямаше заявено желание за обявяване на места. 
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ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”: 

В бюджета на РЗИ-Варна за 2019 г. са определени средства за персонал в 

размер на 1 880 800 лв., за издръжка и други текущи разходи - 509 900 лв.  и за 

данъци, такси и други административни санкции – 8 100 лв. Със заповеди на МЗ 

допълнително по бюджета са утвърдени капиталови разходи за закупуване на 32 бр. 

персонални компютри, сървър, UPS-и, скенери и антивирусен софтуер. Одобрена е 

корекция на бюджета на РЗИ –Варна, като очакваната икономия от издръжка за 2019г. 

в размер на 32 600 лв. се трансформира за капиталови разходи с цел закупуване на нов 

автомобил. Разходите по отчет към 31.12.2019г. за персонал са 1 872 474 лв., за 

издръжка са 482 083 лв., 10 354 лв. за данъци и такси и 100 242 лв. за придобиване на 

дълготрайни материални активи. 

В началото на 2019г. от началника на отдел „ФССД“ е направено разпределение на 

бюджета по параграфи, по месеци и по програми, което е обсъдено и прието на 

Директорски съвет. 

• Отчети: годишен финансов отчет с приложения за 2018г.; месечни касови 

отчети; отчети за дейността на отдела – (за всяко тримесечие и годишен); тримесечни 

и годишен отчет на разходите за ИКТ и електронно управление; отчет на показателите 

за изпълнение по бюджетни програми по Приложение № 5 – програма 

„Администрация“; тримесечни отчети по бюджетни програми и области на политики 

на РЗИ-Варна 

• Съгласно писмо изх. № 04-20-107/23.07.2019 от Главния държавен здравен 

инспектор е изготвен отчет за изпълнението на планираните дейности през първо 

полугодие на 2019г. като са попълнени таблици по бюджетни програми Програма 1 

„Държавен здравен контрол“, Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните 

болести“ и Програма 13 „Администрация“. 

• Във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване 

мониторинга на качеството на питейните води“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020г. е 

представен отчет за разходите, които са направени от РЗИ-Варна за привеждане в 

готовност на помещенията, в които е поставено оборудването. 

• Съгласно писмо изх. № 16-00-56/23.08.2019г. от МЗ е предоставена поисканата 

информация за изграждане, обновяване и поддръжка на хладилни съоръжения за 

съхранение на биопродукти за задължителни и препоръчителни имунизации, след 

отпуснати средства за капиталови разходи през 2018г. 

• Доклад за управление на риска в РЗИ-Варна за 2018г е изпратен в 

Министерство на здравеопазването;  

• Изготвен е Годишен доклад за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в РЗИ-Варна за 2019г., придружен с въпросник, съгласно писмо 

с изх. № 91-00-93/11.12.2019г. 

• Съгласно действащите правила за планиране и разходване на средствата за 

капиталови разходи в МЗ, с писмо изх.№ 03-182-2/15.01.2019г. са изпратени 

подредените по приоритети инвестиционни намерения на РЗИ-Варна за 2019г. – 9 

броя апликационни форми; 

• Бюджетни прогнози за периода 2020-2022г.: бюджетна прогноза на РЗИ-Варна; 

бюджетна прогноза за ИКТ и електронно управление на РЗИ-Варна; бюджетна 

прогноза на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ – 

търговски дружества - представена е обобщена информация по приложения №6а, 

№6б, №6в и №10 на всички функциониращи държавни и общински лечебни заведения 

за болнична помощ във Варненска област; Съгласно писмо изх. № 16-0032/29.03.2019 

от Главния държавен здравен инспектор е изготвена бюджетна прогноза за периода 

2020 – 2022г. – попълнени таблици по бюджетни програми Програма 1 „Държавен 

здравен контрол“, Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“ и 
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Програма 13 „Администрация“. Актуализирани са бюджетните прогнози за периода 

2020 – 2022г. за ИКТ и електронно управление на РЗИ-Варна;  Представена е 

информация по втория етап от бюджетната процедура за 2020г. и актуализирана 

бюджетна прогноза за периода 2021-2022г. на държавните и общински лечебни 

заведения за болнична помощ. Изготвена е прогноза за очакваното изпълнение на 

бюджета по бюджетни програми за 2019г. на РЗИ-Варна; 

• За МЗ: Обобщена информация за работната заплата по категории персонал от 

лечебни заведения с държавна, общинска и смесена собственост във Варненска област 

за 2018г. и 2019г.; Подготвена е и е представена таблична информация за изготвянето 

функционален анализ  на МЗ. 

• На всички лечебни заведения за болнична помощ са предоставени Общи 

препоръки за привеждане на дейността по управление на продажбите в болничните 

заведения в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 от 13.12.2006г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските 

обекти. 

• Към АОП: обобщена информация по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОП за обществените 

поръчки на РЗИ-Варна през 2018г.; Предоставена е информация за подготвяне на 

рамково споразумение на ЦОП за предоставяне на пощенски, куриерски услуги и за 

доставка на автомобилно гориво. Направена е регистрация на РЗИ-Варна в системата 

за електронно възлагане на обществени поръчки.  

• Изготвен е План-график за възлагане на обществените поръчки на РЗИ-Варна 

за 2019г.; 

• Осъществяването на предварителен контрол преди разходване на бюджетни 

средства при стриктното прилагане на СФУК е възложено на главния експерт в отдела 

със заповед на директора. Той извършва проверка на всички документи, свързани с 

финансови разходи, преди да се вземе решение за поемане на задължение или 

извършване на разход по бюджета на инспекцията. Резултатите от проверката попълва 

в контролен лист по образец и ги завежда под номер в „Регистър на финансовия 

контрольор за подписаните контролни листи.” През 2019г. не са сключвани договори 

или изплащани разходи без да е осъществен предварителен контрол.  Въведени са 

контролни процедури за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на 

задължения и извършване на разход, с цел икономия на текущи разходи като: 

контролирано ограничаване консумацията на ел.енергия и вода, проверка за 

целесъобразното използване на билети за градски транспорт, закупуване на материали 

и медикаменти с предварително договорен асортимент от стоки и единични цени, 

ограничаване на ремонтите до най-неотложните, абонаментно обслужване с договори 

за поддръжка на асансьори, парна инсталация и котли, почистване, охрана на 

сградата. Предварително се планират маршрутите в месечен график за движение на 

служебните автомобили и максималната им натовареност с цел икономия на бензин. 

Прецизират се разходите за курсове и командировки чрез приет от Директорския 

съвет Годишен план за обучение на служителите през 2019 г., като се следи от 

гл.експерт в счетоводството за точното изпълнение на планираните суми. Всички 

искания за покупка на материали, стоки, извършване на ремонти и отстраняване на 

аварии се оформят като предварителни месечни или извънредни заявки, които се 

изпълняват след осъществена проверка за наличие на средства по параграфа от 

главния експерт, упълномощен да извършва предварителен контрол. Към 31.12.2019 г. 

не са платени всички задължения на РЗИ-Варна към доставчиците, поради късно 

получаване на част от фактурите, след закриване на банковата сметка. Неразплатените 

задължения са в размер на 7722 лв.  

• Изготвени са техническите спецификации и е осъществен предварителен 

контрол на документацията на пет обществени поръчки: 



 14 

- Периодични доставки чрез покупка на лабораторни материали за нуждите на отдел 

”Микробиология и вирусология” към Дирекция ”НЗБ”, отдел ”Санитарна 

микробиология” към Дирекция ”ЛИ”, отдел ”Медицинска паразитология” към 

Дирекция”НЗБ”, отдел ”Химични и физични изследвания” към Дирекция ”ЛИ” и 

отдел ”Радиационен контрол” към Дирекция “ОЗ” за периода септември 2019 – 

септември 2020г., обявена по реда на  чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП 

- Периодични доставки чрез покупка на клинични, биохимични и химични реактиви, 

биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи за 

нуждите на отдел ”Микробиология и вирусология” към Дирекция ”НЗБ”, 

отдел”Санитарна микробиология” към Дирекция”ЛИ”, отдел”Медицинска 

паразитология” към Дирекция”НЗБ”, отдел ”Химични и физични изследвания” към 

Дирекция ”ЛИ” и отдел ”Радиационен контрол” към Дирекция “ОЗ” септември 2019г. 

– м. септември 2020г., обявена по реда на  чл.20 ал. 3 т.2 от ЗОП 

- Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на РЗИ-Варна, обявена  чрез публично 

състезание по чл. 20, ал. 2 т. 2 от ЗОП  

- Доставка на компютърна техника, за нуждите на  РЗИ-Варна в четири обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1- Доставка на 32 броя компютърни конфигурации.; 

Обособена позиция № 2- Доставка на 2 брой NAS устройство; 

Обособена позиция № 3 - Доставка на 1 бр. UPS (5000VA); 

Обособена позиция № 4 - Доставка на 4 бр. UPS (3000VA), обявена  по реда на чл. 20. 

ал. 3, т. 2 

   - Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на 

РЗИ-Варна за периода от 01.02.2020г. до 31.01.2021г., в изпълнение на Рамково 

споразумение чрез СЕВОП 

• Към НСИ: Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2018г. 

- комплект; Изготвени са: „Отчет за екологичните стоки и услуги през 2018г“ , 

„Движение на дълготрайните материални активи с  екологично предназначение  през 

2018г“, „Разходи за възстановяване и опазване на околната среда през 2018г“. Трите 

отчета са попълнени в електронна форма и регистрирани в базата на  НСИ. 

• Към НАП: справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически 

лица; Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци 

към НАП като платец на доход през четвърто тримесечие на 2018г.; Годишна данъчна 

декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните 

предприятия за 2018г.; декларация обр.1 за осигурителни вноски на служителите – 

ежемесечно; 

• Проверка в НАП и Агенция „Митници“ на всички плащания по сключени 

договори на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. или по първични платежни 

документи през тримесечието в изпълнение на Решение № 592 от 21.08.2018г.  

• Във връзка с изпълнението на ДДС 4/01.04.2010 г. за отразяване в касовите 

отчети на поетите и изпълнени ангажименти и задължения на инспекцията, 

ежемесечно се прави преглед на действащите договори, издадените фактури от 

доставчици и платените такива. По този начин чрез запис в задбалансовите сметки и 

допълнителна справка към касовия отчет представяме в Министерството вярна 

информация за бъдещите разходи. 

• В отдела се водят регистрите на договорите на РЗИ-Варна като изпълнител, 

възложител, съсобственик, окомплектоват се и се съхраняват в класьори. Следят се 

сроковете и изпълнението им. В електронната мрежа се предоставя достъп до 

информация за описа на договорите. През 2019 година са сключени 64 договора от 

РЗИ-Варна като възложител на доставки, услуги, ремонти и др., един договор като 
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изпълнител на санитарно-микробиологичен контрол на питейни води, един  

граждански договор и тристранно споразумение за управление на публична държавна 

собственост. Счетоводната документация по процедурите, обхваща процеса от 

сключването на договорите и поемането на задължения по СФУК, тримесечните 

заявки от лабораториите в РЗИ-Варна, писмата до фирмите за доставка, 

фактурирането, заплащане, завеждане в складовите регистри, изписването и 

получаване от лабораториите е оформена според бюджетната процедура. Стриктно се 

спазват както утвърдената процедура по заявяване, разрешаване и извършване на 

услуги, така и одитната пътека за заявяване, разрешаване, закупуване, разпределение, 

изписване и отчитане на материалите в инспекцията, съгласно СФУК. Тримесечно от 

главния експерт, упълномощен от директора да извършва предварителен и текущ 

контрол върху разходите в отдела са извършени проверки по документи за спазване 

на количествата в договорите за доставка и икономично изразходване на материали, 

медикаменти, ваксини, лабораторни стоки и др. чрез контрол при заявяване и 

закупуване и контрол при изписване и получаване. Одобрени са разходите по 309 бр. 

заявки и 986 бр. заповеди за командировки. Изготвени са контролни листи и е 

осъществен предварителен контрол преди извършване на разход на 1207 фактури, 35 

бр. щатни разписания, 66 бр. договори.  

• Инвентаризация - Придобиването и движението на дълготрайни, краткотрайни 

активи и материали през годината е отразено в счетоводна програма Конто, като са 

изготвени необходимите документи и направени съответните счетоводни записи. 

Преди изготвянето на годишния отчет за 2019 година, съгласно заповед № 

203/02.12.2019г. на Директора на инспекцията е направена пълна годишна 

инвентаризация, като негодните и залежалите активи са бракувани при спазване 

изискванията на Вътрешните правила за провеждане на инвентаризации. 

Определените в заповедта четири инвентаризационни комисии провериха 

имуществото, материалите и медикаментите в складовете, бяха написани писма за 

потвърждаване на всички разчети, вземания и аванси. Пълната документация по 

инвентаризацията ще бъде подготвена в началото на текущата година при спазване на 

Вътрешните правила за провеждане на инвентаризации. 

• Актуализирани  вътрешни документи:  

- Вътрешни правила за заплатите в РЗИ-Варна, след промяна в Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация и ПМС 67/2010 г. за заплатите 

в бюджетните организации и дейности; 

- Вътрешни правила за работно и представително облекло и лични предпазни 

средства, поради промяна на длъжности. Утвърдени са от Директора на РЗИ-Варна 

със заповед №РД-01-108/ 10.06.2019г. 

- Вътрешни правила за провеждане на инвентаризации. 

• Обучения: Участие на един служител в обучение по ЗОП и Новата електронна 

платформа за обществени поръчки. Обучен е един служител в курс за създаване, 

публикуване и избор на изпълнител в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Участие 

в курс „Законодателство и методология по финансово управление и контрол в ИПА. 

Проведено е обучение на служители, работещи със съдове под налягане -  автоклави. 

Извършена е проверка знанията на двамата изпълнител (огняри) в курс за работа с 

газови уреди и със съдове под налягане. 

• Осигурен е абонамент за правно-информационна система Сиела 2019г. 

• Подновена е застраховка „живот“ на служителите за 12 месеца; Подновени са 

полици „Имущество“ с допълнителни клаузи „Стъкло“ и „Пари“, полица „Обща 

Гражданска отговорност“ на Лабораторно изпитателен комплекс към РЗИ-Варна,  

полица „Обща гражданска отговорност към трети лица“ на Орган за контрол от вид А 
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при РЗИ-Варна, полици „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на всички служебни 

автомобили. 

• Заплатена е авансово такса битови отпадъци за 2019г., данък на служебните 

автомобили, закупени са годишни винетки. 

• След получени заповеди и извършени промени по бюджета на РЗИ-Варна, 

предоставените средства по националните програми са усвоени на 100 %, както 

следва: Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 

2018-2022г. – 1250 лв., Национална стратегия на Република България за интегриране 

на ромите 2012-2020г. – 17050 лв. и Национална програма за превенция на 

хроничните незаразни болести 2014-2020г. – 1000 лв. 

• За дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности“ са изразходвани всички отпуснати средства в размер на 1345 лв. 

• Със заповеди на МЗ са утвърдени капиталови разходи за закупуване на 32 бр. 

персонални компютри, UPS-и, скенери и антивирусен софтуер. 

• Одобрена е корекция на бюджета на РЗИ –Варна, като очакваната икономия от 

издръжка за 2019г. в размер на 32 600 лв. се трансформира за капиталови разходи с 

цел закупуване на нов автомобил. 

• По проект на ЕС „Здравни входни пунктове“ и сключени договори между РЗИ-

Варна и г-н Джарет Адамс, г-жа Барбара Мощури и г-н Финан Галахер са платени 

разходите им за извършени одити на пристанища в Европейския съюз. Подготвени са 

всички необходими документи и са изплатени разходите по командироване на д-р 

Галина Кокошарова в първото заседание на Общото събрание на EU HEALTHY 

GATEWAYS в Хамбург, Германия. Изготвен е междинен счетоводен отчет за 

изпълнението на проекта през първите 18 месеца.  

 

Приходи. Съгласно Вътрешните правила за извършване на контрол на приходната 

част на бюджета се регулира процеса по изготвяне, оформяне, движение, 

комплектоване и съхраняване на документацията във връзка със събирането на 

приходи. Продължава издаването на приходни квитанции и фактури от счетоводната 

програма, като са намалени възможностите за допускане на грешки и се улесни 

изготвянето на справки за изминал период по различни показатели, като 

информацията се предоставя на специализираната администрация за информация, на 

комисии при извършване на проверки по заповед и се ползва за анализ. 

Началникът на отдела и главният счетоводител контролират събираемостта на 

приходите от такси, наеми и наказателни постановления, като дават указания с цел 

предотвратяване на грешки и неправилно събиране на суми. През 2019г. са заведени в 

счетоводната програма 66 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на 

физически и юридически лица на обща стойност 44 400 лв. В касата в брой и в 

банковата сметка са платени 32 бр. за 15 000 лв., а чрез НАП е получена сумата 

9572,34 лв.  

Управление на човешките ресурси 

• Изготвени са и са утвърдени от директора длъжностни и поименни разписания 

на длъжностите в РЗИ-Варна, свързани с преминаване на отдел ПБПЗ към отдел ДЗК 

и структурни промени на длъжности в състава на дирекциите 

• През 2019 г.  са обявени и приключили 12 конкурса 

• Вакантни длъжности към 31.12.2019г. – 8 бр. по СПО, 2 бр. по ТПО 

• През годината  са постъпили 29  служители, а са напуснали 26 служители  

• С цел повишаване в длъжност е извършен конкурентен подбор за осем 

длъжности: „старши инспектор“ в отдел ПЕК, дирекция НЗБ, „главен инспектор“ в 

отдел ДЗК, дирекция ОЗ, „главен експерт“ отдел СМБ, дирекция ЛИ, „старши 

експерт“ отдел СМБ, дирекция ЛИ, „старши инспектор“ отдел ПЕК, дирекция НЗБ, 
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„главен инспектор“ отдел ПЕК, дирекция НЗБ, две длъжности „старши инспектор“ 

отдел ПЕК, дирекция НЗБ. 

• При спазване на срока 15.05.2019 г. в РЗИ –Варна са подадени и обработени 

всички декларации по чл.35 ал.1 т. 2 от ЗПКОНПИ за имущество и интереси. От 

новоназначени служители декларациите се подават регулярно през годината. Изготвен 

е доклад пред органа по назначаване относно декларираните обстоятелства по чл.35 

ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ; 

• Едно лице е подало декларации по чл.35, ал.1 т.2 пред Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

от органа по назначаване на РЗИ – Варна; 

• Проведени са работни срещи със служителите за оценяване изпълнението през 

2018г., изготвени са работни планове на всички служители, проведени са междинни 

срещи между оценяващи ръководители и служители; 

• След прилагане на промените в Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация са увеличени заплатите, считано от 01.01.2019г. на база 

годишно оценяване;  

• Определени са места за трудоустроени в РЗИ-Варна:  

• Към НСИ: Подадени са годишен отчет за Лечебни и здравни заведения и 

тримесечни отчети за наети лица, средства за заплати и отработено време  

• Съгласно писмо е изготвена информация за потребностите от експерти с 

аналитични и/или контролни функции без професионален опит във връзка с 

провеждането на централизирани конкурси. 

• Представена е информация за служителите, занимаващи се с развитието и 

обновяването на информационните ресурси в администрацията. 

• За НЦОЗА е изготвена прогноза за потребностите на РЗИ-Варна от 

специалисти, придобили и упражняващи специалности „Комунална хигиена“ и „Обща 

хигиена“.  

• В ЕИСУЧРДА е внесена и проверена информацията за персонала в РЗИ-Варна 

и един служител е обучен за работа със системата. 

• По тримесечия са анализирани изплатените средства за персонал и са 

предприети действия за определяне и изплащане ДВПР на служителите през април, 

юли и октомври.  

• Рекапитулациите, ведомостите за заплати, списъците с удръжки и списъците за 

изплащане на възнагражденията на служителите по банкови клонове се изготвят, 

подписват и съхраняват в архив, съгласно утвърдените правила и заповед на 

директора.  

• В срок се изготвят необходимите форми за пенсиониране, служебни бележки за 

доходите и др., поискани от служителите  

 

Стопанската дейност е свързана с обезпечаване и подпомагане работата на цялата 

инспекция чрез осигуряване оптимални условия на работа на служителите.  

• Чрез сключени договори с външни фирми е осигурена: охрана на сградата; 

почистването на кабинети, коридори, тоалетни, стълбища и фоайета; техническия 

надзор и поддръжката на газовата инсталация, котли и газови горелки, с цел 

осигуряване на отопление и течаща топла вода; абонаментното поддържане на 

ел.инсталацията; абонаментното поддържане на асансьорите; охраната със СОТ на 

касата и РКИ; доставката на ел.енергия, природен газ, бензин за служебните 

автомобили и др.  

• В изпълнение на Договор РД-11-467/14.12.2018г. и Договор РД-11-

468/14.12.2018г. между МЗ и АСМ2 за доставка на Газов хроматограф с 

масселективен детектор и Теченхроматограф с масселективен детектор са  създадени 
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необходимите условия в отдел „ХФИ“, дирекция „ЛИ“ за инсталиране на апаратите – 

е изградена автономна ел. инсталация с пускови табла, закупени са лабораторни маси, 

монтирани са климатици във всяко помещение, закупени са 3 бр. редуцир-вентили за 

бутилките с газ, доставени са газ аргон, хелии и азот; 

• За доставените в отдел „РК“, дирекция „ОЗ“  апарати - микровълнова система и 

спектрометрична система са създадени необходимите условия за работа  – изградена е 

автономна ел. инсталация с пусково табло, закупена е лабораторна маса, монтиран е 

климатик, монтирана е камина, подменена е лабораторна мивка и др. 

• Във връзка с предоставянето на Х-ти етаж от сградата на МУ-Варна е 

извършена подготовка на помещенията на ІХ-ти етаж, преместване на медицинска и 

офис техника, обзавеждане и лабораторна апаратура на отдел МБВ. Демонтаж и 

монтаж на бойлери, климатична техника, ремонт на фаянсови плочки, изкърпване и 

боядисване, монтаж на нови лампи, подмяна на ключове, контакти и др. Монтирани 

са телефонни постове, изградена е локална мрежа за връзка между компютрите. 

• Подменена е дограмата в коридора на първия етаж, поради счупени 

стъклопакети и теч при дъжд. 

• Поради възникнали проблеми с отчитането консумацията на вода и 

преразпределяне на разходите между съсобствениците са монтирани контролни 

водомери и спирателни кранове на ниска и висока част от сградата. 

• Извършено е почистване и промиване на канализационните  шахти от 

специализирана фирма. 

• Изградена е пожароизвестителна система в стопанисваните от РЗИ-Варна части 

от сградата. 

• Ремонтирани са 9 телефонни поста и е възстановена прекъсната телефонна 

линия на стационарни телефони. 

• Текущи дребни ремонти на лабораторни апарати и имущество са извършени 

след утвърждаване на извънредни заявки. Извършен е ремонт и профилактика на 

автоклав, ремонт на предпазен клапан на автоклав, технически преглед на манометри, 

ремонт на дестилатор, ремонт и почистване на микроскопи, ремонт в сервиз на 

спектрофотометър, ремонт на копирни машини и принтери, изработка на метални 

капандури за защита на помещение – парно.  

• Извършена е метрологична проверка на манометри, клапани на автоклави, 

подмяна на негодни измервателни уреди. Пожарогасителите са проверени, 

презаредени и поставени на указаните места.   

• Извършена е подготовка на сградата и съоръженията за работа през зимния 

сезон, като шахтите и водопроводни съоръжения са обезопасени и почистени,  

почистени са олуците, водосточните тръби от нападали листа и отпадъци. Направена е 

профилактика на отоплителната инсталация и котелното от обслужващата фирма по 

договор, като е обезпечена нормална работа през зимния сезон.  

• Служебните автомобили се поддържат в добро техническо състояние. •

 Асансьорите се поддържат в добро техническо състояние за гарантиране 

безопасна експлоатация.  

• Регулярно се извършват ремонтни дейности за поддържане на материалната 

база в инспекцията - подменяни запалителните устройства, пури и крушки за 

осигуряване оптимално осветление в работните помещения и коридорите. Извършена 

е годишна профилактика на ел. таблата в сградата и на трафопоста, осигуряващи 

снабдяването с ел.енергия в сградата. 

• Оcигурено е cнабдяването на админиcтрацията с канцеларски материали, 

тонери за печатащи устройства и копирни машини, други материали и конcумативи,  

химикали, диагноcтични медицинcки изделия съгласно заявки.  
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• Осигурени са хигиенни материали и почистващи препарати, съгласно 

утвърдените заявки; 

• Осигурено е закупуването и предоставянето на работно облекло, лични 

предпазни средства, очила за работа с видеодисплеи и са изплатени суми за 

закупуване на представително облекло на всички държавни служители. Организирани 

са общи профилактични прегледи на служителите и преглед при офталмолог съгласно 

протокол от заседание на КУТ.  

 

 ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ  ДЕЙНОСТИ”  

 

Осъществява своята дейност съгласно нормативните изисквания на МЗ, като 

координира, контролира и оказва методическа помощ на лечебни заведения за 

извънболнична помощ  и хосписи, лечебни заведения за болнична помощ, аптеки, 

дрогерии и аптечни складове от регионалната здравна мрежа, контролира дейностите, 

свързани с използване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, 

проучва и анализира здравния статус на населението в Област Варна. Участва в 

планирането на медицинско осигуряване на населението от Областта при кризи, 

участва в Програма за защита на критичната инфраструктура, разработва указания за 

подготовка и работа при усложнена зимна обстановка, актуализира информацията за 

ръководните лица за действия при бедствия и кризи по отношение данни по състава и 

оповестяването, актуализира Регистъра за потенциално опасните и рискови обекти на 

територията на Област Варна. 

           Дирекцията се състои от два отдела – Отдел „Регионална картотека на 

медицинските експертизи” и Отдел „Организация и контрол на медицинските 

дейности”.  

 

 ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ” 

(РКМЕ) 

 

В отдел РКМЕ се осъществява съставянето, съхраняването и движението на 

медицинската документация на освидетелстваните лица за трайно намалена 

трудоспособност/степен на увреждане от ТЕЛК и НЕЛК, както и документацията 

относно експертиза на временната нетрудоспособност от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.  

 Медицинските експертни досиета на лицата, на които е определена степен на 

трайно намалена работоспособност се съхраняват в отдел РКМЕ за срок от 40 години 

от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК. Медицинските експертни досиета на 

лицата, на които не е определен процент трайно намалена работоспособност, се 

съхраняват за срок от 5 години. Досиетата са подредени по единен граждански номер. 

Лекарите в отдел РКМЕ контролират медицинската експертиза на 

работоспособността като проследяват спазването на нормативната уредба от органите 

на медицинската експертиза, разпределят към съответните ТЕЛК - състави 

документацията на лицата за освидетелстване/преосвидетелстване, проверяват и 

заверяват издадените експертни решения на ТЕЛК.  

В кабинет №101 се приемат молби-декларации и медицински документи от 

лицата за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК. За консултации на граждани 

по въпроси относно експертиза на работоспособността са предоставени служебните 

телефонни номера на началник отдел и главен инспектор: 052 665-235 и 052 665-239.  

Регистрирането на входящата и изходяща кореспонденция на отдел РКМЕ се 

осъществява от деловодството на РЗИ, като на всички преписки се слагат входящи и 

изходящи номера.  
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През 2019 г. в РКМЕ са приети 7650 броя документи, които своевременно са 

насочени, обработени и изпратени към 3-те ТЕЛК - състави в град Варна. Приетите 

молби-декларации, заедно с медицинските документи за ТЕЛК се разпределят към 3-

те ТЕЛК в град Варна, след което се съставя МЕД при първично освидетелстване, а 

при преосвидетелстване се свързват с наличното МЕД. Работи се с програмен продукт 

„ЕИСМЕ”, чрез който се създава и поддържа електронен регистър на медицинските 

досиета, съхранявани в архива на РКМЕ съгласно изискванията на ПУОРОМЕРКМЕ. 

В края на всяка седмица се изготвят  изходящи списъци до ТЕЛК и предавателно-

приемателни протоколи на МЕД до ТП на НОИ. 

През 2019г. са проверени и заверени 10775 броя експертни решения.     

Обработените МЕД за служебно преосвидетелстване са 5103 броя. Преписките с 

НЕЛК, ТЕЛК, РДСП и др. институции през 2019г. са 689 броя, а изпратените 

експертни решения на заинтересованите страни е 18421 броя; издадени са 103 броя 

заповеди за определяне съставите на ЛКК и 31 заповеди, поради промяна на 

съставите. Преписките по обжалваните болнични листи и експертни решения са 768, 

чиито контрол  се осъществява от главния инспектор в отдела. Извършени са 7355 

броя справки  и заверени копия на документи по искане на граждани. 

 

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

(ОКМД) 

Основните задачи в дейността на отдела през 2019 г. са в съответствие с 

нормативните изисквания и Указания на МЗ. В изпълнението им, дейността на отдел 

ОКМД се реализира чрез: 

Поддържане и актуализиране на следните регистри: 

Регистър на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите и на дейността по чл.2а от 

ЗЛЗ – до м. април 2019 г. ; 

Регистър на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здравe; 

Регистър на издадените от РЗИ – Варна удостоверения за регистрация на 

дрогерии; 

Регистър на лекари и лекари по дентална медицина, които могат да предписват 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Регистър на получени и отчетени специални рецептурни бланки-жълти и зелени 

Регистър на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти от лекари и лекари по дентална медицина. 

 Във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите са извършени следните дейности: 10 проверки за издаване на протоколи 

на търговци на едро и аптеки, кандидатстващи за лицензия за търговия с наркотични 

вещества или промяна на обстоятелства; 75 проверки на търговци на едро и аптеки, 

притежаващи лицензия за търговия с наркотични вещества; 4 проверки на лечебните 

заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за изписване на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества; 

Предоставени са 1892 рецептурни бланки за предписване на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества и 96 специални формуляри за поръчка на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества; извършени са 51 вписвания в 

регистъра на предоставени специални формуляри по чл.13, ал. 4 от Наредба 

№21/12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване 

на дейности с наркотични вещества и техните препарати; приети са 1132 протокола за 

отчитане на рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи 

наркотични вещества /протоколи от аптеки и лечебни заведения/; 802 протокола за 

отчитане на специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи 
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наркотични вещества; 360 отчета за движението на наркотичните вещества; изготвени 

са 4 отчета за движението на наркотичните вещества при заложени в плана 4 отчета; 

приети са 1132 заявления за получаване на специални рецептурни бланки. 

Съвместни проверки с МВР и ДАНС – за 2019 г. – 2 бр.  

Във връзка с контрола на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

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

осъществени следните дейности: становище по проектна  документация на обект; 25 

заключения за хигиенна оценка на аптеки; 5 удостоверения за регистрация на 

дрогерия; Извършени са 265 проверки в обектите за търговия на едро, аптеки и 

дрогерии /при планувани 233 проверки за годината/; издени са 35 предписания за 

обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти и 13 бр. АУАН – 12 на 

аптеки и един на дрогерия.  

Във връзка с издаване на разрешения за съхранението и продажбата на 

лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, съгласно Наредба № 

5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за  съхранение и 

продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и 

снабдяването им с лекарствени продукти: издадено е едно разрешение за 

съхранението и продажбата на лекарствени продукти на лекари и лекари по дентална 

медицина; издадени са 3 заповеди за прекратяване на разрешение за съхранението и 

продажбата на лекарствени продукти; Извършени са 15 проверки по съхранението и 

продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 

съгласно Наредба № 5 от 2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ  /при планувани 12 проверки за годината/. 

Във връзка с 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, за 2019 г. са приети 404 броя заявления за получаване на специални 

рецептурни бланки.  

          Заложените в плана на дирекция МД проверки на аптеки, дрогерии, складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти и на лекари по Наредба 5  за 2019 г. са 

изпълнени.      

Дейности по направление „Извънболнична помощ” 

Дейността по това направление е насочена към лечебни заведения за 

извънболнична помощ и хосписи, лица, упражняващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, както и към други лечебни 

заведения според ЗЛЗ - ЦСМП, РЦТХ, ДМСГД. Издадени са 12 броя предписания. 

Издадени и връчени са 11 АУАН. През годината са извършени 513 проверки на 

лечебни заведения за извънболнична помощ относно спазването на утвърдените 

медицински стандарти и по Наредба за осъществяване правото на достъп до 

медицинска помощ, Наредба №1/2013 г. за предоставяне на медико-статиситическа 

информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, както и 

по Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.  

          Във връзка с дейността по извършване на регистрация на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за 

лечебните заведения и контрол по извършената регистрация е осъществено следното: 

До 01.04.2019 г.: издадени удостоверения за регистрация на лечебни заведения за 

извънболнична помощ и хосписи – 17 бр.; издадени удостоверения за промяна в 

обстоятелствата по регистрацията на лечебни заведения  за извънболнична помощ и 
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хосписи – 33 бр.; заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична 

помощ и хосписи – 11 бр.; 

След 01.04.2019 г. продължават стриктно да се осъществяват проверки на 

основание чл.40, ал.4 от ЗЛЗ във връзка с регистрацията и промяна в обстоятелствата 

по вече извършена регистрация на всички подали зявления чрез РЗИ-Варна до ИАМН 

лечебни заведения за извънболнична помощ. Продължава и работата на ресорната 

комисия в РЗИ, която заседава веднъж седмично. Извършено е окомплектоване, 

заверяване за вярност, сканиране и изпращане по e-mail в ИАМН на 164 преписки, от 

които 45 – регистрации и 119 промени в регистрацията на лечебни заведения за 

извънболнична медицинска помощ; издадени са 84 бр. Удостоверения съгласно чл. 40, 

ал.4 от ЗЛЗ; издадено едно удостоверерние за извършване промяна в обстоятелствата 

на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ; изискана е информация от РК на БЛС-Варна и 

РК на БЗС Варна за 105 лекари; Отговори на запитвания от частни лица и институции 

– 6 бр.; Изпратени от ИАМН 32 бр. Заповеди за заличаване на ЛЗИМП, от които – 29 

бр. връчени; Издадени становища за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 54 бр.; 

Кореспонденция (справки, отчети и др.) във връзка с регистъра – 47 бр.; 

През отчетния период са регистрирани 10 лица, упражняващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Извършвани са 65 

проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве при планувани 58 проверки.  Издадена е 

една заповед за прекратяване на регистрация на лице, упражняващо 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  

        Контрол на обекти на територията на курортните комплекси 

       През м. май и м. юни бяха предприети масови проверки на лечебните заведения, 

аптеките и дрогериите на курортните комплекси.  3 лечебни заведения са проверени 

по отношение спазване на медицински стандарти във връзка със заявления за 

регистрация и пререгистрация. Извършени са 25 броя проверки в хотели и места за 

настаняване, съгласно чл. 3а от Наредбата за осъществяване правото на достъп до 

медицинска помощ. Констатирани са 18 случая, в които хотелиерите не са осигурили 

на своите гости на общодостъпно място информация, относно месторазположението 

на най-близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и са дадени 

предписания. От общо 98 броя проверки в лечебни заведения на курортните 

комплекси, само при 7 от тях са констатирани пропуски, които са обхванати с 

предписания. Проверки по жалби/сигнали на курортните комплекси: 5 броя – за 

извършване на медицинска помощ без регистрация, за извършване на 

нерегламентирани дейности, за липса на етикетиране на лекарствени продукти, за 

работа в аптека и дрогерия на лица без необходимата квалификация. Съвместно с 

РЗОК Варна са извършени проверки в обекти.  

          Извършена е една съвместна проверка с Министерство на туризма, относно 

участие в комисия по сертифициране на балнеолечебен (медикъл спа) и спа център по 

реда на НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА "БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР", "СПА 

ЦЕНТЪР", "УЕЛНЕС ЦЕНТЪР" И "ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР". 

Дейности по Направление „Болнична помощ” 

           Дейността на отдела по това направление се осъществява със събиране и 

обработка на медико-статистическа информация, анализ на здравните потребности от 

различните видове ЛЗБП, контрол на цялостната дейност на ЛЗБП, контрол по чл. 19 

от Наредба 49 на МЗ, контрол по чл. 47 от ЗЛЗ, контрол по Наредба №3 за 

Методиката за реда за субсидиране на ЛЗ за БП, проверки по жалби и сигнали, 

поддържането на единни информационни системи за отчетност на лечебните 
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заведения, оказването на методическа помощ и осъществяване на контрол при 

прилагането им и др.  

        Във връзка с 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: е издадено удостоверение по чл. 47 от ЗЛЗ на 

лечебни заведения за болнична помощ; извършени са проверки по медицински 

стандарти –7 бр. и по изпълнението на Наредба № 49 от 2010 г. за основните 

изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на 

лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и 

Правилника за устройството и дейността на диализните центрове – 2 бр. 

Във връзка със събиране и анализ на информация, свързана с разходването на 

публични средства в лечебните заведения на територията на областта и контрол по 

спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от 

бюджета на МЗ, е извършено следното: приети, проверени и изпратени на МЗ отчети 

– 60 бр.;  извършени проверки в лечебните заведения – 21 бр.; проверени и върнати за 

преработване отчети на лечебните заведения – 31 бр. 

Изпратени са общо 15 уведомления до Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор” за случай на нарушаване на утвърдените медицински стандарти  и за 

упражняване на лечебна дейност без регистрация по ЗЛЗ,  констатирани при 

изпълнение на правомощията на РЗИ-Варна. 

          За годината общо са постъпили общо 93 броя жалби. Във връзка с 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 и 

участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински надзор", е 

осъществено следното: Извършени проверки по 84 бр. жалби и сигнали свързани с 

медицинското обслужване и нарушени пациентски права; съвместни проверки с 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" – 1 бр. 

 Медико-статистическа дейност на отдел ОКМД: събрани, обработени и проверени 

отчети по разделно отчитане на разходите на  лечебните заведения за болнична помощ 

и ЦСМП – 17 бр.  и справки за натуралните показатели в делегираните от държавата 

дейности по здравеопазване – 52 бр.;   

Събрани и обработени годишни статистически отчети за 2018 г. – 3216 броя.  

През първото тримесечие на 2019 г. беше осъществена дейност по приемане, 

обработване, провеждане на математически и логически контрол и обобщаване на 

Годишните статистически отчети на лечебните заведения на територията на област 

Варна за отчетната 2018 г.  

Едновременно с въвеждането на отчетите в DOS програмата, инспекторите 

осъществяват контрол върху другото задължение на управителите на лечебните 

заведения, изразяващо се в попълване на статистически данни в уеб базираната 

програма на НСИ. Уеб базираната програма беше отворена за контрол от страна на 

инспекторите до 29.03.2019 г. и грешките бяха отстранени свеоевременно. 

Във връзка с изработване, анализ и оценка на здравно-демографските процеси 

на територията на областта, необходими за формирането на национална и регионална 

здравна политика Здравно-демографският анализ за Област Варна за 2018 г. е 

изготвен през четвърто тримесечие на 2019 г. 

Друга дейност: събрани и обработени оперативни статистически отчети – 303 бр.; 

съобщения, справки и др. – 343 бр.; информационни карти за починали деца – 46 бр.; 

проверка и кодиране на съобщения за смърт – 7130 бр.;  съобщения за суицидни 

действия – 140 бр.; извършени проверки на статистическата отчетност в лечебните 

заведения – 63 броя. Планиране, организиране и контрол на дейностите по 
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медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 

Изготвени сведения за окомплектоваността на структурите от здравната мрежа  в 

областта с личен състав, леглови фонд и автотранспорт – 7; Проверки на 

организацията на медицинското осигуряване на населението при кризи в мирно и 

военно време в структурата на здравната мрежа в областта – 40 проверки; Участие в 

заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и катастрофи –  1 

участие; Изготвяне на доклади пред Областния съвет за сигурност за медицинското 

осигуряване на населението при бедствия, аварии и кризи (БАК) - изготвят се в края 

на годината –  1 доклад; Изготвяне на план за дейността на РЗИ по организация на 

медицинското осигурява по време на кризи. 

             Дейност по СДО на отдел ОКМД 

          Във връзка с дейността по проучване и установяване потребностите в областта 

от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и 

немедицински специалисти с висше образование и предложения до министъра на 

здравеопазването за броя на местата за следдипломно обучение е изготвен 1 анализ за 

здравното състояние и потребностите от медицинска помощ в областта и е 

предоставена в МЗ информация за потребностите от медицински специалисти. 

Изготвени доклади, становища по искане на МЗ и други институции – 7 бр.; 

Дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове -

Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване – 43 участия; Участие в 

други междуведомствени комисии, съвместни проверки и др. 2 бр.; Проверки по 

сигнали на граждани и организации (ДАЗД, ОЗД към Д СП, лечебни заведения и др.), 

по нарушения при спазване правата на детето – 1 бр. 

Дейности свързани с детското здравеопазване: 

Предоставяне на информация в МЗ два пъти годишно относно: 

 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; 

броя на извършените превенции на изоставяне на дете на ниво родилен дом 

съгласно Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на ниво 

родилен дом и Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за 

предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за 

тяхната реинтеграция; 

 информация за броя на родените деца с увреждания; броя на деца жертва на 

насилие или в риск от насилие. 

      Дейността на отдела по тези направления се отчита в МЗ по електронен път в 4 

таблици през месец януари и месец юли.   

      Предоставяне на информация в МЗ на тримесечие относно: натурални показатели 

в делегираните от държавата дейности на функция „Здравеопазване“  - брой на децата, 

ползващи детска ясла и детска кухня, брой медиатори – изпратени в срок в МЗ. 

Дейност във връзка с чл. 56 от Закона за здравето             

            За 2019 г. са извършени 278 проверки за тютюнопушене в лечебни заведения за 

извънболнична и болнична помощ, аптеки,дрогерии и складове за търговия на едро с 

лекарствени продукти         

Взаимодействие с други структури в рамките на РЗИ-Варна и други 

регионални и национални структури. 

          Оказва активно съдействие чрез своевременно предоставяне на медико-

статистическа информация и становища на други институции като Община Варна, 

Област Варна във връзка с участието им в разработването на програми по Регионално 

развитие, във връзка с жалби и сигнали от граждани – със Съд, Прокуратура, 
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Изпълнителна агенция „Медицински надзор” - гр. София, ИАЛ, пациентски 

организации, Омбудсман, Министерски съвет, Президентство и др. 

Участие в програми и проекти към МЗ – През тази година участвахме в «ЗДРАВНА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ 

КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ“. 

Участие в други междуведомствени комисии  

Участие в Пробационен съвет към Областна служба „Изпълнение на наказанията” – 

гр. Варна – 12 участия за 2019 г.  

 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 

 

Дирекцията работи по изпълнение на стратегическата цел за опазване на 

общественото здраве, високоефективен надзор на заразните и паразитни болести и 

разходноефективна национална имунизационна политика, опазване на страната от 

внос на инфекции с висок епидемичен потенциал в съответствие с Международните 

здравни правила, контрол на епидемиологичния режим, дезинфекция и стерилизация 

в лечебните заведения и намаляване риска от ИСМО.  

В дирекцията са включени три отдела: отдел „Противоепидемичен контрол”, 

отдел  „Микробиология и вирусология” и  отдел  „Медицинска паразитология”. 

 

ОТДЕЛ „ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН  КОНТРОЛ ” 

Дейността  на  отдела  е  насочена  към  повишаване  ефективността  на  

противоепидемичния  контрол  за  ограничаване  на  заболяемостта от остри 

инфекциозни заболявания, подобряване  на  мониторирането  на  тяхната динамика  и  

недопускане  внос  на  обществено значими заразни заболявания и особено  опасни  

инфекции.      

В  отдела се поддържат  и актуализират  следните регистри: регистър на 

личните здравни книжки; регистър на издадени удостоверения за придобита 

квалификация за изпълнители на  ДДД  дейности;  регистър - Програмен продукт на  

имунизационния статус на лица до 6 г. възраст подлежащи на задължителни 

имунизации и реимунизации ; регистър остри заразни заболявания. 

Със Заповед № РД-01-2/07.01.2019г. на Директора на РЗИ - Варна е 

сформирана  Областна специализирана комисия за отлагане на имунизациите по 

медицински противопоказания  за срок  по-дълъг от три месеца. През 2019г. 

комисията е провела  шест заседания. След разглеждане на представените от 

родителите или общопрактикуващите лекари необходими документи, комисията е 

отложила временно от имунизации и реимунизации 263 деца  за различен период от 

време, а отказ са получили  76 деца. Общият брой на всички заявления за отлагане от 

имунизации през изминалата година е 339. 

  Контролна  и Организационно-Методична помощ  

  Планови проверки: 

На текущ  планов контрол от отд.”ПЕК” през 2019 г. подлежат 3041  обекта, 

съществуващи самостоятелно и такива, включени в по-големи лечебни заведения.  

В общо 3041  обекта и подобекта, подлежащи за контрол са извършени следния 

брой проверки  проверки : 

 249 планирани обекта – амбулатории  за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ за годината  са обхванати   със 357 проверки;  

18 групови практики с 38 обекта  - амбулатории за групова практика за първична 

медицинска помощ  със  49 проверки; 

 228 обекта - амбулатории за индивидуална практика за специализирана  медицинска 

помощ са  с 279 проверки ;  
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 26 практики с 32 обекта  - амбулатории за групова практика за специализирана  

медицинска помощ   са със  52 проверки  ; 

 463 обекта - амбулатории за индивидуална практика за първична дентална  помощ са 

с 473 проверки;   

67 практики  с 96 обекта са с  109 проверки  в амбулатории за групова практика за 

първична дентална  помощ; 

6 обекта  - амбулатории за специализирана дентална помощ  с 6 проверки       

234 обекта  в  общо  11  ДКЦ за областта са с  330 проверки, от които 293 проверки в 

специализирани кабинети, 2 - в операционни, 20 - в манипулационни и  15- в   

лаборатории; 

652 обекта в общо 92  МЦ са със   698 проверки, от които на  526 на  специализирани 

кабинети, 23- на лаборатории, 133 – на манипулационни и 16 – на операционни в 

медицинските центрове; 

72 обекта   в  общо 13  ДЦ са със   107 проверки , в това число - 95 на дентални 

кабинети, 10 - на лаборатории и 2- на операционни; 

39  обекта  в  общо 6 медико-дентални центъра са със  41 проверки, в това число 5 - на 

специализирани лекарски кабинети,  29 -  на специализирани дентални  кабинети, 2 – 

на лаборатория, 2 -  на манипулационни   и 1- на операционни; 

63 обекта – медико-диагностични лаборатории  са с общо   74 проверки; 

88 обекта – медико-технически лаборатории  са с общо 92  проверки. 

В  17  лечебни  заведения за болнична помощ  с  общо 234 обекта, подлежащи 

на контрол през годината са извършени 261 проверки, от които в рискови отделения – 

147, в нерискови отделения - 96 и в други обекти – 18. 

В други лечебни заведения -  ЦСМП и техните филиали в 9 обекта подлежащи 

на контрол, са извършени  10 проверки, в  центъра по хемотрансфузиология –    2 

проверки, диализен център – 4 проверки. 

В ДМСГД  - едно лечебно заведение  е извършена 1 планова проверка. 

В 17 обекта – за  социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за повече от 20 потребители- 21 проверки  

В 7 обекта – хосписи  са извършени 8 проверки  

В 255 здравни кабинети  на  детските и учебно-възпитателни заведения,    

подлежащи на контрол  през 2019 г. от отд. “ПЕК  през годината са извършени  общо 

272 планови проверки.  

В подлежащите за проверка  236 други обекти – кабинети за неконвенционални 

методи, ДДД фирми, магазини, училища и  детски заведения  без здравни кабинети са 

извършени 291 проверки. 

 В общо за 2019г. 3041 обекта от служителите на отдел „ПЕК” са извършени    

3551 планови проверки.   

Тематични проверки: 

При планиране и изпълнение на плановите тематични проверки през 

настоящата година  е обърнато особенно внимание на посочените в указанието за 

планиране водещи проблеми, а именно: 

Правилно планиране, прилагане и изразходване на биопродукти за провеждане 

на задължителни имунизции и реимунизации в детска възраст в амбулаториите за 

първична медицинска помощ. Тематичната проверка беше извършена на 244 

общопрактикуващи лекари (ОПЛ) от общо 286 регистрирани амбулатории за 

индивидуална практика за първична медицинска  помощ  във Варненска област. 

Проверката  обхвана  всички деца, подлежащи  на профилактична  имунизация  или  

реимунизация  през 2017г. и 2018г.  

Резултатите от проверката могат да бъдат обобщени в няколко основни констатации: 
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В около 30% от проверените амбулатории за индивидуална практика за 

първична медицинска  помощ се установи  несъответствие между броят на вписаните 

в имунизационните журнали деца и броят на подлежащите за имунопрофилактика, 

съгласно данните от  пациентските им  листи. Главната причина за това е големият 

брой деца, живеещи основно в чужбина, но с наличен избор  на ОПЛ във Варненска 

област.   

Констатираха се несъответствия  при част от ОПЛ,  касаещи  планиране на 

подлежащи на имунопросфилактика деца и съответно необходимия брой биопродукти 

в резултат на движение на пациенти. 

Непознаване на актуалния Имунизационен календар на страната от ОПЛ, 

непознаване на указанията на производителя относно схемата на приложение на 

биопродуктите.  

Проблем е и неточната адресна регистрация, телефон за връзка и непосещаване 

на детска консултация от деца, основно от ромски произход,  което на практика води 

до невъзможност за провеждане  на имунопрофилактика при тях.   

           Установи се, че част от ОПЛ не изискват имунизационния статус на детето  до 

момента на вписването им към тяхната пациентска листа. 

Не се проследяват сроковете за временно  отлагане от имунизации, на издадени 

решения от Областна специализирана комисия за отлагане на имунизациите по 

медицински  противопоказания за срок  по дълъг от 3 месеца, както от страна на ОПЛ, 

така и от медицинските лица от  детски заведения на територията на областта. 

На базата на тези резултати от тематичната проверка  бяха предприети редица мерки, 

за които сме уведомили МЗ. 

Организация на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с 

медицинското обслужване и антибиотичната политика в лечебните заведения за 

болнична помощ. Тематичната проверка е осъществена през второ полугодие на 

2019г. във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на Област 

Варна, чрез попълване на образец – формуляр за тематична проверка. Във връзка с 

писмо на МЗ, получено по електронна поща в РЗИ - Варна с Вх. № 03 – 349 – 8 / 

09.12.2019г., отдел ПЕК на Д“НЗБ“  изпрати в електронна форма списъка на всички 

лечебни заведения за болнична помощ на територията на Област Варна с осъществена 

тематична проверка на тема „Организация на профилактиката и контрола на 

инфекциите, свързани с медицинското обслужване и антибиотичната политика в 

лечебните заведения за болнична помощ“ и попълнени формуляри „Tematichna 

proverka MZ VBI AMR-16-00-23-2“. 

          Дейности, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от националната 

програма за превенция  и контрол на туберкулозата в Република България /2017-

2020г./ регистриране, съобщаване и отчет на заболелите от туберкулоза и сексуално 

предевани инфекции/СПИ – сифилис, гонорея и хламидийна инфекция/.Изпълнение 

на дейностите на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, за 

издирените контактни на  туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика. 

В област Варна съществува едно специализирано  лечебно заведение за диагностика, 

лечение и профилактика на  болни от туберкулоза лица – СБАЛПФЗ-Варна ЕООД.  

           През 2019г. във Варненски регион е намалял регистрационния дял / от общата 

заразна заболяемост / на заболяемостта от ТБК - 41 заболели и заболяемост 8.68%ооо 

срещу 63 заболели и заболяемост 13.32%ооо за 2018г. Тенденцията, която се 

наблюдава в последните няколко години сочи  намаляване нивото на заболяемост от 

туберкулоза.  Извършени са 41 епидемични проучвания на всички новорегистрирани 

болни. Издирени са всички контактни на заболелите – 190 лица и са насочени за 

изследвания към СБАЛПФЗ. В ЛЗ са направени са 78 рентгенографии на бял дроб,  4 

изследвания за микробиологичен анализ на храчка, 166 проби Манту. С 
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химиопрофилактика са обхванати 20 контактни лица, от които двама са заболели. 

През 2019г. се проведоха   кампании “Седмица на отворените врати“.   Извърши  се  

скрининг на риска за туберкулоза - чрез анкети, консултации, прегледи и изследвания 

на съмнителни за туберкулоза лица.  През  дните на обявените кампании  са открити  

две лица, болни от туберкулоза и насочени за лечение, а при извършени безплатни 

прегледи   са анкетирани 55 души, извършени са 18 проби Манту и са открити 2 нови 

лица, болни от туберкулоза.  

 Поддържане на областна електронна база данни за лица с потвърдена диагноза 

сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция, съгласно чл.62, ал.3 от 

Наредба №3/26.05.2016г за реда и условията за провеждане на диагностика, 

профилактика и контрол на   сифилис, гонорея и урогенителни хламидийни инфекции. 

ДВ.бр.43/07.06.2016г. Изготвяне на месечни отчети и годишен анализ. 

Броят  на  новорегистрираните  случаи  от  сифилис  през  отчетния  период на 

2019г. е 60, със заболяемост 12.70%оо. Няма  хоспитализирани.  

Случаите на хламидиаза   -   26 случай със  заболяемост 5.50 %ооо. 

Случаите на гонорея са     -  4  със  заболяемост 0.84 %ооо. 

През първото тримесечие на 2019г  през КАБКИС са преминали 214 лица. 

Изследванията за ХИВ са извършени с бързи тестове и по метода Елайза. 

Регистрирани са две лицe с положителен резултат за ХИВ. Клиентите са  узнали  своя 

резултат. Анонимни и безплатни  изследавния за хепатит В, хепатит С и сифилис се 

предоставяха на клиенти от уязвимите групи от населението. Изследвани  са по три  

лица от К6 и К9 за ХИВ/СПИН, хепатит тип В, хепатит тип С и сифилис.  Всички 

изследвани са с отрицателни резултати. От К4 са изследвани две лица в РЗИ Варна  за 

ХИВ/СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис.Установи се че и двамата са 

положителни за хепатит тип С.   

През второто тримесечие на 2019г. през КАБКИС са преминали 180 лица. 

Изследванията за ХИВ са извършени с бързи тестове и по метода Елайза. 

Регистрирани са 5 лица с положителен резултат за ХИВ. Клиентите са  узнали  своя 

резултат  Изследвани са 3 лица от К9 за ХИВ/СПИН, хепатит тип В, хепатит тип С и 

сифилис.  Регистрирани са два  положителни резултата -  един за ХИВ/СПИН и един 

за Хепатит С. От К4 са изследвани 4 лица с два положителни резултата, по един за 

Хепатит В и С, от К7-2 лица  и  от К6 3 лица. Всички  са узнали своя статус.  
През третото тримесечие през КАБКИС са преминали 240 лица, от тях жени 78 

и мъже 172. Изследванията за ХИВ са извършени с бързи тестове и по метода Елайза. 

Регистрирани са 3 лица с положителен резултат за ХИВ, от тях 3 мъже. Клиентите са 

узнали своя резултат.  

 През четвъртото тримесечие 2019 год. в КАБКИС са консултирани и 

изследвани за ХИВ/СПИН 325 души. От тях: жени – 141 (43,38%), мъже – 184 

(56,62%) .Открити  са двама серопозитивни мъже. Раздадени са 1032 презерватива. От 

22.11 - 06.12.2019 г. се проведе кампания за отбелязване на Европейската седмица на 

изследване за ХИВ и Хепатити  и „Световния ден за борба срещу СПИН” като 

седмици  на отворените врати в КАБКИС на РЗИ Варна. Проведе се и кампания на 

терен на 05.12.2019 г.. Извършиха се консултиране и изследвания за  ХИВ/СПИН,  

хепатит В и С и сифилис. В кампанията са изследвани общо 173 лица.  Всички са 

получили своите резултати. Отчетени са: 1 лице с реактивен тест за ХИВ, 2 с 

положителни резултати за хепатит В и 1 с положителен резултат за хепатит С.  

Отчетените данни от изпълнението на плана за плановите профилактични 

имунизации и реимунизации през 2019г. във Варненска област сочат 85.25 % обхват -  

от общо подлежащите 108 275 лица, с ваксини са обхванати 92 306.   
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Броят на обхванатите имунизирани лица през 2019г. е 39 212 от общо 

подлежащите 45 471  – 86.24 % . Реимунизирани през 2019г. са 53 094  от 

подлежащите 62804 – 84.54%.   

Съгласно изискванията на Наредба№1/05/01.2018г за условията и реда за 

извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на Министерството на 

здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите  са 

регистрирани  37 фирми, отговарящи на условията на  наредбата.През  2019г. са 

проверени  всички регистрирани фирми със 94 проверки,  като са обхванати техните 

разходни складове за биоциди  и различен процент договорирани от тях обекти, които 

се поддържат със системни периодични ДДД обработки. Помещенията за съхранение 

на биоциди отговарят на изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. Биоцидите с които 

фирмите работят притежават разрешение за пускане на пазара от МЗ и 

информационни листи за безопасност. Изпълняват се  изискванията за безопасност 

при работа с биоциди. Не са установени нарушения в етикетирането им. Резултатите 

от проверките се отбелязват в протоколи, копия от които се съхраняват в досиетата на 

фирмите, извършващи дез. дейности.  

Ръководителите на ДДД фирмите и изпълнителите на тези дейности  

притежават удостоверения за професионална квалификация. Всички имат работно 

облекло и лични предпазни средства. В обектите се оставят потвърдителни протоколи 

за извършените ДДД мероприятия.През 2019 година  са извършени 184 проверки  по 

отношение на  обезпечаването на обектите  с дезинсекции и дератизации. 

Във връзка с превенцията на маларията са  обследвани 109 броя  регистрирани 

по досие комарни биотопи на територията на Варненска област. Установи се, че в 

активния за комарите сезон не се отбелязва интензивно развитие и висока численост 

на комарни ларви и имаго както в контролните, така и в другите проверявани биотопи 

в областта. 

През 2019г. в Отдел „ПЕК“ към Дирекция „НЗБ“ на РЗИ-Варна се проведоха   

два квалификационни курс за извършители на дейности по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации. Обучени са 14 дезинфектора, които получиха удостоверение за 

праваспособност за изпълнител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, след положен изпит.   

За лабораторен микробиологичен контрол са взети и изследвани 1750 бр. 

проби. От плануваните 260 обекта в болнични и извънболнични лечебни заведения на 

лабораторен контрол са подлежали 177, останалите обекти /предимно лаборатории 

работят с фабрично стерилизирани инструменти и мек материал/. Няма 

несъответстващи резултати.     

  Дезинфекционният  режим  в  отделенията  съответства  на  утвърдените от 

ръководствата на лечебните заведения   Дезинфекционни програми. Осигурени  са  в 

достатъчно  количество  дезинфекционни  препарати  в  срок  на  годност и се 

използват по предназначение. 

В Лечебните заведения в областта са осигурени в достатъчни количества лични 

предпазни средства за еднократна употреба. Същите се използват по предназначение 

от медицинския персонал в отделенията и клиниките на стационарите. Медицинският 

персонал е запознат с правилата за асептична работа при обслужването на венозни 

източници, като указанията за това са записани и разлепени в манипулационните на 

отделенията.Ползват се  фабрично стерилни консумативи.  

В лечебните заведения за доболнична и болнична помощ, стерилизацията на  

инструментариума и на мекия материал се извършва чрез автоклавиране на базата на 

Предписание на РЗИ с изх. № НЗБ-30/08.02.2012 г.; Предписание НЗБ-101/11.04.2014 

г. и Предписание с изх. № НЗБ -158/03.06.2014 г. 
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Контролът на стерилизационната апаратура се осъществява от медицинските 

специалисти по химичен и биологичен метод за контрол.  

Ефективността на съоръженията за третиране и степента на обеззаразяване на 

опасните отпадъци на територията на лечебните заведения се удостоверява чрез 

осъществяване на вътрешен контрол с биологични индикатори. 

 

ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

По проект и инициатива на Националната стратегия и Националната програма за 

борба с ХИВ/СПИН и СПИ на МЗ, от 15.04.2003 г. в РЗИ – Варна  функционира 

КАБКИС (Кабинет  за  анонимно  и  безплатно  консултиране  и  изследване  за  

ХИВ/СПИН).  

Проведени кампании: по повод 14 февруари, за изследване с мобилен кабинет, 

ситуиран в Икономически университет Варна. Изследвани са 17 души, всички са 

отрицателни за ХИВ/СПИН.; във връзка с 21.05.2019г. - Ден за съпричастност със 

засегнатите от ХИВ/СПИН,   се проведоха дни на отворени врати. Не са регистрирани 

положителни резултати.; През периода от 15.08. - 15.09.2018г. е проведена „ 

Национална лятна АНТИСПИН кампания”. Изследвани в кабинета са 127 лица, а на 

терен 45 лица за ХИВ/СПИН. От изследваните лица с положителен резултат хепатит 

тип В е 1 лице и с положителен резултат сифилис 1 лице. Всички  са узнали своя 

статус. Раздадени са 94 здравно-информационни материали и 710 презервативи. 

Изследвани са 2 лица от К9 за ХИВ/СПИН, хепатит тип В, хепатит тип С и сифилис.  

Няма регистрирани  положителни резултата. От К4 са изследвани 3 лица с два 

положителни резултата,   един за хепатит С и един за сифилис, от К6 са изследвани 2 

лица с отрицателни резултати.    

 От 22.11 - 06.12.2019 г. се проведе кампания за отбелязване на Европейската 

седмица на изследване за ХИВ и Хепатити  и „Световния ден за борба срещу СПИН” 

като седмици  на отворените врати в КАБКИС на РЗИ Варна. Проведе се и кампания 

на терен на 05.12.2019 г.. Извършиха се консултиране и изследвания за  ХИВ/СПИН,  

хепатит В и С и сифилис. В кампанията са изследвани общо 173 лица.  Всички са 

получили своите резултати. Отчетени са: 1 лице с реактивен тест за ХИВ, 2 с 

положителни резултати за хепатит В и 1 с положителен резултат за хепатит С.  

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка - 

извършени следните дейности: На сайта на РЗИ – Варна се предостави информация за 

НПППРМШ, в която се посочиха целевата група и изпълнителите по Програмата; 

актуализираха се участниците в Регионалния координационен съвет за Варненска 

област  по НПППРМШ; проведе се среща с началника на РУО в гр.Варна – г-жа 

Венцеслава Генова, за разрешение за осигуряване на достъп до предстоящите 

родителски срещи с цел извършване на разяснителна кампания сред родителите на 

учениците от VI и VII класове на общообразователните училища в гр.Варна; 

проведоха се 5 родителски срещи в училищата на гр.Варна, с цел запознаване на 

родителите с Националната програма за първична профилактика на РМШ; състояха се 

срещи  с НПО  на 26.11.2019г., 27.11.2019г. и 29.11.2019г. с родителите на деца 

предимно от ромски произход; ежемесечно се провеждаха срещи с 

общопрактикуващи лекари с цел разясняване на целевата група, подлежаща на 

имунизация, схемата на провеждане на имунизацията, начина на заявяване и отчитане 

на ваксините. 

През 2019г. година подлежащи на имунизация срещу РМШ са 3 870 подрастващи 

момичета. Обхванати с ваксина ( Cervarix или Gardasil) са 299. Процентът на обхват до 

този момент е 7.72 %.  

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в 

Република България  2017-2021 г. 
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     Изпълнители по програмата са ОПЛ. Ролята на РЗИ е да популяризира и 

контролира имунопрофилактиката срещу ротавирусните гастроентерити и колити, 

тежестта на заболяването, клиничните прояви, усложнения и изход от заболяването.  

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в 

Република България 2017-2021г. бяха извършени следните дейности: определяне 

на регионален координатор за област Варна, отговарящ за дейностите по програмата.         

Периодично- на тримесечие е получавана информация от РЗОК – Варна, предоставяща 

брой проведени имунизации с ротавирусна ваксина, вид на ваксината и поредност на 

приема  за съответните месеци. 

 

Брой проведени имунизации за гр. Варна и областта за 2018 и 2019 г. 

вид ваксина доза година 

брой 

имунизации обхват в % 

двудозова 

І доза 

2018 1622 36,31 

2019 2271 51,29 

ІІ доза 

2018 1542 34,51 

2019 1980 44,72 

тридозова 

І доза 

2018 32 0,71 

2019 118 2,66 

ІІ доза 

2018 25 0,55 

2019 118 2,66 

ІІІ доза 

2018 29 0,64 

2019 92 2,07 

 

новородени 2018 г. – 4 467 

новородени 2019 г. – 4 427 

 

Заболяемост и относителен дял на ротавирусните ентерити, сравнително за 

2018 г. и 2019 г. 

 

ротавирусен 

ентерит 

2018 г. 2019 г. 

брой заб-мост относ. дял брой заб-мост относ. дял 

120 25,37 7,27 79 16,76 4.70 

 

От горепосочените данни става ясно, че за 2019г. процентът на имунизираните 

деца срещу ротавирусни гастроентерити се е повишил (основно за сметка на 

двудозовата схема на приложение с Ротарикс), спрямо процентът през 2018г. 

Заболяваемостта спрямо предходната 2018г. е спаднала осезаемо. Този обнадеждаващ 
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резултат от програмата, допринася за позитивните нагласи към ефективността и 

безопасността на ваксината. 

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 

През  2019г. са регистрирани общо  6901 остри заразни заболявания срещу 

4336  остри заразни заболявания  през 2018 г., и са извършени 2799 епидемиологични 

проучвания  срещу 2258 през  2018г. 

При  извършените  епидемиологични  проучвания  са  открити  19  източника  

на  зараза  и  са  наблюдавани  общо 9587  контактни  на ОЗБ лица. Лабораторно  са  

изследвани  2056 контактни  лица, от  които  с  положителен  резултат  са  31,  а  от  

контактните  са  заболели 174. Не е регистриран  случай на внос  на  заразно  

заболяване. 

За 2019 г. са регистрирани  и проучени  10 взрива, от които 4 взрива са с 

причинител Salmonella, 3 с причинители съответно Echerihia coli, shigela sonnei I 

Stafilococus aureus и 3 – с неизвестен причинител. Всички взривове са проучени 

съвместно от инспектори от отдел ПЕК на Д“НЗБ“ и служители от ОДБХ. Заболели са 

165 души, издирени са 577 контактни на заболелите лица и са извършени 424 

изследвания. От тях с положителен резултат са 27 лица. Има само 1 заболял 

контактен. Епидемичните ситуации  са овладяни.  Всички взривове са съобщени в МЗ. 

 

Дейност на звено МСОГ към отдел  „ПЕК“ 

През отчетната 2019 година служителите от “МСОГ” към отдел “ПЕК” – 

Д”НЗБ” - РЗИ гр. Варна изпълняваха успешно задачите си по недопускане внос и 

разпространение в страната на заболявания с риск за общественото здраве. 

През 2019 година бяха проверявани кораби на всички пристанища на гр. Варна 

– Пристанище Варна-изток и запад, Яхтено пристанище, Леспорт, Делфин 1, Петрол, 

ТЕРЕМ Флотски арсенал, Фериботен комплекс, КЗ, КРЗ, ПЧМВ, ПБМ ”Одесос” и ПТ 

Одесос, Морска гара, както и на рейд. През втората половина на годината заработи и 

Пристанище ТЕЦ Езерово. На пристанищата се извършват товаро – разтоварни 

дейности с генерални и насипни товари, контейнери, петролни продукти, киселини и 

основи, ремонтни дейности, превоз на пасажери, бункероване на горива, вода, 

хранителни продукти и смяна на екипажи /последните две дейности – и на рейда/. 

Съгласно писмо на МЗ от месец ноември 2011 година осъществяваме и граничния 

здравен контрол на пристанище Балчик. 

Съгласно представените Морски здравни декларации през 2019 г. няма 

установени и регистрирани заболявания с риск за общественото здраве сред 

пристигналите екипажи и пасажери на кораби в гр.Варна.  

 През отчетната 2019 година с граничен здравен контрол бяха обхванати  1817 

кораба, отчита се увеличаване на броя кораби, посетили варненските пристанища / 

през предходната 2018 година – 1691 /. От проверените кораби 98 са под български 

флаг /срещу 102 за 2018 година/ и  1719 - чужди /срещу 1589 за 2018 година/. 

Извършените проверки на кораби са 1939 /срещу 1808 през миналата година /, за 1142 

отработени човекодни / за предходната година - 1114/.   Проверените пътници през 

отчетната година са 27 416 лица / срещу 26 432 за 2018 година/. От тях проверените 

българи са 2121 /срещу 2412 души за 2018 година/, а проверените чужденци са 25 295 

/срещу 24 020 за предходната година/. 

  Проверените лица, пристигнали от рискови за малария страни са 

приблизително колкото регистрираните от предходната година  – общо 8424  /срещу 

8608 през 2018 година/, от тях – 135 българи /срещу 279 през 2018 година/, и  8289 - 

чужденци /срещу 8329 през 2018 година/. При инспекциите на кораби се вземат данни 

за профилактични мерки - проведена дезинсекция, химиопрофилактика, 
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медицинските корабни дневници се проверяват за регистрирани случаи със симптоми, 

съмнителни за малария, дават се указания за предпазване от заболяването при престой 

в рискови страни.  

 Съобщени за медицински контрол за малария бяха общо 8424 души от 548 

кораба /срещу 7884 души за 2018 година. Контролът се осъществява съгласно 

указанията на МЗ и нач. отд.МП в РЗИ Варна.  

Регистрирани са и пристигнали лица от страни с други заболявания - 1054 – 

срещу 2756 през 2018 година. Имат се предвид заболявания като жълта треска, чума, 

грип с нетипичен за страната ни причинител, западно-нилска треска. През годината 

нямаше значими пандемии и съответно броят пристигнали лица от рискови страни е 

по-малък. 

 През 2019г. са съобщавани заболели или починали лица от незаразни болести 

на кораби. При проверките на медицинските дневници бяха констатирани 

ретроспективно най-често ОРЗ, като към момента на проверките заболелите са били 

здрави и без оплаквания или не са били на борда. Това е констатирано и предходните 

години. 

 През 2019 г. бяха издадени от МСОГ 122 сертификата за освобождаване от 

здравен контрол на кораби – срещу 117 през 2018 година. Увеличението съответства 

на по-големия брой кораби в пристанищата на гр. Варна. Общо приходите от 

сертификати за освобождаване от здравен контрол за годината са нараснали – 39 980 

лв. срещу 38330 лв. за 2018 година, които под формата на държавни такси са влезли в 

държавния бюджет.  

 Поради това, че не е предвидена нормативна база за издаване на предписания 

на кораби  под чужд флаг, за предписване на мероприятия, касаещи здравния контрол, 

бяха използвани механизми предвидени от СЗО. Най-често се дават указания  за 

почистване след ремонт, за поставяне на мишкарници, за водене на медицинската 

документация, за издаване на сертификат при изтекла валидност и др. От своя страна 

служителите на МСОГ проверяват предписани мерки от чужди здравни власти на 

кораби, пристигнали в български пристанища.  

 Активно се работи със системата за електронен документооборот на корабите, 

където се вписват забележки и препоръки по предварителната информация, подадена 

от пристигащи кораби в пристанищата на Варна. През годината участвахме в работни 

срещи, инициирани от ДП Пристанищна Инфраструктура, във връзка с Регламент 

2019/1239/ ЕС за създаване на европейска морска среда с един прозорец и отмяна на 

Директива 2010/65/ ЕС като сме направили съответните предложения. 

 През годината бяха извършвани и съвместни проверки със служителите на 

Гранична полиция на пристигащи от рискови страни кораби, на кораби с бежанци и 

др. 

Освен проверките на товарни кораби, здравен контрол бе проведен и на 

влекачи, извършващи спомагателни дейности в пристанищата, научно-

изследователски кораби, дълбачки, фериботи, яхти. 

Трябва да отбележим, че пренасочването на контейнеровозите към 

Пристанище Варна-запад, поради отдалечеността от РЗИ, затруднява нашата работа 

по входящ здравен контрол на тези кораби.  

 През годината продължи участието ни по Европейски проект Европейски 

Входни Здравни пунктове.  Служители от екипа взеха участие и в редовните срещи 

във връзка с осъществявания граничен контрол на ангажираните  служби, както и по 

проекта за изграждане на Система за електронен обмен на информация между 

българските пристанища. На тези срещи също е представяна работата ни по проекта 

Входни Здравни Пунктове. 
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 Посредством ежеседмичния епидемиологичен бюлетин и информациите в 

сайта на СЗО е получаване информация за рисковите зони по света в 

епидемиологичен аспект. 

 От служителите  на отд.”ПЕК” са издадени общо 32 предписания, които  

основно са по ограничаване и контрол на разпространението на ОЗБ,  епидситуации,  

проблеми на имунопрофилактиката провеждана от ОПЛ, работа по национални 

програми и проекти, по   проблеми на материално-техническата база на лечебните 

заведения, както и по спазване на хигиенен  и  противоепидемичен  режим.  

През 2019 г. от инспекторите  на отд.”ПЕК” има съставени 57 акта за 

административно нарушение. Издадени са  25   наказателни   постановления. 

Пропуските, наложили  съставянето  на  актовете са   във  връзка  с проблеми по 

имунопрофилактиката и неспазване на противоепидемичен   режим в амбулаториите 

за извънболнична помощ и болничните заведения.  

В отд. ПЕК са постъпили  45 жалби. По всички жалби са извършени проверки 

приключели  в законоустановения срок. Тринадесет от жалбите са основателни и във 

връзка с това са разпоредени необходимите действия за решаването им, 22 са 

преценени като  неоснователни, а 10 са пренасочени към други ведомства за отговор 

по компетентност. 

Предварителен  здравен контрол - през 2019 год.  са издадени нови 100 хигиенни 

заключения на ЛЗ. Издадени са 67 становища за класификация на отпадъци и са 

извършени  408 проверки за контрол на дейността с опасни отпадъци. Има съставен 1 

акт . 

Здравно- образователна   дейност  
           Ежеседмично в обобщена информация за дейността на РЗИ е включвана 

представената от Д”НЗБ” и отдел “ ПЕК “ информация относно епидемичната 

обстановка в района, както и тенденциите за развитие на епидемичния процес и 

препоръките за борба с ОЗБ. Задължително се регистрират възникналите епидемични 

ситуации. Тази информация се предоставя и по електронна поща на всички 

интересуващи се медии в областта. На сайта на РЗИ бяха представяни актуални 

проблеми на епидемиологията. 

 

Проблеми и трудности, свързани с организацията на епиднадзора на 

острите заразни заболявания. Възможности за подобрение: 
Необходимо е отделяне на допълнително внимание по отношение на 

подготовката и приемствеността между кадрите, както и на стимулирането на 

служителите по отношение на положения от тях труд. Това се отнася особено за 

работата при извънредни епидситуации. 

Липсата на желание от лекари да работят в сферата на профилактиката се 

дължи на ниско заплащане и подценяване на тази много важна част от медицината на 

различни нива. 

Използването на стара нормативна уредба и липсата на нова такава затруднява 

работата на служителите от отдел ПЕК.   

                      

ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ ” 

През 2019 г. дейността на отдел „Медицинска паразитология” беше насочена 

към: своевременно диагностициране, регистриране и саниране на лицата с 

паризитози; контрол на масовите паразитози в организираните детски колективи и 

провеждане на мерки за тяхното снижение; недопускане на местно разпространение 

на малария и други внасяни тропически паразитни болести на територията на 

Варненска област; контрол по спазването на нормативните документи в борбата с 

паразитните болести (местни и внасяни) в лечебните заведения за доболнична и 
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болнична помощ и детски заведения; методична и здравно - промотивна дейност по 

въпросите на медицинската паразитология. 

През 2019 г. бяха изследвани общо 28 094 лица срещу 30 312 за 2018 г., от 

които: по клинични показания – 240 лица; с профилактична цел – 1 325 лица; по плана 

за държавен здравен контрол – 26529 лица. 

От общо изследваните 28094 лица, морфологично са изследвани 28077 (за 2018 

г.- 30661) и имунологично 17 (14 имунологично изследвани за 2018 г.) 

С чревни паразитози бяха регистрирани 891 лица (2018 г. – 830) при 

екстензитет 3,2%, който е по-висок спрямо 2018 г. – 2,71%. Опаразитяването е както 

следва: 48 с жиардиаза, 11 с бластоцистоза, 8 с Е. сoli, 733 с ентеробиоза, 81 с 

трихоцефалоза, 7 с хименолепидоза, 2 със стронгилоидоза и 1 с N. americanus. Общият 

брой на извършените лабораторни изследвания е 42509 (2018 г. – 47887): изследвания 

за хелминти и чревни протозои 41945 (2018 г. – 47433), имунологични изследвания 

101 (2018 г. – 97) и   санитарно-паразитологични 463 (2018 г. – 357).  

Извършени бяха 806 проверки (от които 50 обследвания) и 507 оказана 

методична помощ на всичко 628 обекта, контролирани от отдел “Медицинска 

паразитология” през 2019 година. Всички проверки са изпълнени съгласно 

заложеният план за 2019 година. 

Във връзка с контрола на противопаразитната дейност и спазването на 

нормативните документи по отношение на паразитозите, бяха проверени 280 

амбулатории за индивидуална и групова практика. Извършени бяха 60 проверки в 10 

хирургични отделения по регистрацията на случаи с ехинококоза, като не бяха 

констатирани пропуски по съобщаването им. Проверени бяха 6 лаборатории с общо 

27 проверки във връзка с изпълнение на Наредба № 21 за реда за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести.  

През 2019 г. отдел „Медицинска паразитология” контролира общо 121 здравни 

кабинети в детски заведения и в домове за социални грижи, 182 детски заведения по 

отношение на разпространението на масовите паразитози (ДЯ-12, ДЗ-163, МСД-6, 

ДМСГ-1) и 14 МСД за възрастни. През годината бяха извършени 424 проверки и 

обследвания (2018 г. – 390), от които – 228 по отношение спазването на санитарно-

хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози и оказване методична 

помощ сред опаразитените лица в ДЗ, 146 проверки в здравните кабинети във връзка с 

документацията по приема, изследванията, лечението и диспансеризацията на 

опаразитените деца и отделно 50 обследвания на ДЗ и социални и  интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна  грижа за повече от 20 потребители  с 

опаразитеност на E. vermicularis над 10% след проведено изследване. 

През 2019 г. продължи изпълнението на Наредба №15 за здравните изисквания 

към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и 

възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или 

търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. За отчетния 

период в отдел „Медицинска паразитология” по тази Наредба се изследваха за чревни 

паразити 1316 (2018 - 1683) лица с регистрирани общо 14 паразитози - 1,06% 

опаразитеност, която е по-висока от 2018 г. – 0,71%: 5 с жиардиаза, 5 с ентеробиоза, 2 

с бластоцистоза и по 1 с хименолепидоза и трихоцефалоза (2018 г. – 5 с жиардиаза, 3 с 

ентеробиоза, 2 с бластоцистоза и 2 с трихостронгилоидоза). Наблюдава се намаляване 

броя на изследваните за ЛЗК лица спрямо 2018 г., което е във връзка с по-високата 

цена на изследванията спрямо частните лаборатории, но се повишава процента на 

опаразитеност спрямо предходната година. Направени бяха 9 епидемиологични 

проучвания за ехинококоза. 

През лятото на 2019 г. началник отдел „Медицинска паразитология” участва в 

Седма национална конференция с международно участие в „Цигов чарк”, 
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организирана от Медицински университет – Пловдив и Южно-Българското дружество 

по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология, на тема „HIV/AIDS и 

коинфекции. Екзотични инфекциозни и паразитни болести”. Тя изнесе научен доклад 

на тема „Редки хелминтози – нематодози – стронгилоидоза и гонгилонематоза”; 

участва и в друга научна конференция с международно участие „Гастрофорум Варна-

Одесос-новости 2019” с доклад „Чревни паразитози в България”. През есента д-р 

Томова направи презентация пред родителите на децата в „Център за социална 

рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности - Карин дом” на тема 

„Чревни паразитози при децата”. Участва в работата на Общинската епизоотична 

комисия във връзка с разпространената африканска чума по свинете. 

През 2019 г. отдел „Медицинска паразитология” участва в Националната 

система за външен контрол на качеството на лабораторната диагностика на 

паразитозите в контроленни цикъл микроскопска диагностика на паразитозите – м. 

април. Отделът се представи отлично и получи Сертификат за морфологична 

диагностика на паразитозите. 

МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ЕХИНОКОКОЗА - През 2019 г. са регистрирани 9 лица с ехинококоза, 

епидемиологично проучени (2018 г. – 18), от които деца  до 14 г. – 3 (2018 - 3). Най-

възрастният опериран пациент е на 83 г., а най-малкия – на 4 г. Заболяемостта сред 

населението за 2019 г. е 1,9 промили, която е по-ниска спрямо 2018 г. – 3,8. Запазва се 

тенденцията за най-честа чернодробна локализация на ехинококовите кисти – при 4 от 

пациентите. Има трима пациенти с ехинокок на бял дроб и по един пациент с 

ехинококоза на слезката, ехинококоза в лумбосакралната област. Оперираните от гр. 

Варна са 5, а от региона са разпределени по обшини както следва: двама от община 

Провадия и по един от общините Дългопол и Вълчи дол. Повечето от пациентите не 

са изследвани серологично за ехинококоза преди оперативното лечение. Всички са 

диспансеризирани. През 2019 г. са извършени 22 изследвания  за ехинококоза чрез 

ЕЛИЗА при отрицателен резултат. 

През отчетния период в хирургичните отделения на Варненска област от 

различни населени места са оперирани общо 17 пациенти с ехинококоза (2018 г. - 21). 

Същите са съобщени както следва: в РЗИ-Силистра - 7, в РЗИ-Добрич – 6, в РЗИ-

Търговище – 3 и в РЗИ Шумен - 1. 

ТЕНИИДОЗИ - През 2019 г. за тениидози са изследвани 11784 (2018 г. – 14283) лица 

при отрицателен резултат.  

АСКАРИДОЗА- Във Варненска област няма ендемични отнища за аскаридоза. 

Изследвани са общо 11785 проби (макроскопски и микроскопски) (2018 г. – 14283) 

при отрицателен резултат. 

ТРИХОЦЕФАЛОЗА - от изследваните 11782 с трихоцефалоза бяха регистрирани 81 

лица (2018 г. - 68), като 80 от тях са от социални домове, а един е чуждестранен 

гражданин, студент в България.  

КОНТАКТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ЕНТЕРОБИОЗА - проучванията върху разпространението и динамиката на 

ентеробиозата във Варненска област установяват, че тя продължава да е водеща по 

разпространение паразитоза. Общо от региона са изследвани  17792 лица - граждани и 

деца от организираните детски колективи (2018 г. – 17966), от които 733 

положителни, доказани микроскопски и макроскопски. Средната опаразитеност е 4,12 

%,  която е увеличена спрямо 2018 г. (3,8%) и показва трайна тенденция към 

повишаване от 2012 г. През 2019 г. имаше детски заведения, които бяха закрити, 

други реновирани, а при трети имаше сливане на няколко детски заведения в едно с 

няколко филиала. Поради тези причини отдел „Медицинска паразитология” обхвана с 

паразитологични изследвания децата от 176 организирани колективи във Варненска 
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област от общо 182. За ентеробиоза бяха изследвани общо 15878 деца от 176 детски 

заведения на територията на региона със 702 положителни. Въпреки по-големият брой 

изследвани и регистрирани опаразитени деца спрямо 2018 г., средната опаразитеност 

през 2019 г. се запазва без промяна – 4,42%. 

Общо 419 са изследваните санитарно – паразитологични проби от почва и 

битова среда. Има регистрирани две проби от битова среда от детски заведения с 

налични ентеробиозни яйца, във връзка с което бяха съставени актове за неспазване 

на санитарно-хигиенните изисквания.  

ЖИАРДИАЗА - през годината са изследвани общо 11745 лица (граждани и деца от 

детски заведения) и са диагностицирани 48 положителни лица (2018 г. – 14532 лица с 

47 положителни) при средна опаразитеност 0,41 %. От организираните детски 

колективи са изследвани 9857 деца и са открити 34 положителни (0,35%) (2018 г. – 

0,32%), които са диспансеризирани съгласно Наредба № 8 за профилактичните 

прегледи и диспансеризацията, лекувани и двукратно проследявани след лечение 

според Наредба № 5 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните 

паразитози, което се проверява при извършваните проверки в детските заведения и 

след попълване на „Списък на лицата, на които е проведено противопаразитно 

лечение”.  

СТРОНГИЛОИДОЗА И ДРУГИ- през 2019 година от изследваните 11782 лица има 

диагностицирани  2 случая на заразяване със  Strongyloides stercoralis и 1 N. 

americanus.  

ХИМЕНОЛЕПИДОЗА - от изследваните общо 11782 лица са открити 7 

положителни, двойно по-малко в сравнение с 2018 г.  Средната опаразитеност се 

запазва същата както и през 2018 г. (0,1%). Продължава да е проблем лечението на 

паразитозата поради продължаващата липса на ефективни медикаменти. Лицата са 

диспансеризирани и контролно проследени. 

 

УРОГЕНИТАЛНА ТРИХОМОНАЗА - в отдела са извършени 26 изследвания чрез 

посявки от генитална система на пациенти със съмнение за сексуално предавани 

инфекции, включително и за трихомоназа. Няма регистрирани пациенти с 

трихомоназа. 

 

ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ТОКСОПЛАЗМОЗА-през 2019 г. в отдел „Медицинска паразитология” за 

токсоплазмоза бяха извършени 69 изследвания на лица със съмнение за 

токсоплазмоза, от които двама бяха със серологични данни за латентна 

токсоплазмоза. 

 

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ 

МАЛАРИЯ- от служителите в отдел “Медицинска паразитология“ бяха извършени 

280 проверки на амбулатории за индивидуална и групова практики за първична 

медицинска помощ по отношение на малария и други тропически паразитози. През 

месец май бяха подготвени и изпратени напомнителни писма до общопрактикуващите 

лекари и други лечебни заведения по надзора на внасяните паразитози. Проведени 

бяха и срещи с представители на Български морски флот – Варна, МБАЛ “Св. 

Марина” - Инфекциозна клиника, шест паразитологични лаборатории, в които беше 

сведена информация на СЗО по отношение разпространение на маларията, риск за 

заразяване и препоръки за химиопрофилактика. 

Във връзка с изпълнение на Наредба № 17 за условията и реда за провеждане 

на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести, бяха 

направени общо 15 проверки в туристически и транспортни фирми по отношение на 
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български и чуждестранни граждани, заминаващи за или идващи от ендемични за 

паразитни болести региони. На фирмите беше предоставена информация за страните с 

разпространение на малария, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика 

(по СЗО – 2015 г.). Същата информация беше качена и на сайта на РЗИ – Варна. 

Регулярно в отдел “Медицинска паразитология” постъпва информация от 

сектор “Медико-санитарна охрана на границата” към отдел “Противоепидемичен 

контрол” по отношение адресен списък на екипажите на моторните кораби, 

акустирали в пристанищата на гр. Варна. За 2019 година са акустирали 548 кораба, 

пристигнали от страни с разпространена малария с 8424 чужденци на борда. Общо 

135 са българските граждани според адресните списъци на екипажите, които 

подлежат на наблюдение и изследване за малария. За горепосочения период за 

малария са изследвани 12 лица (4 българи и 8 чужденци) с общо 27 изследвания. 

Седем лица (4 българи и 3 чужденци) са изследвани за чревни паразити с общо 21 

изследвания, като са установени двама пациента с хименолепидоза и по един с 

трихоцефалоза, жиардиаза и амебиаза (E. сoli). 

През 2019 година в комарните биотопи на Варненска област са извършени 109  

проверки за наличие на комарни ларви.  В отдел „ПЕК” на Дирекция „НЗБ” при РЗИ-

Варна се поддържа  картотека с досиетата на 126 основни комарни биотопа, 

групирани по селищни системи, с повече или по-малко разливи около тях и 

множество прилежащи малки водни басейни.  

 По-долу са изнесени резултатите от проверките за заселеност на биотопите с 

кулексови и анофелийни комарни ларви за периода  2017 – 2019 години в табличен и 

графичен вид: 

 

 

 

 

Тенденцията е за запазване на абсолютния дял на биотопите, заселени с 

анофелийни комари в сравнение с 2018 г. Анофелийни ларви са открити в 3 биотопа, 

което е 2,75% от всички проверени, в общините Девня, Аксаково и Аврен срещу 3 

биотопа или 3% за 2018 година. През годината се запазва абсолютния дял на 

биотопите, заселени с Кулексови ларви. Кулексови ларви са открити  в 13 биотопа или 

11,93%, разпръснати във всички общини на територията на Варненски регион срещу 

13 биотопа  или 12,87 %  за 2018 година – може да се каже, че няма ясно изразена 

промяна в сезонната им динамика. По-висока численост на ларви и имаго се отбелязва 

в края на юни и през юли. През септември и октомври  много от биотопите са 

пресъхнали или толкова заблатени, че достъпът до останалата водна площ е 

невъзможен. Почти всички по-големи водни басейни са изкуствено или естествено 

зарибени. 
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През последните години сезонната динамика на комарите се проследява в три 

контролни биотопа на територията на КК „Златни пясъци” и в два в комплекса „Св. 

Св. Константин и Елена”. Проучването включва ежемесечни проверки през целия 

активен за комарите сезон - от април до октомври. До 2013 година в тях са откривани 

ларви и имаго само от видовете на подсемейство Culicinae. От 2014 г.  до 2019 г. 

включително се откриват и анофелийни  комарни ларви. В таблицата по-долу са 

изнесени данните за сезонната динамика на комарните популации в контролните 

биотопи през 2019 година по месеци, която е много слабо изразена.  

 

Биотоп април май юни юли август септември октомври 

Блато до дирекция 

„Златни пясъци” 
- - - - - - - 

Блато “Меча 

поляна” 
- - А+ - С+ - - 

Канал 

“Колибите” 
- - - - - С+ - 

Разлив басейн 

„Св.Св.Константин 

и Елена” 
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Легенда: С – Culex, 

А – Anopheles, 

/+/ –  наличие до 10 екземпляра на м
2
, 

/–/ –  отсъствие на комарни ларви. 

 

В отговор на Писмо на Зам. министър на здравеопазването Светлана 

Йорданова от месец август е извършена комплексна проверка на общините за 

спазване на Нормативната уредба при извършване на дейности по ДДД. Проверката е 

извършена по документация, в регистър на физически и юридически лица, 

извършващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация в публичната база данни на МЗ, 

Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара 

по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, 

констатациите от контролна дейност по ДЗК и резултатите от проверки по постъпили  

сигнали и жалби, отнасящи се до ДДД дейността.  Проверени са 209 протокола за 

извършена дезинсекция против комари  (включително 9 ларвицидни) във всички 

общини  на област Варна. Изпратени са уведомителни писма до кметовете на 

общините и областния управител с които се препоръчва организиране и провеждане 

на дезинсекционни мероприятия по отношение на комарните популации. Извършени 

са проверки и е отговорено на редица сигнали по повод разпространението на 

комарите в региона. С цел ранно откриване и съобщаване на заболели от 

Западнонилска треска (ЗНТ) и своевременно диагностициране на случаите до 

управителите на лечебните заведения за болнична помощ и тези на медицинските и 

диагностично-консултативни центрове в гр. Варна и областта е изпратена 

информация за насоченост към лица, пристигнали от държави с установена 

трансмисия на вируса и лица, развили фебрилитет или инфекция на ЦНС след 

ухапване от комари и без ясна етиологична причина. Медицинските специалисти са 

уведомени, че при съмнение за инфекция с вируса на ЗНТ случаите се диагностицират 

в Националната референтна лаборатория по векторно-преносими инфекции в НЦЗПБ 
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– гр. София. През активния за комарите сезон на сайта на РЗИ-Варна двукратно е 

публикувана информация за Западнонилска треска и начините за предпазване от 

ухапване от  комари. 

Осъществен е контрол на качеството и ефективността на извършените 

дезинсекционни мероприятия по отношение на комарите през сезон 2019 г. на шест от 

общините в областта.  Проверка на използваните биоциди показа, че  са разрешени за 

употреба от МЗ,  съхраняват се в оригинални опаковки, в срок на годност са и с 

информационни листи за безопасност. При извършеният контрол не са констатирани 

несъответствия с прилагането на нормативната уредба. 

През 2019 г., според извършените проверки по документи и такива на терен, 

дезинсекции против комари са извършени в общини: Варна, Девня, Аврен, Долни 

чифлик, Вълчи дол, Белослав, Бяла, Аксаково и Суворово. В община Варна са 

извършени ларвицидни обработки на 2 дка водни площи и имагоцидни дезинсекции 

на 1628 дка зелени площи в Морска градина, паркове в жилищните комплекси, селата 

Казашко и Тополи и детски заведения. От община Девня  са извършени имагоцидни 

обработки на 200 дка от населените места в гр. Девня и селата Кипра и  Падина. 

Община Белослав е обезпечена с ларвицидна обработка на 4 дка разливи и блата и  

имагоцидни обработки на 98 дка  паркове, крайбрежни алеи и детски площадки на 

територията на гр. Белослав и селата Разделна,  Езерово и Страшимирово. В община 

Долни чифлик е извършена ларвицидна обработка на 7 дка от общинския град и 

селата Ново Оряхово, Старо Оряхово и Шкорпиловици и имагоцидни дезинсекции  на 

8988 дка  на всички населени места в региона. Община Аксаково е обезпечена с 

имагоцидни обработки на площ от 80 дка. За територията на община Аврен са 

осигурени ларвицидна обработка на 2 дка дерета и имагоцидна дезинсекция на 

храсти, тревни площи и дървета. С имагоцидни обработки са обхванати и паркове, 

стадиони и детски площадки в общини  Бяла (184 дка) и Суворово. 

Съгласно Наредба №5 за диагностиката, профилактиката и контрола на 

местните паразитози всеки месец медико-диагностичните лаборатории предоставят 

информация на РЗИ за броя на изследваните лица по видове паразитози. За отчетния 

период общият им брой е шест: в МЦ „Санита”, в ДКЦ „Св. Марина”, в СМДЛ „Сити 

Лаб”, в СМДЛ „Надежда”, в СМДЛ „Статус” и в СМДЛ „Лаборекспрес - 2000”. В гр. 

Варна работят приемни на лаборатории, регистрирани извън територията на 

Варненски регион, които правят паразитологични изследвания, като транспортират 

пробите до съответния град. 

Анализът на горепосочените данни  ни позволява да направим следните изводи: 

Увеличен е общият брой на регистрираните с паразитози пациенти спрямо 2018 г.; 

Продължава да расте броя на опаразитените с ентеробиоза деца в детските заведения;  

Като цяло се наблюдава задържане екстензитета на част от паразитозите спрямо 

предходната година (трихинелоза, тениаринхоза, аскаридоза, жиардиаза) и 

увеличаване на други (ентеробиоза, трихоцефалоза); 

Запазва се тенденция към задържане на ниския брой изследвани по профилактични 

показания за малария и други вносни паразитози български граждани, завърнали се от 

тропически и субтропически страни; 

През активния за комарите сезон се отбелязва интензивно развитие и висока 

численост на комарни ларви и имаго в проверяваните биотопи във Варненска област. 

Констатира се запазване на абсолютния дял на биотопите, заселени с кулексови и с 

анофелийни комарни ларви  в сравнение с 2018 г. 

Предприетите противоепидемични мерки гарантират блокиране изворите на заразата 

и препятстват осъществяване механизма на предаване. 

Необходимо е да продължат системните хигиенни мерки срещу люпилищата на 

комари и дезинсекционните мероприятия за намаляване на тяхната численост. 
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ОТДЕЛ  “МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ  „ 
Отделът  изпълнява задачи свързани с  микробиологични и  вирусологични  

изследвания по клинични показания, по плана за държавен здравен контрол и такива с 

профилактична цел, работа  за изпълнение  на целите и  задачите   на  Национални 

програми, за  повишаване квалификацията на кадрите и в помощ на останалите отдели 

в дирекцията. 

Макар и в силно намален състав наличния персонал активно се самообучава 

чрез вътрешни колегиуми и посещение на курсове организирани НЦЗПБ.  

Отдел ‘’МБВ’’ се помещава в  две обзаведени лаборатории на деветия етаж. 

В началото на отчетния период лабораториите в бяха разположени на 9 и 10 етаж. 

През периода август – септември вирусологична лаборатория от 10 етаж се пребазира  

на 9 етаж , като предварително се извърши реорганизация на помещенията ползвани 

до този момент от микробиологична лаборатория. Апаратурата в отдела  позволява 

извършване на минималния обем от дейности, заложени в стандартите по 

Микробиология и Вирусология. 

Във вирусологична лаборатория се използват ELISA системи , предоставени по 

програма ‘’Превенция и контрол на HIV/СПИН и СПИ’’, които са с много добри 

параметри. 

Микробиологичната лаборатория разполага с автоматизирана система за 

идентификация, имунофлуресцентен микроскоп за диагностика на особено опасни 

инфекции. В рутинната работа се използва и светлинен микроскоп за диагностика на 

бактериални инфекции. 

  

През 2019 г. в двете лаборатории на отдел ‘’МБВ’’ са приети 6 515 материала с 

общ брой изследвания 16 816 . 

Микробиология 

В микробиологична лаборатория са постъпили 3 287 проби, на които са 

извършени 12 721 изследвания. 

В сектор чревни изследвания през отчетната година са постъпили 1 459 

фекални проби, на които са извършени общо 9 742 изследвания. Най – голям е делът 

на профилактичните изследвания. Вички фекални проби се изследват за Салмонела, 

Шигела, ентеропатогенни Ешерихия коли ( от 1-ва до 9-та група ) и повечето за 

коремен тиф и паратиф.  

За Е. Коли - общо 5 580 изследвания: 12 изследвания от болни – без 

положителни резултати; 1 изследване на преболедувал – отрицателен резултат;  5 567 

профилактични изследвания – три положителни проби.  

За Салмонела - общо 1 392 изследвани: 1 369   профилактични изследвания – 

без положителни резултати;  3   изследвания на преболедували  – без положителни 

резултати; 20 изследвания на контактни – без положителни резултати. 

       За Шигела : общо 1 395 изследвания 

Всички постъпили проби за здравни книжки са изследвани за коремен тиф и 

паратиф – 1 338 изследвания ,  без положителни проби. 

За Хеликобактер пилори се изследваха общо 31 лица с бърз хроматографски 

тест – 6 положителни резултата. 

За холера и НАГ вибриони са изследвани 6 проби като всички са отрицателни. 

През четвърто тримесечие, във връзка с предполагаемо хранително отравяне в 

детско заведение беше изследван обслужващия персонал ( 12 лица). На същия бяха 

взети проби от нос / гърло , смив ръце,  и фекални проби за изследване . От тях – 1 

положителна фекална проба , 3 проби от секрет гърло и 4 проби от секрет нос (всички 

дали положителен резултат за стафилококус ауреус ) В сектор клинични изследвания  
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през 2019 г. са изработени общо 1 828 материала , като в това число са включени и 

материалите от контрол на дезинфекционен и стерилизационен режим в лечебни 

заведения .  

Общият брой клинични материали е 108 , от които има 31 доказани етиологични 

причинители По микробиологичен контрол на фактори на болнична среда са 

изработени 1 720 проби. От всички донесени материали са констатирани 47 проби  с 

допустим бактериален растеж и 1 проба с масов растеж .  

Вирусология  

През 2019 г. във вирусологична лаборатория са постъпили проби на  3 228 лица 

и са извършени общо 4 095 изследвания за HIV, хепатити, сифилис и лаймска 

борелиоза /срещу заплащане или безплатно по съответната програма/. Общия брой 

манипулации по вземане на венозна и капилярна кръв са 1 645. 

Лабораторията продължи работата си по програмите: 

„Превенция и контрол на HIV/СПИН’’ с клиенти на КАБКИС , бременни жени, 

пациенти на ТУБ диспансер и лица от рискови групи. 

„Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани 

трансмисивни инфекции’’ – за Лаймска борелиоза. 

За HIV / СПИН / по ELISA метод и бързи тестове/ - 1 459 лица с 1590 

изследвания   / с 11 положителни резултата , потвърдени в НРЛ по HIV / СПИН /  

За хепатит В – 535 лица със 635 изследвания / седем положителни резултата/ 

За хепатит С – 305 лица със 366 изследвания / тринадесет положителни 

резултата/ 

За сифилис – 794 лица с 1 192 изследвания / 120 положителни резултата /  

За Лаймска борелиоза / по ELISA метод и имуноблот/ - 92 лица с 241 

изследвания / 64 положителни резултата за прясна или стара инфекция / . 

В началото на 2019 г.  с цел изолиране и типиране на грипен вирус в София 

бяха изпратени 15 материала , предоставени от общопрактикуващи лекари. От тях не 

беше изолиран грипен вирус. 

През изтеклата година във връзка с предепидимична обстановка в страната от 

разпространение на морбили , бяха изследвани общо 43 лица за наличие на защитен 

титър ( с общ брой изследвания 71) . 

За изминалия период бяха организирани няколко кампании на терен , в които 

взеха участие служители от отдела, инспектори от ПЕК и представители на 

организация ''Хепасист''. По време на тези кампании бяха обхванати 534 лица , които 

бяха изследвани по няколко показателя с общ брой изследвания 1 350. 

ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ  

 Ежемесечно се извършва вътрелабораторен контрол на стерилност в 

микробиологична лаборатория. Проверява се всяка нова партида хранителни среди, 

чрез залагане на контролни проби, съгласно изискванията на медицинския стандарт. 

Във вирусологична лаборатория вътрелабораторен контрол  се извършва чрез залагане 

на приложени към теста контроли при всяко зареждане на серологичните проби . 

ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Двете лаборатории от отдела участваха по няколко показателя в двата цикъла 

на външен лабораторен контрол  организиран от НЦЗПБ. И двете лаборатории 

успешно покриха критериите от проведения контрол , за което получиха сертификати 

по изброените показатели.  

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“  
Включва следните отдели: „Държавен здравен контрол“ и „Радиационен контрол“.  

  

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 
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 Основните задачи в дейността на отдела през 2019г. бяха в съответствие с 

нормативните за целта изисквания и указания на МЗ. Дейността на отдел „Държавен 

здравен контрол” /ДЗК/ се реализираше чрез поддържане и актуализиране на 

публичен регистър: 

 на обектите с обществено предназначение при условията и по реда на Наредба 

№ 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на 

обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ –(обн.ДВ бр. 

28/2005 г.), във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето – (обн.ДВ бр.70 

/2004г.); 

 на обектите за бутилиране на минерални, изворни и трапезни води при 

условията и по реда на Закона за здравето-ДВ бр.70/2004г., Закон за храните- 

ДВ бр.90/1999г. и Наредба за изискванията към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води- ДВ бр.68/2004г. 

Здравният контрол се осъществяваше на многопрофилен и териториален 

принцип (8 района в гр. Варна и 11 общини в областта), в които инспекторите работят 

по двама. Главните и старшите инспектори осъществяваха текущ здравен контрол и 

оказваха методична и консултативна помощ, съобразно ангажиментите им, отразени в 

Заповедта за вътрешно разпределение за задачите на отдела, утвърдена от директора. 

            

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

През 2019г. служителите от отдела работиха по изпълнението на следните 

дейности: 

 Участие в 8 заседания на Експертния съвет в Областна  дирекция по земеделие 

– гр. Варна, на които са разгледани 123 преписки. 

          Участия в 5 бр. екологични експертни съвети към РИОСВ – Варна,  2 заседания  

в Басейнова дирекция „Черноморски район“ и 5 бр. Експертни съвета по устройство 

на територията в Община Варна. 

         Извършени са 2 проверки във връзка с процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за 

изменение на действащи планове в гр. Игнатиево и с. Кичево, общ. Аксаково, касаещи 

здравни служби, съвместно с дирекция МД и дирекция НЗБ. 

           През отчетния период са проведени 48 експертни съвета в РЗИ – Варна. 

           Внесени и разгледани са 45 бр. инвестиционни проекта за издаване на здравно 

заключение, един от които е с отрицателно становище.   

           Разгледани са инвестиционни проекти на 27 бр. обекти с обществено 

предназначение, 10 бр. за лечебни и здравни заведения и 8 бр. други,  неподлежащи на 

текущ здравен контрол. 

Издадени са 140 броя здравни заключения за съгласуване на подробни 

устройствени проекти /ПУП-ПРЗ, ПУП-ПЗ, ПУП-ПП/, /при 116 за 2018г./, като за 8 от 

тях са изпратени писма до инвеститорите за предоставяне на допълнителна 

информация. Издадени са 79 бр. здравни становища за готовността за въвеждане в 

експлоатация на обекти (11 бр. обекти с обществено предназначение, 1 бр. за лечебни 

и здравни заведения и 67 бр. други, неподлежащи на текущ здравен контрол).  

          Въведените в експлоатация обекти в града и областта са предимно свързани с 

туризма и жилищното строителство, реконструкция на водопроводни мрежи и 

канализации, учебни заведения  в гр. Варна и др.  Служителите от отдела са взели 

участие в работата на  168 бр. Държавни  приемателни  комисии на  територията  на 

областта.    

            През 2019 г. са извършени  132 бр. проверки в хода на строителството, които 

включват: обекти по плана на отдела за 2019 г., проверки при вземане на водни проби, 

проверки във връзка с готовността на строежите  за въвеждане в експлоатация. 
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РЗИ - Варна участва в процедурите и вземането на решение по екологична 

оценка и оценка на въздействието върху околната среда, съгласно изискванията на 

Закона за опазване на околната среда, като оценява съответствието със здравните 

изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения на строителство по 

реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми и Наредбата за условията за реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. Становищата от РЗИ - Варна се изготвят след 

предоставяне на информация за инвестиционните намерения по служебен път от 

РИОСВ. През отчетния период за 2019г. са обработени 189 бр. преписки получени от 

РИОСВ – Варна и инвеститори. Издадени са 54 становища относно необходимостта 

от извършване на Екологича оценка /ЕО/ на внесени планове и програми и 121 

становища относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда /ОВОС/ на внесени инвестиционни предложения. Издадени са 5 бр. 

становища относно съдържанието и обхвата на ЕО на внесени планове и програми и 5 

бр. становища относно съдържанието и обхвата на ОВОС на внесени инвестиционни 

предложения. Изготвени са 3 становища относно качеството на доклада за ОВОС и 1 

становище относно качеството на изготвения доклад за ЕО. Същите са обработени  

при спазване сроковете посочени в писмата получени от компетентния орган – 

РИОСВ - Варна. 

           Изготвени са 15 становища във връзка с постъпили проекти за санитарно-

охранителни зони (СОЗ) около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване във 

Варненска област, съгласно постъпили писма от Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ 

 

 

ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  
 През 2019 г. във Варненска област са подлежали на текущ здравен контрол 

5771 обекта, при което на един здравен инспектор се водят средно по 373 обекта.  

Извършени са 9282 проверки, при планирани 9071. Работните дни за всички 

служители са 5207, при което е постигната средно-дневна натовареност от 4,01 

проверки от инспектори и 1,64 от главните и старши инспектори в отдел ДЗК. 

Текущият здравен контрол е обективизиран с лабораторни изследвания, при което са 

взети общо 1197 бр. проби, при планирани 987. От тях стандартни са 1038 бр. и 

нестандартни – 159 бр. Връчени са 184 предписания за провеждане на задължителни 

хигиенни и противоепидемични мерки. През отчетния период са издадени 268 бр. 

Заповеди за заличаване на обекти с обществено предназначение от публичния 

регистър на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Варна. Съставени са 19 

бр. акта за административни нарушения /от тях 3 бр. имуществена санкция на 

юридическо лице/. Издадени са 16 бр. наказателни постановления за глоби на обща 

стойност 8200 лв. Средната стойност на едно наказателно постановление за глоба на 

физичеки лица е 157,14 лв., а за наказателно постановление за глоби по имуществени 

сакции на юридическо лице е на стойност 3000 лв.  

         В отдел ДЗК през отчетния период са постъпили 101 бр. жалби и 123 сигнала по 

електронна поща на РЗИ. Всички са обработени в сроковете, предвидени по АПК. При 

извършените проверки се установи, че 20 бр. от жалбите са основателни, 58 бр. са 

неоснователни, а 19 бр. са препратените за отговор по компетентност към други 

ведомства. В процедура за решаване през следващия отчетен период са 6 бр. жалби. 

При извършените проверки се констатира, че 29 бр. от сигналите са основателни, 56 

бр. са неоснователни, а 20 бр. са препратените за отговор по компетентност към други 

ведомства. В процедура за решаване през следващия отчетен период са 18 бр. сигнала.

 През 2019г. са постъпили 34 сигнала по телефона, които са обработени в срок 
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по АПК. Постъпилите сигнали касаят основно: тютюнопушене в заведения за хранене 

и развлечения; нарушение на етикетирането на бутилирана вода, продажба на 

бутилирана вода с влошени качества – мирис и вкус, влошени качества на питейната 

вода и др. Изготвени са отговори на 36 запитвания на физически и юридически лица, 

постъпили по електронната поща на РЗИ – Варна. 

          През 2019 г. на контрол подлежаха 4731 бр. комунални обекта. Извършени са  

7753  проверки. Средната кратност на проверките в комуналните обекти е 1,64.  

          Служители на отдел ДЗК съвместно с междуведомствена комисия на Община 

Варна, съгласно Заповед на кмета на Община Варна са извършили 287 бр. проверки за 

готовността на плувните басейни и морските плажове за сезон лято 2019г.  

Във връзка с постъпили в РЗИ – Варна 67 бр. жалби и сигнали за шум от 

локални източници на шум /ЛИШ /от музикални уредби, вентилационни системи на 

заведения и др./, служители на отдел ДЗК, дирекция ОЗ и отдел ХФИ, дирекция ЛИ са 

извършили 17 съвместни проверки за измерване на шум от локални източници на шум  

в жилищата на жалбоподателите, в това число след 22,00ч. В осем от случаите са 

установени наднормени нива на шум от ЛИШ, за което са издадени и връчени 8 бр. 

предписания. За неизпълнение на задължителните мероприятия в предписание на РЗИ 

е съставен и връчен 1 акт за административо нарушение на юридическо лице. В 

четири от случаите са извършени повторни измервания на нивата на шум от ЛИШ, 

при което не са установени наднормени нива на шум, а в 4 от случаите са 

осъществени необходимите технически мероприятия с цел намаляване на шума от 

ЛИШ и са представени протоколи от акредетирани лаборатории. 

          Извършени са 4 съвместни проверки с представители на Министерство на 

туризма , във връзка със сертифицирането на СПА и Уелнес центрове в к.к. „Златни 

пясъци“ и к.к. Св. Св. Константин и Елена“. 

         През отчетния период са издадени 5 бр. Разрешения за пренасяне на покойници, 

издадени на основание чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за здравните изисквания към 

гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ 

бр.36/2011г.).  

Изготвени са 12 бр. становища за отреждане на терени за площадки за 

загробване на животни, съгласно изискванията на Наредба № 22 от 10 февруари 

2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на 

продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, 

регистрирани в РВМС. 

         Инспекторите от отдел ДЗК участват в поддържането на електронния Регистър 

на личните здравни книжки в инспекцията, съгласно Заповед на директора и утвърден 

месечен график. Всички протоколи от проверки, заповеди, регистрации и др. се 

въвеждат в компютърната система на инспекцията за отчитане на дейността им. 

 

КОНТРОЛ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ НА КРАНА ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

През годината на контрол в РЗИ-Варна подлежаха 335 централни 

водоизточници и 370 водоснабдителни мрежи и съоръжения. В хода на държавния 

здравен контрол, инспекторите от отдел ДЗК извършиха: 381 проверки на централни 

водоизточници, водоснабдяващи населените места и 531 проверки на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения (водоеми и помпени станции).  

Мониторинг на питейната вода, доставяна от „ВиК-Варна” ООД  

Контролът на водоснабдяването се извършва по „Наредба №9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели”, обн. в ДВ бр. 30/2001г., посл. изм. в 

ДВ бр.6/2018г.  
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 През 2019 г. във връзка с провеждането на държавен здравен контрол, ЛИК при 

РЗИ-Варна извърши изпитване на проби питейна вода от централно водоснабдени 

населени места по заявка на отдел ДЗК. Получените резултати са, както следва: 

- по химични показатели от група А – изследвани са 337 проби, от които 318 

отговарят на нормативните изисквания. 

- по микробиологичните показтели от група А – изследвани са 315 проби, от 

които 305 отговарят на нормативните изисквания. 

- по химичните показатели от група Б – изследвани 71 проби, от които 60 

проби са стандартни. 

- по микробиологичните показатели от група Б –изследвани са 75 проби, от 

които 65 са стандартни. 

Радиологичните показатели от таблици Г1 и Г2 в питейната вода на населените 

места не са изследвани.  

Слабото понижаване на стандартност по микробиологичните показатели се 

дължи на продължителното засушаване и въведените режими на водоснабдяване в с. 

Голица и с. Булаир, и проведеният във връзка с това учестен мониторинг от отдел ДЗК 

при РЗИ-Варна. 

 Мерки на РЗИ-Варна за ограничаване на микробиологичното замърсяване: 

1. Издадени са 25 предписания до ръководителите на ЕТР във връзка с 

установени нестандартни резултати, за предприемане на мерки за подобряване на 

дезинфекцията и за провеждане на учестен мониторинг на питейната вода.  

2. Издадени са 4 предписания във връзка с режимното водоснабдяване: до 

кмета на община Долни чифлик, до директора на ДГ „Калинка”, до директора на 

училището и до управителя на „ВиК-Варна” ООД. 

3. Издадено е 1 предписание до управителя на ВиК-Варна ООД за извършване 

на собствено проучване на земеделска и/или лесовъдна дейност в СОЗ и за планиране 

на активните вещества, подлежащи на мониторинг на пестицидите през 2020г.  

4. Издадено е 1 предписание до „ВиК-Варна” ООД за завишаване на работната 

доза хлор при обеззаразяването на водата с цел предотвратяване разпространението на 

инфекции през туристическия сезон в курортните комплекси, въз основа на 

Методично указание на МЗ №3/25.11.2003г. за борба с легионелозите.  

5. РЗИ-Варна извърши учестен мониторинг на микробиологичните показатели 

и на стойностите на показателя „остатъчен свободен хлор” в избрани пунктове в 

курортните комплекси и туристическите селища през активния сезон. 

6. Информация за качеството на водите, предназначени за питейно-битови 

цели е поставена 2 пъти месечно в рубриките „Седмичен бюлетин” и „Новини” на 

сайта на РЗИ-Варна. 

Мерки на РЗИ–Варна по отношение на нитратите в питейната вода: 

1. На основание чл.10, ал.3 от наредбата, РЗИ-Варна уведомява кметовете на 

общини, че питейната вода не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна от 

уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със 

заболявания на храносмилателната система и панкреаса. Кметът на общината следва 

да уведоми по подходящ начин консуматорите, както и общопрактикуващите лекари.   

2. На сайта на РЗИ-Варна е поставена информация на тема: „Какво трябва да 

знаем за нитратите?”, в която сме посочили безопасния праг за консумация на нитрати 

от възрастен човек на денонощие, съгласно препоръките на СЗО. Според СЗО, 

допустимата дневна доза за нитрати за възрастен човек е 5 мг/кг тегло, но не повече от 

500 мг на ден, като тук се включват и нитратите, които постъпват не само с водата, а и 

с храната. 
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3. Информация за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели 

се поставя 2 пъти месечно в рубриките „Седмичен бюлетин” и „Новини” на сайта на 

РЗИ-Варна. 

 Заключение за качеството на питейната вода, подавана от „ВиК-Варна” ООД 

във Варненска област. 

1. Мониторингът на питейната вода в регион Варна е изпълнен в планирания 

обхват.  

2. Установена е висока степен на стандартност на физикохимичните 

показатели: 90,7% от мониторинга на ВиК-Варна и 92,6% от мониторинга на РЗИ-

Варна. 

3. Установена е висока степен на стандартност по „колиформи” - 95,4% при 

мониторинга на ВиК-Варна и 94,9% при мониторинга на РЗИ-Варна. Лекото 

занижаване на стандартността се дължи на въведеното режимно водоснабдяване в 

селата Голица и Булаир, поради сухото време. 

4. Качеството на питейната вода, подавана от „ВиК-Варна” ООД  във 

Варненска област се оценява като добро. Не са установени отклонения от качеството 

на питейната вода, представляващи риск за здравето на населението. 

КОНТРОЛ НА ВОДИТЕ ОТ АВТОНОМНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ  

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 30 водоизточника за самостоятелно 

(автономно) водоснабдяване. Инспекторите от отдел ДЗК са извършили 48 проверки в 

хода на контрола през 2019г.  

 ЛИК при РЗИ-Варна извърши изпитване на проби питейна вода от обекти, 

захранвани от автономни водоизточници по заявка на отдел ДЗК. Получените 

резултати са, както следва: 

- по химични показатели от група А – изследвани са 24 проби, от които 20 

отговарят на нормативните изисквания; 

- по микробиологичните показатели от група А – изследвани са 27 проби, от 

които 26 отговарят на нормативните изисквания; 

- по химичните показатели от група Б – изследвани 11 проби, от които 9 проби 

са стандартни; 

- по микробиологичните показатели от група Б – изследвани са 11 проби, от 

които 11 са стандартни. 

Издадени са 3 предписания за предприемане на хигиенни и 

противоепидемични мерки във връзка с установени неблагоприятни лабораторни 

резултати. Издадени са 2 предписания до „Прибой“ ООД и „ВиК-Златни пясъци” ООД 

за повишаване на работната доза хлор преди започването на туристическия сезон с 

цел превенция на легионелозите. Предписанията са изпълнени в срок. 

КОНТРОЛ НА ВОДИТЕ ОТ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ  

В регистъра на обектите с обществено предназначение при РЗИ-Варна са 

вписани 18 минерални водоизточника и 4 местни минерални чешми (чешма до дом 

„Младост”, чешма под „Аквариума”, чешма до басейн „Приморски” и чешма до 

„Багра” ООД в кв. Аспарухово). Инспекторите от отдел ДЗК извършиха 22 проверки 

през 2019г. Контролът на качествата на водата от минералните водоизточници се 

извършва въз основа на „Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности 

и курортите”, обн. в. ДВ бр.79/1987г.  През 2019 г. бяха извършени микробиологични 

изследвания на минералната вода на крана при потребителя в обекти, захранвани с 

минерална вода – местни обществени чешми, балнеологии, битовки, душове на плажа 

и др. От изследваните 24 проби, 22 са стандартни. Издадени са 2 предписания за 

предприемане на мерки по компетентност до кмета на район Аспарухово и до „Багра” 

ООД за местна минерална чешма в кв. Аспарухово. Несъответствието е отстранено. 
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КОНТРОЛ НА ВОДИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЧЕШМИ  

В регистъра на на РЗИ-Варна са вписани общо 42 местни обществени чешми.  

На контрол през годината подлежаха 23 чешми, на които няма поставена 

трайна маркировка, че „водата е негодна за пиене” по наши предписания. 

Инспекторите извършиха общо100 проверки в хода на държавния здравен контрол. 

Водата от чешмите се изследва веднъж годишно по физикохимичните показатели на 

Наредба №9: показатели с индикаторно значение от таблица „В” плюс „нитрати”. 

Изследвани са 25 проби, от които 12 отговарят на нормативните изисквания. Най-

честите отклонения са по показател „нитрати”.  

Микробиологичните показатели: МЧ при 22 градуса, колиформи, ешерихия 

коли и ентерококи се изследваха 2 пъти годишно. Изследвани са 45 проби вода (като 

една чешма е пресъхнала). От изследваните проби 31 са стандартни.  

Издадени са 13 предписания до кметовете на общини, за поставяне на табели и 

уведомяване на населението. 

КОНТРОЛ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

По микробиологични показатели на Наредба №12 за качествените изисквания 

към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, обн. ДВ. 

бр.63/2002г., са изследвани 8 бр. проби от язовир „Цонево”, които отговарят на 

нормативните изисквания. 

КОНТРОЛ НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ 

Извършени са 305 проверки на обекти за търговия с бутилирани води в 

търговската мрежа на град Варна. Не са установени отклонения от „Наредба за 

изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели”, обн. в ДВ бр. 68/ 2004г.  

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 5 предприятия за бутилиране на трапезна 

вода, от които 1 предприятие е регистрирано през 2019г.: „Милдико 2011” ЕООД, 

„Амата” ООД, ТПК „Бриз”, „Аква ботъл къмпани” ЕООД и „Джирасоле” ООД. В хода 

на държавния здравен контрол са извършени 17 проверки. Издадени са 6 предписания, 

5 от които са относно етикетирането на готовата продукция, а 1 предписание касае 

представянето на допълнителни документи в процедурата по регистрация на нов 

обект. 

Консултиран е един дистрибутор на изворна вода „Asya” с произход Република 

Турция на бутилирана вода, относно необходимата документация за внос на 

българския пазар – изискани са актуални лабораторни изследвания от акредитирана 

лаборатория, документи, удостоверяващи произхода на изворната вода и е съгласуван 

проект за етикет на български език.  

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЛЕГИОНЕЛОЗИТЕ 

Анкетиран е 1 случай на легионерска болест в хотел „Бриз-3”, гр. Варна  – 

издадено е 1 предписание до управителя на хотела за провеждане на хигиенни и 

противоепидемични мерки. Издадени са 5 предписания за профилактика на 

легионерската болест в 4 хотела от к.к. „Златни пясъци” и 1 хотел к.к. „Св. св. 

Константин и Елена”. 

ДРУГА ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА 

ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ: 

 Изготвен е обобщен годишен доклад на РЗИ-Варна за качеството на 

питейната вода, подавана от „ВиК-Варна” ООД във Варненска област през 2019г. 

Същият е предоставен и на ВиК-дружеството за предприемане на мерки. 

 Съгласувана е Програма за мониторинг на питейната вода, подавана на 

населението от „ВиК-Варна” ООД  във Варненска област за 2020 г.  
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 Въведени са данните от мониторинга на питейните води за 2018 г. в 

Информационата система на ЕС за докладване на качеството на питейните води. 

 Изготвени са 24 информационни бюлетина за качеството на питейните води, 

които се поставят 2 пъти месечно в рубриките „Седмичен бюлетин” и „Новини” на 

сайта на РЗИ-Варна. 

 Информация от мониторинга на РЗИ-Варна и на „ВиК-Варна” ООД, се 

предоставя на МРРБ за всеки три, шест, девет месеца и годишно.  

 Осигурено е участие на един представител на РЗИ-Варна в два Басейнови 

съвета, проведени от БД „Черноморски район” през 2019г. 

 Утвърдена е оценка на риска за питейната вода в курортна зона “Прибой” с 

титуляр на разрешителното за водоползване – „Прибой” ООД. 

 Взето е участие в 1 комисия по повод издаване на сертификат за бутилиране 

на минерална вода от сондаж „Ерека”, гр. Провадия.  

 Осигурено е участие на служител от отдел ДЗК в курс за следдипломно 

обучение на тема: „Легионелози, легионерска болест и други легионелози – 

съвременно състояние на проблема”, организиран от НЦРРЗ.  

 Дадени са препоръки на дирекция „Здравеопазване” и Дирекция 

„Образование и младежки дейности” в община Варна, относно приложимото 

законодателство и здравните изисквания към практиките за предоставяне на питейна 

вода в детски и учебни заведения, в това число и почистването и дезинфекцията на 

апаратите за топла/студена вода. 

  Дадени са препоръки на директорите на РЗИ-Шумен, Добрич и Силистра 

относно мониторинга на пестицидите в питейната вода. 

 

МОНИТОРИНГ НА МОРСКИ ВОДИ 

Съгласно изискванията на Наредба №5/30.05.2008г. на МЗ и МОСВ за 

управление качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008г) и Директива 2006/7/ЕО 

на Европейския парламент, през сезона за къпане от морската вода във всяка зона за 

къпане на Черноморското крайбрежие на територията на Област Варна (23 зони за 

къпане) се вземат проби за микробиологичен анализ два пъти месечно, а от три зони- 

зона „гр.Варна-Офицерски плаж“, зона „гр.Варна-Централен плаж”  и зона „гр.Варна-

Южен плаж” - три пъти месечно (поради пoказани сравнително неблагоприятни 

резултати през годините). Взетите проби се изследват по показателите “ешерихия 

коли’ и “чревни ентерококи”, съгласно утвърдени методики, посочени в Наредбата. 

За сезон 2019 г. за категоризиране на водите за къпане са използвани 

резултатите от всички анализи за съответната зона, извършени за периода 2015-2018 г. 

В началото на сезона е изготвен план –график за мониторинг на морските води 

от зоните за къпане от м. май до м. септември  2019 г. 

За сезон 2019г. са взети 216 проби, изследвани по микробиологични 

показатели, като резултатите от извършения мониторинг са публикувани на интернет 

страницата на РЗИ-Варна (http://www.rzi-varna.com/health.php?0069). 

Профилите на водите за къпане ( на 23–те зони за къпане във Варненска 

област), с оценка качеството на водите за къпане от 2007 до 2018 г. за всяка зона, или 

така наречената категоризация на всяка зона за къпане, евентуалните източници на 

замърсяване и друга информация за всяка една от зоните за къпане са публикувани на 

сайта на РЗИ-Варна (http://www.rzi-varna.com/health.php?0045). Последната 

актуализация на профилите на водите за къпане е извършена през м. юли 2019 г. 

Преди началото на сезон 2019г. са изпратени напомнителни писма до 

концесионерите, до Областен управител на област с административен център-Варна, 

до кметовете на общини, на територията на които има зони за къпане, за изготвяне и 

поставяне на информационни табели на плажовете в близост до морската вода - в 

http://www.rzi-varna.com/health.php?0045
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изпълнение изискванията на чл.19 от Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление 

качеството на водите за къпане ( ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г).  За всяка зона за къпане 

e изготвен проект за указателна табела (с цел унифициране вида на табелите), която да 

бъде налична през целия сезон за къпане, поставена на лесно достъпно място в 

близост до водите за къпане, с указаната категория, в която попада съответната зона 

за къпане съгласно актуалната оценка. За Офицерски плаж-гр.Варна са изпратени 

писма до двамата концесионери и до Кмета на община Варна (част от плажа не е 

отдаден на концесия), с информация за зоната за къпане, която е оценена за пета 

поредна година с качество “лошо”. Необходимо е на табелата, на съответното поле да 

се изпише „къпането не е разрешено”.  

Проектите за табели са публикувани на ел. страница на РЗИ-Варна, като 

категорията на зоните за 2018 г. е посочена в напомнителните писма. Извършени са 

проверки на всички зони за къпане за наличие на указателните табели. По повод 

постъпил сигнал до РИОСВ от граждани, посетили плаж „Ривиера” за качеството на 

морската вода в зоната за къпане, РЗИ-Варна е уведомила че се извършва регулярен 

мониторинг на качеството на морската вода от зоните за къпане, в т.ч. и на Зона за 

къпане „Ривиера-Чайка”, Пункт №03003  /ВК Ривиера с/у Ривиера бийч Златни 

пясъци и резултатите от мониторинга отговарят на изискванията. 

ПЛУВНИ БАСЕЙНИ И МЕСТА ЗА КЪПАНЕ 

През 2019г. на държавен здравен контрол са подлежали 346 басейна, от които 265 

открити и 81 закрити. Във връзка с ДЗК по Инструкция №34 бяха взети 157 бр. проби 

от плувни басейни, от които 129 са стандартни. Издадени са 25 броя предписания за 

предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки, част от които са изпълнени, 

а останалите предстои да бъдат проконтролирани през новия туристически сезон.  

       Служители на отдела са взели участие в междуведомствената комисия за проверка 

готовността на морските площи (морски плажове) и плувни басейни с представители 

на Община Варна и БЧК, съгласно Заповед на Кмета на Община Варна.За сезон- лято 

2019 са извършени 286 бр. проверки. 

 

КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ И ТЪРГУВАЩИ С КОЗМЕТИЧНИ 

ПРОДУКТИ 

През 2019 г. на контрол подлежаха 466 обекта, от които 8 предприятия за 

производство на козметични продукти и 458 обекти за съхраняване и търговия с 

козметични продукти. На тези обекти са извършени 549 проверки, в това число 16 

проверки на предприятия за производство на козметични продукти.  

Извършени са огледи и анализи на представената на етикета информация на 

3540 козметични продукта в 2310 обекта, в това число: предприятия за производство 

на козметични продукти, складове и магазини за съхранение и търговия с козметични 

продукти, фризьорски, козметични салони, СПА и уелнес центрове. Проверени са 139 

досиета на козметичните продукти, с представени оценки за безопасност въз основа 

на информацията, която е от значение, изготвен е доклад за безопасност на 

козметични продукти, в предприятията за производство на козметични продукти и 

при вносителите.  

         В изпълнение на годишния план на отдела и тематичните задачи, през отчетния 

период бяха взети проби от 40 бр. козметични продукти /при план 40/, на които са 

извършени 203 бр. изследвания. Изследвани са 40 бр. проби по химичните показатели 

и извършени изследвания на 27 бр. проби /при план 27/ по микробиологични 

паказатели (аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии + дрожди и плесени), 

Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans). 

Констатира се, че изследваните козметични продукти отговарят на изискванията на 

Регламент (ЕО) 1223/2009, БДС EN ISO 17516:2015 и БДС ISO 4316:1994. 
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Тематична проверка  на козметични продукти за почистване на кожата, с 

вторична претенция за антибактериално действие и установяване съответствието на 

обектите за производство на козметични продукти с изискванията на чл. 8 на 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета, относно 

козметичните продукти (ОВ,L 342, 22.12.2009 г.), във връзка с чл. 49, ал. 2 от Закона 

за здравето (обн. ДВ бр.70/2004г., изм.. доп. ДВ бр.58/2019г.), при което бяха 

проверени 7 фирми производители на козметични продукти, които разполагат със 

собствени производствени бази, вписани в публичния регистър на обектите с 

обществено предназначение и 1 фирма отговорно лице по смисъла на чл. 4, т. 3 от 

Регламент (ЕО) № 1223/2009, производители на козметични продукти съгласно 

договор за извършване на производство в други производствени бази, обхванати с 14 

бр. проверки. Извършен е оглед и анализ на информацията на етикетите на 185 бр. 

козметични продукти, които не предявяват вторична претенция за антибактериално 

действие. Проверените козметични продукти са етикетирани, съгласно изискванията 

на чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. чл. 49, ал.2, т. 8 от Закона за здравето 

и не предявяват вторична претенция за антибактериално действие, съгласно  чл. 1 и 

общи критерии от Регламент (ЕС) № 655/2013 на Комисията за установяване на общи 

критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични 

продукти. 

       Констатира се, че всички производители и отговорни лица, контролирани на 

територията  на РЗИ - Варна са нотифицирали пуснатите на пазара козметични 

продукти в Нотификационния портал за козметичните продукти на Европейската 

комисия и предоставиха извадка от портала на CPNP референтните номера.    

Извършена е проверка на досиетата, оценките за безопасност и докладите за 

безопасност на 22 бр. козметични продукта и придружаващите ги документи, при 

което не се констатираха несъответствия, касаещи  изискванията на чл.10, 11, 14, 15 и 

чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. чл. 49 от Закона за здравето.  

 Извършен е систематичен държавен здравен контрол на козметични продукти, 

предназначени за деца, относно спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 

1223/2009  на Европейския парламент и на Съвета, относно козметичните продукти 

(ОВ,L 342, 22.12.2009 г.) и чл. 49от Закона за здравето (обн. ДВ бр.70/2004г., изм.. 

доп. ДВ бр.58/2019г.). Извършени са проверки на едно отговорно лице, в качеството 

му на „производител“ на козметични продукти, съгласно договор за извършване на 

производство в други производствени бази, на 11 бр. склада за съхранение и търговия 

с козметични продукти и на 29 бр. магазина за съхраняване и търговия с козметични 

продукти. Посочените обекти са обхванати с общо 43 бр. проверки. Извършен е оглед 

и анализ на информацията на етикетите на 72 бр. козметични продукти, 

предназначени за деца, които отговарят на изискванията, произведени в България, в 

страни членки на Европейския съюз (Германия, Гърция, Италия, Обединено Кралство, 

Полша) и внос от трети страни (Турция, Швейцария, Тайланд и Китай). 

       В изпълнение на плана на РЗИ – Варна са взети 4 бр. проби за лабораторно  

изследване: по  химични  показатели: 2 бр. проби за UV филтъри – титанов диоксид, 

4-метилбензидилин камфор, октокрилен и октил силицилат“, 1 бр. проба за перокисно 

число, 1 бр. проба за съдържание на тежки метали – олово, кадмий, по 

микробиологични показатели са изследвани 4 бр. проби, включващи: Аеробни 

мезофилни микроорганизми, плесени и дрожди, Esherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. С лабораторен контрол са 

обхванати следните видове козметични продукти: слънцезащитен спрей, 

слънцезащитен крем, лосион и крем за профилактика против подсичане, българско 

производство и от страни членки на Европейския съюз /Германия, Италия/. 

Изследваните проби козметични продукти отговарят на изискванията на Регламент 
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(ЕО)  № 1223/2009  на Европейския парламент и на Съвета, относно козметичните 

продукти (ОВ,L 342, 22.12.2009 г.) и  БДС ISO 17516:2015, по изследваните 

показатели.  

Относно писмо на МЗ с изх. № 16-00-73/13.09.2019г., за квалификация на 

лицата, извършващи оценка на безопасност на козметични продукти по силата на 

чл.10, параграф 2 от Регламент  (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 30 ноември 2009 относно козметичните продукти са извършени проверки  в 

4 бр. предприятия за производство на козметични продукти и са изготвени  2 

информации до МЗ. 

Във връзка с провеждането на засилен контрол, съгласно писмо на МЗ с изх. № 

12-00-263/04.02.2019 г., в периода 11 февруари до 31 март 2019 г., са извършени 7 

съвместни проверки с представители на Агенция „Митници“ на козметични продукти, 

с произход от трети страни, за недопускане на територията на Република България, 

респ. на територията на Европейския съюз внос на продукти, неотговарящи на 

Регламент (ЕС) 1223/2009 относно козметичните продукти. През отчетния период са  

постъпили 3 бр. Уведомления от Агенция „Митници“, във връзка с внос от Израел и 

Русия на козметични продукти – кремове, лосиони, масла, шампоани и продукти за 

поддържане на косата, пасти за зъби. Извършени са физически проверки за 

идентификация на горепосочените козметични продукти и са представени  

необходимите документи, на основание на което същите са допуснати до свободно 

обръщение. Само при една от горепосочените проверки се установи несъответствие на 

козметичните продукти с нормативните изисквания за безопасност, за което е 

издадено уведомление до Агенция „Митници“  за недопускане на пазара на 242 бр. 

шампоани и 105 бр. маски и балсами за коса, внос от Русия.  

 В отдел ДЗК през отчетния период са постъпили 3 бр. жалби и 6 сигнала по 

електронна поща на РЗИ, в това число писма от други РЗИ в страната, касаещи  

основно пропуски в етикетирането на козметичните продукти. Във връзка с 

постъпилите жалби и сигнали служители на отдел ДЗК  извършиха проверки в едно 

предприятие за козметични продукти, пет склада за съхранение и търговия с 

козметични продукти и в един салон за красота. Проверени са 53 козметични 

продукта. При проверките се установи, че 3 от жалбите са неоснователни, а при 5 бр. 

сигнали са предприети ефективни доброволни действия, съгласно чл. 21, параграф 3 

от Регламент (ЕО) № 765/2008 година за определяне на изискванията за акредитация и 

надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB, L 218, 13.8.2008г.) от един производител и трима 

вносителя и един дисрибутор на козметични продукти. В единия от случаите са 

изтеглени от търговската мрежа 511 бр. мокри кърпи с търговска марка „Papilion“, със 

страна на произход Турция и върнати на доставчика в Гърция, съгласно представен 

Протокол за връщане на стоката.  

Всички жалби и сигнали са обрабитени в срок по АПК, изготвени са отговори 

до заинтересованите лица /с копия до МЗ, СРЗИ, РЗИ - Пловдив, РЗИ - Бургас и РЗИ - 

Шумен/. 

          В РЗИ – Варна са постъпили 3 писма, касаещи предоставяне на информация  

относно изискванията за производство на козметични продукти. 

 

             ОПТИКИ 

 През 2019г. на държавен здравен контрол са подлежали 91 бр. оптики.  

Извършени са 104 проверки, при които не са констатирани нарушения на здравното 

законодателство. 

 

ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОБЕКТИ 
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  През годината на контрол подлежаха 584 бр. обект, което представлява 9,88 %/ 

от обектите, подлежащи на контрол от отдел ДЗК. На тези обекти са извършени 1309 

бр. проверки. Средна кратност на проверките е 2,24. Средната кратност на проверките 

в детските ясли и градини е 2,43; на училища и ВУЗ – 2,9; на заведения за социални 

услуги за деца и ученици е 3. Издадени са 22 бр. предписания за провеждане на 

задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, включително и за подготовката 

на детските и учебните заведения за учебната 2019/2020г. Издадени са 5 бр. Заповеди 

за заличаване на обекти.  
           Здравният контрол на детските и учебни заведения е обективизиран с 130 броя 
проби термометрирания. Взети са проби за лабораторен анализ от 3 биоциди и 3 бр. 
работни дезинфекционни разтвори от една детска ясла и от 2 детски градини, които 
отговарят на изследваните показатели. 
       За привеждане на детски и учебни заведения, бази за ученически отдих, центрове 

за работа с деца и ученически общежития в съответствие със здравните изисквания са 

издадени 28 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и 

противоепидемични мерки.  

Контрол по спазване на съгласуваните от РЗИ седмични разписания. Реализирани 

са 127 проверки в училищата в гр. Варна и областта. При проверките не са 

констатирани нарушения. 

Контрол на храненето на организирани колективи – 422 бр.проверки в детски 

кухни, кухненески блокове към детски ясли, детски градини, ученически столове и 

разливочни, ученически бюфети, домове за предоставяне на социални грижи за деца. 

Издадени предписания – 7 бр. в ученически бюфети, ученически стол и детска 

градина.  

Тематична проверка на общежитията във връзка с Указание за планиране, 

организиране и отчитане на дейността на РЗИ по опазване на общественото здраве в 

периода I-ви етап: 1.04.2019 г. -31.05.2019 г. и II-ри етап: 1.09.2019 г.- 30.10 .2019 г. 

Извършени са 33 проверки на 19 обекта, в това число на 10 бр. ученически общежития 

и 9 бр. студентски общежития. Издадени са 2 бр. предписания за текущи ремонти по 

базата на две от ученическите общежития, и при последващи проверки е 

констатирано, че предписаните мероприятия са изпълнени.  

Във връзка с извършването на големи строително – ремонтни дейности в 

учебни заведения и преместване на учениците в други учебни заведения на 

територията на община Варна, служителите на инспекцията извършват учестени 

проверки за контрол по организацията на учебния процес, с цел опазване на живота и 

здравето  на подрастващите. 

           В публичния регистър на РЗИ-Варна са вписани 237 бр. здравни кабинети в 

детските и учебни заведения. Във всички има здравни работници, които обезпечават 

медицинското обслужване на децата и учениците. 

При упражняване на държавен здравен контрол в детските и учебни заведения 

основните приоритети са: спазване на здравните изисквания и контрол по спазване на 

чл. 54 и чл. 56 от Закона за здравето, относно недопускане на употребата на алкохол и 

тютюнопушене от ученици, преподаватели и помощен персонал в учебните заведения; 

              Въз основа на проведения текущ здравен контрол могат да се отбележат 

следните проблеми: 

 Превишаване капацитета на детските заведения в град Варна, поради 

увеличаване на децата в община Варна и необходимостта им от обхващане в 

ДЗ; 

 Недостатъчни открити и закрити спортни съоръжения в училищата / в някои 

изобщо липсват физкултурни салони/. Липса на достатъчни общински спортни 

съоръжения, които да се предоставят на учениците за безплатно ползване; 
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ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

 През отчетния период бяха извършени 73 бр. проверки на регистрираните в МЗ  

66 бр. Служби по трудова медицина – 57 бр. на територията на област Варна и 9 бр. 

офиси на СТМ. В РЗИ - Варна постъпват обобщени анализи за здравното състояние на 

работещите, обслужвани от СТМ, съгласно изискванията на Наредба № 3 за условията 

и реда за осъществяване на дейността на СТМ  (обн. ДВ, бр.14/ 2008г.). 

           Картотекираните обекти, които извършват разрушаване или демонтаж на азбест 

и азбестосъдържащи материали са 7 бр. Няма издадени през 2019г. нови разрешения 

за демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали на основание чл. 73, ал.1 от  

Закона за здравето  (обн. ДВ бр. 70/ 2004 г.). 

          Специалистите по трудова медицина извършват картотекиране на обектите, в 

които се извършват дейности с канцерогени и мутагени съгласно изискванията на 

Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 

канцерогени и мутагени при работа (обн. ДВ бр. 94/ 2003г.).  

          Във връзка със Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

и смеси (обн. ДВ бр. 10/2000г.), Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 

парламент и Съвета от 18.12.2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), Регламент 1272/2008 за класифицирането, 

опаковането и етикетирането на хим. вещества и смеси, Регламент (ЕС) № 528/2012 

относно биоцидите и Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите   са извършени 

общо 194 бр. проверки в 117 обекта - производители,   търговската мрежа, вносители 

на химични вещества и смеси и потребители надолу по веригата.  

           Извършени са 57 бр. проверки на подлежащите на контрол и регистрирани в 

РЗИ   57 бр. селскостопански аптеки, от които 3 регистрирани през 2019г. 

Извършена е тематична проверка по Указание на МЗ за насочен контрол върху 

пуснатите на пазара биоциди от продуктов тип 18: инсектициди, акарициди и 

продукти за контрол на други артроподи и продуктов тип 19: атрактанти и репеленти. 

Извършени са 26 бр. проверки в търговската мрежа - 21 бр. селскостопански аптеки, 4 

бр.хипермаркети, 1 аптека за готови лекарствени продукти. Проверени са 39 бр. 

биоциди, като не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси и Регламент (ЕС) №528/2012.  

Извършена е тематична проверка за насочен контрол върху пуснатите на 

пазара течности за чистачки и течности за размразяване на предни стъкла по Указание 

на МЗ. Цел на проверката е контрол върху спазването на забраната и ограниченията 

съгласно т. 69 от приложение XVII към Регламент REACH (Регламент (ЕС) 2018 

/589), според която се забранява пускането на пазара за масовия потребител след 9 

май 2019 г. на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в състава 

на които има метанол в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента. 

Извършени са 40 бр. проверки, от които – 6 бр. производители на хим. смеси, 8 бр. 

хипермаркети, 15 бр. бензиностанции, 5 супермаркета и 6 обекта за търговия с 

химични смеси. Проверени са 46 вида зимни течности за чистачки и течности за 

размразяване на предни стъкла и не са констатирани нарушения.   

             Провеждане на засилен контрол, съгласно писмо на МЗ с изх. № 16-00-

31/27.03.2019г. в периода 01.04.– 31.05.2019г., в чийто обхват попадат биоциди от 

продуктов тип (ПТ) 18 инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други 

артроподи и ПТ 19 атрактанти и репеленти с произход от трети страни 

По писмо на МЗ, се извършиха проверки по две постъпили уведомления от Агенция 

„Митници“ за внос на биоциди от ПТ 18 и ПТ 19, като не са констатирани нарушения. 

Във връзка със Заповед № 0159/23.01.2019г. на кмета на Община Варна, са 

извършени съвместни проверки с отдел „Дейности по защита на населението“ на 

Община Варна, РД ПБЗН – Варна, РО „Инспекция Държавен технически надзор“ 
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Северна България Варна, РИОСВ – Варна, служба КОС при ОД на МВР - Варна на 8 

потенциално опасни обекти, работещи с рискови вещества и материали.  

 

      ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ  

 Тематична проверка на козметични продукти за почистване на кожата, с 

вторична претенция за антибактериално действие ; 

 Систематичен държавен здравен контрол на козметични продукти, 

предназначени за деца; 

 Тематична проверка за насочен контрол върху пуснатите на пазара биоциди от 

продуктов тип 18: инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други 

артроподи и продуктов тип 19: атрактанти и репеленти; 

 Тематична проверка за насочен контрол върху пуснатите на пазара течности за 

чистачки и течности за размразяване на предни стъкла; 

 Тематична проверка на общежития за ученици и студенти. 

 Тематична проверка за спазване на изискванията на Наредба № 37 по 

отношение на предлаганите храни и напитки в ученическите бюфети. 

За всяка тематична проверка е изготвена информация, каято е изпратена с 

писмо до МЗ. 

  

Изготвен е доклад за мониторинг на електромагнитни полета в околната среда и в 

районите на детски и учебни заведения в гр. Варна за 2019г. 

 В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ Варна са 

регистрирани 412 станции на мобилни оператори. Обект на мониторинг и оценка 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.Докладът е изпратен до НЦОЗА и МЗ. 
 

Изготвен е Доклад за шумовото натоварване на гр. Варна  през 2019г.(изпратен 

до МЗ и до Община Варна) 

 Проведени измервания от РЗИ-Варна на градски шум в общо 45 пункта през 

м.юни и м.септември на 2019 г..Оценката е направена при сравнение на измерените 

или изчислените нива с граничните стойности, посочени в Наредба № 6 от 2006 г. В 

действащата, към момента, нормативна база няма понятие „пределно-допустими 

норми”. Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са 

превишени в 19 бр. от контролните пунктове в града, което представлява 42,22 % от 

общия брой контролирани зони. Докладът е изпратен до НЦОЗА – София  и МЗ. 

Изготвен е Доклад за качеството на атмосферния въздух за 2018 г.  (по данни 

на РИОСВ-Варна). Докладът е изпратен до МЗ. 

 През 2018 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството 

на атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона постъпват данни от четири 

стационарни пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния 

въздушен слой на атмосферата, в т.ч. една автоматична измервателна станция за 

мониторинг в горски екосистеми. Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на 

атмосферния въздух са разположени в четири населени места - гр. Варна (АИС „СОУ 

Ангел Кънчев” и  АИС „Чайка”), гр. Девня (АИС „Изворите”) и с. Старо Оряхово - 

АИС „Старо Оряхово”,  (горски екосистеми). 

   

КОНТРОЛ НА ХРАНЕНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ КОЛЕКТИВИ: 

 Изготвени са 49 бр. здравни оценки на фактическото състояние на храненето в 

организирани детски и ученически колективи, въз основа на реализираното меню, 
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изчисления химичен състав, енергийната стойност и представения среднодневен 

продуктов набор за всеки от обследваните обекти.  

 Организираното хранене на децата и учениците от гр.Варна се осъществява от 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене”, „Ученическо и столово 

хранене” ЕАД – Варна и няколко кетърингови фирми с кухни майки. Работи се по 

предварителни седмични и месечни менюта, изготвени от инженер-технолози по 

хранене. В детските заведения на областта менюто се изготвя от или с участието на 

медицинските специалисти към тях. 

Във всички обекти се спазват основните изисквания на наредбите за 

здравословно хранене за съответната възрастова група по отношение режимът на 

хранене, използваните продукти, рецептурата и технологията на приготвяне на 

храните. В социалните заведения, които осъществяват целодневно хранене, режимът 

на хранене е петкратен. 

Химичен състав и енергийна стойност на дневното меню (средно за годината):  

За децата на възраст от 1 до 3 години, в обследваните обекти стойностите и на 

трите вида основни хранителни вещества (белтъци, мазнини и въглехидрати) са в 

норма, при лека хиперенергийност на дневното меню. 

За децата на възраст от 3 до 7 години, в някои от обследваните обекти 

стойностите за въглехидрати, съответно и дневния енергиен прием са леко занижени. 

Същите обаче са в съответствие с нормите, посочени в Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №6, обн. ДВ.бр.87 от 5 ноември 2019 г. Приемът на витамин 

В2, желязо и натрий е в норма, на калций в почти всички обекти е по-нисък от 

препоръчителния. 

При децата от яслена възраст се консумират повече от препоръчителните 

количества на брашно, плодове и плодови сокове, в част от обектите – бобови храни. 

Констатира се известен недостиг на ориз, макарони, картофи, месо, риба. 

За децата в ученическа възраст, от обедно хранене се възползват предимно 

учениците от първи до четвърти клас. За повечето училища храната се доставя от 

кетърингови фирми с кухни майки.  

Подкрепително хранене в ученическите бюфети и автомати за закуски и 

напитки: 

През годината, освен текущият контрол, е проведена и тематична проверка за 

спазване на изискванията на Наредба № 37 по отношение на предлаганите храни и 

напитки в ученическите бюфети.  

Напитки - във всички проверени бюфети се предлагат натурални сокове без 

добавена захар, плодови и плодово зеленчукови нектари – без синтетични 

консерванти, оцветители и подсладители, млечни напитки със съдържание на мазнини 

до 2%, бутилирани води. Не се констатира наличие на газирани и енергийни напитки. 

Храни - в повечето обекти се спазва асортимент-минимума, като в единични 

случаи липсват тестени закуски, или сандвичи с пълнозърнест хляб, или сандвичите 

са без зеленчукова компонента. От неразрешените храни инцидентно е констатирано 

предлагане на захарни/шоколадови изделия, напр. сухи пасти или шоколадови вафли. 

Не се допускат пържени храни и сладкарски изделия с високо съдържание на мазнини 

и захар. За годината са издадени 5 предписания за непълен асортимент-минимум и 

предлагане на промишлено произведен айрян със сол. 

При извършените на територията на Варненска област проверки в детски 

заведения, във връзка с осигуряване на диетично хранене при необходимост, беше 

констатирано: 

 За гр.Варна – със специфични хранителни потребности са 136 деца на възраст 

от 3 до 7 години (общо посещаващи детските градини около 8620 деца) и 40 деца на 

възраст от 1 до 3 години (общо посещаващи детски ясли и яслени групи на детските 
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градини около 1500 деца). За останалите 11 общини на област Варна от специфично 

хранене се нуждаят 9 деца, посещаващи детски заведения.  

Диетичното хранене на децата в гр.Варна е централизирано и се осъществява 

от ОП „Комплекс за детско хранене” и „Ученическо и столово хранене” ЕАД.  
 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ  ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА 

 Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически 

колективи от гр. Варна са обработени в отдела на база получените отчети от 

медицинските специалисти (съгласно изискванията на Наредба №3 на МЗ за 

здравните кабинети в детските заведения и училищата – ДВ бр. 38 от 2000г.; изм. и 

доп. ДВ бр.83 от 2000г. и Наредба №39 от 2004г. за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията ДВ бр. 106 от 2004г.). Представени са отчети от 125 детски 

заведения, 25 ПДГ и 110 училища.  Оценка на здравословното състояние на децата е 

направена на основание данните от физическо развитие,  физическата дееспособност, 

диспансерното наблюдение и регистрираните заболявания и аномалии при 

профилактичните прегледи. Анализът на физическата дееспособност показва, че 

93,5% от изследваните деца над 3 години са покрили нормите за съответната възраст. 

 За учебната 2018/2019 г. на диспансерен отчет се водят 860 деца. Водещи 

заболявания са ентеробиоза - 174 деца; астма - 126 деца; вазомоторен и алергичен 

ринит– 82 деца; обикновен хроничен бронхит – 79 деца; др. поведенчески и 

емоционални разстройства – 61 деца; 

 От общо 16 444 деца /по отчетите на медицинските специалисти, от раздел VI/, 

са прегледани 16 288 (Обхват 99 %). За децата от 0 до 3 г. и във възрастта 4-6 г. 

обхватът е 99,2%.  

 Регистрирани заболявания и аномалии, при профилактичните прегледи на 

децата, проведени от общопрактикуващите лекари, в таблицата са отразени общо 1775 

заболявания. Най-значителен дял се пада на затлъстяването– 178. Следват други 

заболявания и аномалии“– 172 случая; астма - 169 случая; хронични заболявания на 

тонзилите и аденоидни вегетации – 169 случая; хроничен бронхит  – 169 случая; 

алергичен ринит - 157 случая; смущения в зрението – 154 случая; 

Здравословно състояние на учениците. Физическо развитие - относителният дял на 

учениците със затлъстяване е 1,5 пъти по-голям спрямо учениците с поднормено 

тегло. Физическа дееспособност - ученици, покрили нормите – 44 817; ученици, 

освободени от часове по физическо възпитание – 967; брой ученици включени в групи 

по лечебна физкултура в училище – 72. 

  Диспансерно наблюдение на ученици - по данни на медицинските 

специалисти, обслужващи училищата, 1803 от учениците (или 11,1% от тях) са 

диспансеризирани. Водещо заболяване е намаление на зрението на двете очи– 431 

ученика. На второ място сред учениците е астмата– 335 ученика. Епилепсията– 128 

ученика, заема трето място. 

 Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед 

на учениците: от общо 46 991 ученици са прегледани 45 943 (Обхват 97,8%). 

 Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показва, че за учебната 

2018/2019 г. най-голям е броят на учениците със затлъстяване –– 913. В сравнение с 

предходния анализ за учебната 2017/2018 г. случаите със затлъстяване намаляват 

(1157 за 2017г.). Най-висок е показателят при седмокласниците - 14%, а най-нисък при 

първокласниците – 5,1%. Следват: смущения в зрението – 636 случая и астма - 575 

случая. В сравнение с предходния анализ за 2017г. броят на учениците, които са с 

гръбначни изкривявания намалява с 10% до 448 случая (504случая за 2017 г.). 
ИЗВОДИ: 
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 С най-висок дял заболявания подлежащи на диспансерно наблюдение са 

ентеробиоза, астма, вазомоторен и алергичен ринит при децата; и намаление на 

зрението на двете очи, астма и епилепсия при учениците. 

 Водещи открити и регистрирани по време на профилактичните прегледи в 

детска възраст са затлъстяване, “други заболявания и аномалии“ и астма. В 

ученическа възраст открити заболявания са: затлъстяване, смущения в зрението и 

астма. 

 Дадени са писмени препоръки на медицинските специалисти от здравните 

кабинети за подобряване на здравословното състояние на децата и за информиране на 

родителите и учениците за необходимостта от извършване на профилактични 

прегледи.  

Изготвеният  анализ за здравословното състояние на децата и учениците за 

2018г. от гр. Варна и областта е изпратен до Дирекция „Здравеопазване“, Дирекция 

„Образование и Младежки дейности“- Община Варна и до МЗ. 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ 2014 –2020 г. ПО  РИСКОВИ ФАКТОРИ 

„ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ” 

 Организирани са 17 семинара с 365 лица, 15 лекции с 295 участници и 8 

видеопокази с 226 лица. За злоупотребата с алкохол, като рисков фактор, са проведени 

демонстрации на очила за симулиране на алкохолно опиянение.  

Проведена масова проява „Алкохолът като фактор за пътнотранспортни 

произшествия“ с ученици от ОУ „Св. Иван Рилски“ с. Червенци, общ.Вълчи дол.  

„ТЮТЮНОПУШЕНЕ” 

 Повишаване нивото на информираност за употребата на тютюневи изделия и 

пасивно пушене през 2019г. Проведени са следните дейности: 

 13 семинара с общо 305 участника (ученици от среден и горен курс, студенти 

от   Медицински университет гр. Варна) 

 23 лекции с общо 428 ученици на тема “Тютюнопушене или здраве” и 

„Пасивно тютюнопушене“. 

 Осъществено индивидуално обучение на 159 лица, в т.ч. в Консултативен 

кабинет за отказване от тютюнопушенето (ККОТ). 

 Реализирани са 11 видеопокази във видеоклуб “Здраве” и по места пред 261 

зрители.  

 През годината са раздадени общо 1201 здравнообразователни материали. 

Предоставени са 4 видеоклипа за „Митове и факти за наргилето“ пред ученици 

от прогимназиален етап на обучение.  

По повод 31 май- Световен ден без тютюн са организирани две масови прояви. 

Изследвани са 50 активни и пасивни пушачи. 

 По повод 15 ноември – Международен ден без тютюнопушене е организирана 

кампания с 57 ученика от Обединено училище „Св. Иван Рилски. Извършени са 

измервания на 38 ученика от горен курс с апарата Smokerlyser за количество 

въглероден монооксид в издишан въздух и количество карбоксихемоглобин в кръвта. 

Проведено индивидуално обучение на 15 служители на РЗИ – Варна за нови методи за 

отказ от цигарите – електронни цигари и електронагреваеми тютюневи изделия. В 

ККОТ са изследвани 176 лица. 

 „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ” 

 Реализирани са 15 семинара с 339 студенти, директори и медицински 

специалисти на детски и учебни заведения. Организирани са 46 видеопокази пред 

1156 лица във видеоклуб „Здраве“. Лекции, беседи, дискусии – 24 бр. с 441 лица; 
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Индивидуални обучения на 456 лица - предимно кухненски персонал, ангажиран с 

организираното хранене на деца и ученици. Масови прояви – 2 бр. със 112 лица: 

 За 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването и участието в конкурса 

„Посланици на здравето“, е реализирана кампания с 62 ученика от СУ „Димчо 

Дебелянов“.  
 Проведено е ІV–то Национално проучване за оценка разпространението на 

свръхтегло и затлъстяване сред деца от І клас в 12 училища от град Варна и областта - 

163 участника. 

Седмица на кърменето 1-7 август – реализирана кампания под мото 

„Кърменето – добрият старт за живот”, изготвено табло и материал публикуван на 

сайта на РЗИ.  

Организирани и проведени 2 семинара с инспектори от отдел „ДЗК“ във връзка 

с контрола на храненето, реализирано в ученически бюфети и автомати за закуски и 

напитки на територията на област Варна.  

 Участие в работни срещи: с ръководство и технолози по хранене „УСХ“ ЕАД  

– Варна и технолози по хранене ОП „КДХ“  – Варна.  

 По повод 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата е публикуван 

материал  на електронната страница на инспекцията и изготвено табло във фоайето на 

РЗИ – Варна. 

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  

Европейският ден на спорта в училищата – 27 септември е отразен с 

организиране на спортен празник в ОУ „Христо Ботев“ с. Приселци. Предоставени са 

награди за участие. В VІІ СУ „Н. Геров“, гр. Варна е проведен спортен празник на 

тема „Здрав дух в здраво тяло“. Демонстрирани са пирамиди на физическата 

активност за учениците и за здравословното хранене. Предоставени са 

здравнообразователни материали и награди.  

 

ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 Проведени са 21 беседи с 243 участника, 7 видеопокази с 82 участника, 

дискусия с ученици от ПГГСД „Н. Хайтов“ гр. Варна с мото „Фасът – отрова за теб и 

природата“. Разпространени са 385 здравнообразователни материали. 

 Служителите от ЦОП кв „Вл. Варненчик“ и ЦОП кв. „Аспарухово“, ДКЦ ІІІ жк 

„Вл. Варненчик“ - Мобилен кабинет за безплатни АГ прегледи и ДКЦ V „Св. 

Екатерина“ гр.Варна съвместно със здравните медиатори организираха провеждането 

на срещи с различни възрастови групи от ромското население. Специалисти от отдел 

„ПЕК“ и отдел „ДЗК“ при РЗИ Варна, посетиха ромските квартали – Максуда, 

Владиславово, Аспарухово в град Варна, по предварително изготвен график. 

Изнесени са здравни беседи и разговори с присъстващите деца, ученици, млади майки 

и баби. Дискусиите предхождаха АГ прегледите с мобилни кабинети в общините - 

Провадия, Суворово и с. Старо Оряхово, общ.Долни чифлик. 

 Проведени са 2 беседи с 33 ученика и 19 индивидуални обучения за 

изграждането на здравни хигиенни навици и рисковете за развитието на някои 

заболявания. Проведени са 76 индивидуални обучения за значението на 

профилактичните прегледи сред ромското население (гинекологичен преглед, преглед 

на млечната жлеза и цитонамазка); хранене и отглеждане на децата в кърмаческа 

възраст и до 3 години; опасностите, които крие ранната бременност за майката и 

бебето. В изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните 

незаразни болести (НППХНБ) се проведоха 2 беседи с 21 родители за предимствата на 

здравословния начин на живот, начините за предпазване от най-разпространените 
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инфекциозни и хронични незаразни болести /сърдечно-съдови заболявания, 

онкологични и др.).  

НАЦ. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В Р БЪЛГАРИЯ 

2017-2020г.  

 Проведени са 12 лекции и беседи с 249 ученици от училища в града и региона и 

студенти от ВУЗ.– в Музея и по места в училища. Антиспин кампании: по повод 14 

февруари – Ден на влюбените е организирана кампания със студенти в Икономически 

университет гр. Варна; за 20 май – Световен ден в памет на жертвите от СПИН - 

кампания в VІІ СУ "Н.Геров" гр. Варна;  за1 декември – Световен ден за борба със 

СПИН - в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белослав. Разпространени са здравно-

образователни материали за превенция на ХИВ/СПИН в среднообразователни 

училища в гр. Варна и областта.  

ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА 

Проведени са 8 беседи със 138 участници.  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 – 18 г.  

Проведени са 15 беседи с 413 деца от детски градини на тема “Устна хигиена, за 

здрави зъби”. Реализирани са 21 видеопоказа във видеоклуб “Здраве” и по места пред 

411 зрители. При посещения в Музея на здравето се демонстрира макет за правилно 

почистване на зъбите, за поддържане на устната хигиена и здрави зъби. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО 

ЗДРАВЕ 2014-2020 г. 

 В изпълнение на програмата са проведени 5 работни срещи в лечебните 

заведения, които имат сключен договор с МЗ и е изготвен отчет за дейностите през 

2019г. Изследвани са общо 4362 новородени за неонатален слухов скрининг в 

родилните и неонатологични структури в МБАЛ „Св. Анна“, СБАГАЛ „Майчин дом“ 

и  СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ гр.Варна. 

 Към МБАЛ „Св. Марина“ работят две комисии за комплексно медицинско 

наблюдение на деца с диабет и с вродени хематологични заболявания. През 2019г. са 

разгледани случаите на 178 деца с диабет и 48 с вродени хематологични заболявания. 

В лабораторията по медицинска генетика (МБАЛ „Св. Марина“) са изследвани общо 

2185 бременни жени - провеждане на биохимичен скрининг за оценка на риска от 

раждане на дете с хромозомни аномалии. 

Проект №BG05М90Р001-2.040-0060 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 1“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“2014-2020г.“ Участие в работни срещи с ръководителите на 

Проект №BG05М90Р001-2.040-0060 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 1“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“2014-2020г.“ в Община Варна, Община Вълчи дол и Община 

Долни Чифлик. – 4 броя с 6 лица. Проведен е мониторинг на процеса на обучение на 

персонала(30 бр.) и супервизия на предоставянето на патронажни грижи (30бр) в 10 

общини в град Варна и областта. Изготвени са общо 4 доклада, изпратени в МЗ. 

 

ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През годината е оказана организационно-методична помощ в : 116 обекта /детски и 

учебни заведения/ в гр. Варна и по общини, с обхванати 116 лица – медицински и 

немедицински специалисти; 4 домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителски грижи и дневни центрове от семеен тип с обхванати 4 лица; 2 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги за възрастни хора с 

обхванати 4 лица; Проведени са обучения на прицелни групи: 10 семинара със 71 
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участника, един курс с 6 лица, 129 лекции и беседи с 2374 участника, 44 видеопокази 

с общо 917 зрители.  

Съгласно Наредба №10/ДВ бр. 54 от 01.07.2014г., …. изм. и доп. ДВ бр. 11 от 

02.02.2018г./ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните 

разписания на учебните занятия, са извършени 275 здравни оценки на учебни 

седмични разписания на училищата от гр.Варна и областта.  

Музеят “Човекът и неговото здраве” в РЗИ – Варна през годината е посетен от 

2340 лица – ученици, студенти и граждани. Проведени са 105 беседи на тема: 

Анатомия, физиология и здравословен начин на живот. Онагледени здравни беседи 

със «Стъклена жена» – 29 броя. 

Анкетно проучване - Проведено сред гражданите, посетили инспекцията, за 

мнения и предложения относно дейността на РЗИ. Извършена обработка на данни от 

87 анкетни карти за І–во шестмесечие и 100 анкетни карти за ІІ–ро шестмесечие. 

Изготвен e анализ на резултатите и предоставен на директорите на всички дирекции 

за запознаване на служителите и за обсъждане на директорски съвет в инспекцията. 

Дадени са предложения и набелязани мерки за оптимизиране качеството, срочността, 

отношението и поведението на държавните служители към потребителите на 

административни услуги.  

Съгласно изготвен тематичен план, през 2019г. са проведени 2 колегиума в РЗИ с 

представяне на 6 здравни теми пред служителите на инспекцията. 
 

 ОТДЕЛ ,,РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” 

Отделът извършва здравно-радиационен контрол в обекти, използващи 

източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и 

Добричка области, съдейства при предварителния и периодичeн медицински 

мониторинг на професионално ангажираните лица в обектите и осъществява контрол 

на радиационните фактори на жизнената среда 

През 2019 г. по предварителния здравно-радиационен контрол са издадени 

здравни заключения за оценка на 15 инвестиционни проекта за нови и преустройвани 

обекти, съгласувани са документации за избор на площадка и са издадени 27 здравни 

заключения за разполагане на обекти с източници на йонизиращи лъчения и са 

извършени 24 инспекции по време на изграждане на обектите. При извършените 

проверки по време на строителството не са констатирани отклонения от изискванията 

на нормативните документи. 

Предварителен здравно-радиационен контрол - табл.1 

Предварителен здравно-радиационен контрол Брой  

Проверки на обекти по време на строителство: 24 

- новостроящи се обекти 20 

- преустройващи се обекти 4 

- спрени от строителство обекти - 

Здравни заключения за съгласуване избор на площадка за разполагане на обекти с 

източници на йонизиращи лъчения: 

27 

Здравни заключения за оценка на инвестиционни проекти: 15 

Участие в приемателни комисии: 5 

Допуснати в експлоатация обекти: 36 

- нови 32 

- преустроени 4 
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През отчетния период инспекторите от отдел ,,Радиационен контрол” са 

извършили: огледи, инспекции, съгласували преписки и участвали в 42 комисии за 

избор на терен за строителство и оценка на инвестиционни проекти за нови и 

преустройвани обекти; издадени са 15 здравни заключения за оценка на 

инвестиционни проекти за нови и реконструирани обекти; в 24 обекта е извършен 

контрол на радиационните фактори на работната среда, включващ 212 дозиметрични 

измервания в контролираните и надзиравани зони; допуснатите в експлоатация 36 

обекта отговарят на задължителните лъчезащитни здравни норми и изисквания.  

Подлежащи на текущ систематичен здравно-радиационен контрол са 426 

обекта общо. По степен на сложност и на база оценката на радиационния риск, те са 

разпределени както следва:  I степен – 16 обекта; II степен – 53 обекта; III степен – 357 

обекта. Обектите от I-ва степен на сложност са обхванати средно с 2,75 инспекции, от 

II-ра степен с 2,85 инспекции, а от III-та с 1,00 инспекция при средна кратност 1,29 

инспекции за всички обекти. Извършени са 327 текущи инспекции на обекти, 

подлежащи на здравно-радиационен контрол при планирани 278 и 225 текущи 

инспекции във връзка с чл.56(2) от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

здравето  при  планирани  194  или  общо 522 инспекции при планирани  472,  което е 

111 % изпълнение на плана.  

В табл. 2 са представени контролираните обекти, разпределени по степен на 

сложност, обхват с инспекции и контрол на радиационните фактори на работната 

среда, издадени предписания и актове. 

 

Систематичен здравно-радиационен контрол - табл. 2  

 

 

В 48 обекта е извършен контрол на радиационните фактори на работната 

среда, включващ 389 дозиметрични измервания в контролираните и надзиравани 

зони.  

В края на 2019 г. общият брой на обектите, използващи източници на 

йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области е 

426. През изтеклата година са вписани 32 обекта на територията на Варненска, 

Шуменска и Добричка области в електронния регистър на обектите с обществено 

предназначение в изпълнение на Наредба №9 от 2005 г. за създаване и поддържане на 
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публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от 

регионалните здравни инспекции. Заличени от регистрация са общо 8 обекта. 

През отчетния период е съставен един акт за установяване на административно 

нарушение и една заповед за потвърждаване на предписание на РЗИ – Варна за                    

незабавно спиране експлоатацията на обект. Издадени са 2 предписания, обхващащи 2 

обекта. Постъпила е една жалба от живущи в гр. Добрич. Постъпилият сигнал е 

неоснователен. 

През годината са извършени  3 проверки по сигнали на  Граничен контролно – 

пропускателен пункт за наличие на ИЙЛ в скраб и в багаж на пътничка на самолет. 

Извършено е: радиологично обследване и оценка на обстановката с оглед предписване 

и съвместно реализиране на допълнителни мерки за радиационна защита; 

дозиметрични измервания; оценка на риска от радиационни последици. Извършени са 

дейности по откриване, отстраняване и обезопасяване на източника на йонизиращо 

лъчение.  

Здравно-радиационният контрол на факторите на жизнената среда с оглед 

оценка на облъчването на населението през 2019 г. обхвана 155 проби от хранителни 

продукти, питейни води, почви, растителност, атмосферни отлагания, морска вода и 

др. при планувани 143 броя проби. Извършени са общо 279 изследвания, като от тях 

181 са  радиохимични и 98 гамаспектрометрични анализи съгласно таблица VIII.18. 

радиологични изследвания. Анализирани са планирания брой проби в съответствие с 

програмата за общ радиационен контрол на факторите на жизнената среда във връзка 

със Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването. В 

изследваните 47 броя хранителни продукта за количествено определяне на  стронций-

90 и гамаспектрометрично определяне на калий-40 и сумарна специфична активност 

на цезий-134+цезий-137 от търговската мрежа на град Варна, съдържанието на 

техногенните радионуклиди е под установените норми, съгласно Наредба №11 от 

18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното 

замърсяване на храни при радиационна авария и нивата на докладване в Европейската 

комисия според приложение III към Препоръка на Комисията 2000/ 473/ Евроатом. 

Във връзка със Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на 

здравеопазването са изследвани четири проби питейна вода за определяне 

съдържанието на стронций-90, цезий-137 и естествен уран. Концентрацията на 

горецитираните показатели в изследваните 4 броя проби питейна вода не превишава 

нивата на докладване в Европейската комисия според приложение III към Препоръка 

на Комисията 2000/473/Евроатом.  

Извършени са гамаспектрометрични анализи на 3 броя проби почва, 3 броя 

проби растителност, пробонабрани от Морската градина на гр. Варна за определяне на 

цезий-137 и естествени радионуклиди. Радиохимично са разработени 4 броя проби 

морска вода и 4 броя проби атмосферни отлагания. Получените стойности са 

обичайни за този вид образци. 

 Във връзка с провеждания мониторинг от РЗИ–Варна, РЗИ–Шумен и                      

РЗИ – Добрич за качеството на питейната вода в цитираните области са изследвани 85 

броя проби питейна вода при планувани 81 броя проби по показателите обща бета-

активност и естествен уран. По изследваните показатели пробите питейна вода 

отговарят на нормативните изисквания съгласно Наредба №9 от 2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели. С двукратно измерване в 

денонощието пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения радиационен гама-

фон. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани. 

Радиометричната лаборатория се нуждае от апаратура за определяне на тритий 

и радон в питейни води. За оценка на индикативната доза се изисква лабораторията да 

разполага с нискофонов радиометър за определяне на сумарна алфа/ бета активност 
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или в най-добрия случай с алфа/ бета спектрометър; отдел “Радиационен контрол” при 

РЗИ–Варна се нуждае от съвременна, високоефективна гама-спектрометрична система 

за идентификация и количествено определяне на специфичната активност на 

изкуствени и естествени гамаизлъчващи радионуклиди във води, храни и други. 

Във връзка с изпълнение на дейности по проект за предоставяне на 

безвъзмездна помощ BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на 

качеството на питейните води”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 

2014-2020 г. в радиохимичната лаборатория на отдел „Радиационен контрол” в РЗИ – 

Варна е предоставена нова апаратура – спектрофотометрична система за изследване 

на наличие на естествен уран в питейни води и микровълнова пещ с високо налягане 

за предварителна подготовка на пробите за концентриране и изпаряване. 
Организира провеждането на задължителното медицинско наблюдение на 

работещите в среда на йонизиращи лъчения, което включва: оценка на 

здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето да изпълнява 

конкретни професионални задължения при работа в среда на йонизиращи лъчения; 

оценка на здравословното състояние на лицето след планирано повишено облъчване; 

преценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване; оценка на 

здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето след констатирано 

превишаване на някоя от границите на дозите при професионално облъчване.  

Разгледани са всички постъпили заявления и приложенията към тях на 390 

лица, подлежащи на периодичен медицински мониторинг през 2019 г. на територията 

на Варненска, Добричка и Шуменска области.  

Извършени са консултации по проблеми на медицинския допуск на 

професионално облъчваните лица.  

Приключи участието на отдел Радиационен контрол в провеждането на 

преставителното Национално проучване на корекционните фактори на сезонните 

вариации на концентрацията на радон в жилищни сгради, като част от изпълнението 

на  Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху 

здравето на българското население 2013 – 2017 г. приета от Министерски съвет с 

Решение №537/ 12.09.2013 г.  

       В изпълнение Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-132 от 

08.05.2019 г. за изпълнение на дейностите за 2019 г. по Национален план за действие 

за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. и Заповед на Директора 

на РЗИ – Варна №РД-01-166 от 27.08.2019 г., служителите от отдел „Радиационен 

контрол”, Дирекция „Обществено здраве”, реализираха следните дейности: 

        През месец септември приключи проучването на обемната активност на радон 

в райони с констатирани високи стойности, като част от изпълнението на  

Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху 

здравето на българското население 2013 – 2017 г. Събрани са поставените преди една 

година 33 детектора в 16 жилища (по 2 детектора в жилище) и 1 брой нулев 

(транзитен) детектор, който е съхраняван без да се отваря в РЗИ – Варна за целия 

период на проучването. Детекторите бяха поставени в две жилища с констатирани 

завишени стойности на радон при предното проучване, а останалите се разпределиха в 

различни общини на Варненска област. Попълниха се предоставените нови анкетни 

карти за участниците в проучването с подробни данни за местоположението, 

характеристиките на жилището и информация за обитателите. Попълни се 

електронната база данни и цялата информация заедно с детекторите се изпрати в 

НЦРРЗ – София за обработка и измерване на детекторите в лаборатория 

„Радиационни експертизи и мониторинг на радон”. 

 Проведе се работна среща на Областния координационен съвет – Варна. 

Обсъди се Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон. Организира се 
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провеждане на проучване (измерване) на концентрацията на радон в училища във 

Варненска област. Със съдействието на представители от НЦРРЗ се проведе обучение 

за проучване на обемната активност на радон в училища. Всички присъстващи 

директори или упълномощени от тях представители получиха своите детектори и 

инструкции за тяхното поставяне. Раздадени бяха печатни информационни материали.  

Предоставиха се 1240 броя детектори тип RSKS за поставяне в помещенията на 106 

училища на първи и приземни етажи и 20 броя дублиращи детектори, които ще бъдат 

събрани през месец април. Раздадени бяха и 20 броя детектори тип RSFV за период от 

една година за отчитане на сезонните вариации на концентрацията на радон. 

 

ДИРЕКЦИЯ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

Осигурява провежданата от РЗИ държавна политика по опазване и контрол на 

общественото здраве и държавен здравен контрол на територията на Варненска 

област. Състои се от два отдела: отдел ”Химико-физични изследвания” и отдел 

”Санитарна микробиология”. Обслужва останалите дирекции в исканията им за 

лабораторни изследвания. 

Лабораториите в  Д ”ЛИ” поддържат две акредитации: 

- като орган за контрол от вид А, съгласно  БДС EN 17020:2012 

    В периода 28.05-31.05.2019 год премина оценка на място на ОКА за преакредитация 

от ИА „БСА”.  Проверката за преакредитация  на ОКА  премина успешно.  През 

м.август 2019г. ОКА получи преакредитация със срок на валидност до м.август  

2023год. 

- като изпитвателна лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

  ЛИК  подготви документите на СУ, съгласно БДС EN ISO/IEC 

17025:2018. От м.септември 2019год. е внедрена новата система за управление на 

ЛИК. През м. май 2020год. при втори планов надзор ще бъде проверката от ИА „БСА“ 

във връзка с прехода по новия стандарт.                        

През 2019г. в дирекцията се проведоха вътрешни обучения: тематични и 

практически, за които са налични записи. С вътрешните форми на обучение 

новопостъпилите служители добиха практически опит, имащ отношение към обхвата 

на акредитацията на ЛИК.              

В изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване 

мониторинга на качеството на питейните води”, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г. в   отдел”ХФИ”са получени два нови апарата: 

 Газов хроматограф с масселективен детектор, модел ThermoScientificTRACE 

1310 ISQQD 300 TriPlusRSH с производителThermoFisherScientific; 

 Течен хроматограф с масселективен детектор, модел ThermoScientificUltiMate 

3000 RSTSQEndura с производителThermoFisherScientific. 

Преминаха обученията на специалистите за работа на  новите апарати, 

разработени са методиките за работа и апаратите са въведени в експлоатация. 

С цел подобряване обезпечеността на дирекцията с апаратура, подготвихме 

инвестиционни проекти за закупуване на нов шумомер, лабораторно оборудване на 

отдел “Санитарна микробиология” и спектрофотометър за анализ на води. 

Съгласно Указание на МЗ за планиране, организиране и отчитане дейността на 

РЗИ по опазване на общественото здраве през 2019 г., по отношение на пестицидите в 

питейни води, в отдел „ХФИ“, дирекция „Лабораторни изследвания” са разработени 

методики за анализ на пестицидите симазин и тербутилазин на газов хроматограф с 

масселективен детектор и пестицидите 2,4 Д, бентазон, S –метолахлор, MCPA и 

мекопроп на  течен хроматограф с масселективен детектор. 

                С цел разширяване обема на извършения лабораторен контрол на 

козметични продукти са  разработени и въведени  методики за определяне на 
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перокисно число (гранливост); определяне на парабени: метилпарабен, 

пропилпарабен, феноксиетанол и феноксипропанол;  определяне на UV филтри: 

октокрилен, октилсалицилат и 4-метилбензелиден камфор.  

В Дирекция „Лабораторни изследвания” се извършват физични измервания, 

химични и микробиологични   изследвания. 

През изтеклата година са извършени общо 2815 броя измервания, като 1806 

броя по ДЗК, сигнали 220 броя и 789 броя по искания от външни клиенти, 

разпределени  по фактори както следва:  

Микроклимат - извършени са общо 260 броя измервания по заявки на 

външни клиенти.  

Шум - извършени са общо 497 броя измервания. По ДЗК –  извършени са 

планираните 270 броя измервания във връзка с оценка на транстпортен шум на 

територията на град Варна в 45 пункта, и 162 измервания по сигнал, от които 179 броя 

са нестандартни. Направени са 65 измервания по заявка.  

                 Осветеност - извършени са общо 464 броя измервания, като всички са по 

заявки на външни клиенти. Обхванати са 16 обекта, без  отклонения.  

  Нейонизиращи лъчения - извършени са общо 962 броя измервания. По ДЗК - 

Мониторинг на електромагнитни полета в районите на детски учебни и лечебни 

завадения от базови станции на мобилните оператори и такива разположени на 

територии с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска 

част и жилищни комплекси) са извършени общо 904 броя  измервания без отклонения 

в 49 обекта на територията на РЗИ-Варна.    

    Обслужени са и 10 броя жалби на граждани, като са извършени 58 броя 

измервания без отклонение. 

През 2019 г. са извърщени  общо 632 измервания в 29 обекта на територията на 

РЗИ – Добрич и РЗИ – Шумен.   

  Химични изследвания 

    През изтеклата година по ДЗК от РЗИ-Варна и външни клиенти са 

изработени 1381 проби с 12550 изследвания. Нестандартни са 226 проби с 322 

изследвания. По ДЗК от РЗИ-Варна са изследвани 602 проби, като са извършени 7095 

изследвания. По сигнали са  9  проби с 54 изследвания. Нестандартни са 74 проби/109  

изследвания. По заявки са изследвани 770 проби с 5401 изследвания, от тях 

нестандартни са 152 проби с 213 изследвания. 

Съгласно Указание на МЗ в отдел “ХФИ” се извършва анализи от други РЗИ. През 

2019 г. са изработени общо 322 проби/ 5168 изследвания, от който по сигнал са 9 

проби с 188 изследвания. Нестандартни са 4 проби с 4 изследвания.    

  Лабораторен контрол по: 

  Козметични продукти  

През 2019 г. по ДЗК са изследвани 40 проби /54 изследвания  козметични 

продукти / по план 40 проби/ . По заявки от външни клиенти е изследвана 1 проба /2 

изследвания 

Химични вещества и смеси 

През 2019 г. по ДЗК са изследвани 12 проби / по план 16/ за химични вещества. По 

заявки от външни клиенти са изследвани биоциди - 6 проби/  6 изследвания/. 

Изследвания на храни 

Общо в лаборатория “Химия на храните” по заявки от външни клиенти са 

изследвани 13 броя проби храни с 14 изследвания. Няма  нестандартни проби.  

Изследвания на води 

             По ДЗК са изследвани 550 проби води с 7017 анализи, по сигнали 9 проби /54 

изследвания, не отговарят на изискванията 74 проби с 109 изследвания, по сигнали 
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нестандартни няма. По заявки са анализирани общо 770 проби води с 5401 

изследвания, от тях нестандартни 152 проби с  213 изследвания. 

Мониторинг на води 

Води от водопроводната мрежа на населеното място: По ДЗК през 2019 г. по 

постоянен мониторинг са изследвани 337 проби води/ съгласно мониторингова 

програма/, от които 318 проби отговарят на Наредба № 9. По периодичния 

мониторинг са изследвани 71 проби/ по план 69/, отговарят- 60 проби. Проведени са 

общо 5146 изследвания, от тях отговарят на изискванията 5100 изследвания. По 

заявки са изследвани 148 проби, като са проведени 1152 изследвания, от тях отговарят 

на нормативните изисквания 141 проби с 1138 изследвания. 

Води от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-

битови цели: По постоянен мониторинг са изследвани 24 проби/ по план 24/, от тях 

отговарят 20 проби. По периодичен мониторинг са изследвани 11 проби/ по план 11/, 

от които 9 стандартни. Проведени са общо 759 изследвания,  750 отговарят на 

нормативните изисквания. По заявки са анализирани 54 проби с 319 изследвания, от 

тях отговарят на нормативните изисквания 42 проби с  300 изследвания. 

Местни водоизточници: Изследвани са 25 проби по ДЗК/ 23 по план/, от които 

12 проби отговарят на нормативните изисквания. Проведени са общо 414 изследвания, 

от тях отговарят на изискванията 397 изследвания. По заявки са изследвани 102 проби 

с 903 изследвания, от тях отговарят на изискванията 62 проби с 841 изследвания. 

Минерални водоизточници: По ДЗК са изследвани 2 проби/12 изследвания, 

нестандартни са 2 проби/ 2 изследвания. По заявки са изследвани 2 проби с 31 

изследвания, нестандартни-няма. 

Плувни басейни 

               През 2019 г. по Инструкция №34  са  изследвани  общо /по ДЗК и заявки/  535 

проби с 3569 изследвания, от тях отговарят на Инструкция №34- 399 проби  с 3416 

изследвания: по ДЗКса изследвани 98 проби от плувни басейни / по план 78 бр./: 

открити басейни – 50 проби с 400 изследвания, от които 41 проби с 386 изследвания 

отговарят на нормативните изисквани и закрити басейни - 26 проби с 224 

изследвания, от тях 12 проби с 203 изследвания отговарят на нормативните 

изисквания. По заявки от клиенти: открити басейни - 306 проби с 2085 изследвания, 

от тях 241 проби с 2004 изследвания отговарят на нормативните изисквания и закрити 

басейни - 131 проби с 860 изследвания, от тях 103 проби с 823 изследвания отговарят 

на нормативните изисквания. 

Физико-химични изследвания на бутилирани води 

 През 2019 г. по ДЗК са изследвани 10 проби води с  93 анализа,/ план -9 

проби/ и  по сигнали - 1 проба /7 изследвания, от тях нестандартни няма.  През 2019 г. 

по заявки са изследвани 7 проби бутилирани води с  29 анализа, нестандартни няма. 

През 2019 г. на други РЗИ са изследвани: бутилирани натурални 

минерални, изворни и трапезни води – 51 проби с  985 анализа от тях няма 

нестандартни; питейно- битови  води от водопроводната мрежа. Изследвани са общо 

211 проби води с 3480 изследвания , нестандартни няма. По сигнали са изследвани 6 

проби води с 104 изследвания , нестандартни са 4 проби по показател желязо. 

            Питейно- битови  води от ведомствено водоснабдяване: 16 проби, 441 

изследвания, нестандартни няма. 

             Нейонизиращи лъчения  

               Съгласно Указание на МЗ отдел “ХФИ” извършва измервания на други РЗИ, 

които не разполагат с необходимата апаратура – мониторинг на електромагнитни 

полета в районите на детски  учебни и лечебни завадения от базови станции на 

мобилните оператори и такива разположени на територии с голяма концентрация на 
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население и жилищни сгради. През 2019 г. са извърщени  общо 632 измервания в 29 

обекта на територията на РЗИ – Добрич и  

РЗИ – Шумен.               

   Козметични продукти 

        През 2019г. на други РЗИ са изследвани 35 проби /74 изследвания за съдържание 

на тежки метали /олово и кадмий/, водороден пероксид, амоняк, формалдехид, 

тиогликолова киселина, флуор и оксалова киселина в козметични продукти. Няма 

нестандартни проби. 

През 2019 година в отдел “Химико-физични изследвания“ са извършени общо 

4518 проби с 20533 химични и физични изследвания, като 2721 проби с 13881 

изследвания са по ДЗК и 1559 проби с 6190 изследвания по искане  на физически и 

юридически лица. 

 

            Санитарно-микробиологични изследвания 

През 2019г. в отдел „СМБ”, Д”ЛИ”   са постъпили   всичко 4092 проби, от 

които: по ДЗК – РЗИ-Варна  - 844 проби , по ДЗК от други РЗИ– 91 проби и по заявка 

– 3157. 

Извършени са всичко 12598 анализа, от които: по ДЗК от РЗИ-Варна – 2870 

изследвания, по ДЗК от други РЗИ - 429 изследвания и по заявка – 9299 изследвания . 

Не отговарят на изискванията 228 проби: по ДЗК – РЗИ-Варна –42 проби 186 

проби по заявка. 

Не отговарят на изискванията 397 анализа: по ДЗК от РЗИ – Варна 84 анализа и 

313  по заявка. 

Мониторинг на питейни води през 2019 година 

През 2019г. в РЗИ – Варна са постъпили всичко – 3090 проби води с 10300 

извършени анализа. От тях по ДЗК-РЗИ-Варна са постъпили 800 проби с 2648 

изследвания / от които 14 проби с 60 изследвания по сигнал/. От РЗИ- Силистра по 

ДЗК са постъпили общо 26 проби със 104 извършени анализа. По заявки 2264 проби 

със 7548 изследвания.  

От общия брой на постъпили проби води не отговарят на изискванията 221 с 

389 несъответстващи анализа. Нестандартните проби се разпределят по следния 

начин: ДЗК-РЗИ-Варна 42 проби води не отговарят на изискванията с 84 анализа. По 

заявки - 179 проби води не отговарят на изискванията с  305 анализа. 

Питейно – битови води от водопроводната мрежа на населеното място 

Водите за питейно –битови цели по постоянен и периодичен мониторинг се 

изследват съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно –

битови цели и в съответствие със съвместните мониторингови програми с ВиК 

дружествата. 

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на населеното място – 1378 

с 4274 извършени изследвания, от които 89 проби са нестандартни, с 118 

нестандартни анализа. По постоянен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 315 проби 

/ 228 по план/, от които 305 отговарят на Наредба №9; по периодичен мониторинг 

РЗИ-Варна са изследвани 75 проби / 70 по план/, от които 65 отговарят на Наредба 

№9; по периодичен мониторинг РЗИ-Силистра са изследвани 26 проби от които 26 

отговарят на Наредба №9; по заявки са изследвани 962 проби, от които 893 проби 

отговарят на изискванията.          

Питейно – битови води от водопроводната мрежа на ведомственото водоснабдяване  

           Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване са 105, с 345 извършени изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 104 проби с 344 изследвания.   По  постоянен мониторинг РЗИ-Варна са 

изследвани 27 проби/ 24 по план/, от които 26 отговарят на Наредба №9; по  
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периодичен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 11 проби / 11 по план/, от който 11 

отговарят на Наредба №9; по заявки са изследвани 67 проби, от тях 67 проби 

отговарят на изискванията. 

 От  местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ 

  Провеждането на мониторинга се извърши съгласно изискванията на 

законодателството. 

Всичко постъпили проби от местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ са 

168, със 672 извършени изследвания. Отговарят на изискванията 77 проби.  

           Микробиологичните изпитвания от минерални водоизточници се извършваха 

съгласно Наредба № 14 / 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите. Всичко постъпили проби от минерални водоизточници са 27, с 189 

извършени изследвания. Отговарят на изискванията 25 проби.  

           Необработени (сурови) води от водоизточници за питейно–битово 

водоснабдяване / повърхностни водоизточници/. По ДЗК са изследвани 8 проби с 

извършени 32 изследвания. По контролираните микробиологични показатели пробите 

съответстват на изискванията на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените 

изисквания към повърхностните води,предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. 

        Мониторинг на открити водни площи, използвани за къпане и водни спортове 

          През  2019 година  в лабораторията на отдел” СМБ” при  РЗИ-Варна от  

утвърдените зони  за  къпане са  постъпили за изследване 216 проби по ДЗК / 216 по 

план/. Извършени са 474 изследвания. Няма нестандартни анализи. За анализ на 

пробите по показателите „ешерихия коли” и „чревни ентерококи” работихме по 

минимизираните методи за анализ, посочени в Наредба № 5 за управление качеството 

на водите за къпане. Изпитвани са 21 проби за салмонела и НАГ вибриони.  

Отклонения не са установени. 

    Контрол и мониторинг на плувни басейни се извърши съгласно Инструкция № 

34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.  Всичко постъпили проби от 

плувни басейни -1188. Отговарят на изискванията 1150 проби .   Извършени  са  4314  

изследвания.  

Микробиологичен контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  

трапезни води. През 2019г. в РЗИ-Варна се извърши микробиологичен контрол на 

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по показатели включени в  

Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и 

трапезни води, предназначени за питейни цели. Всичко са изследвани 77 проби с 389  

извършени изследвания, от които 2 проби са нестандартни, с 2 нестандартни анализа. 

От РЗИ- Шумен,Силистра и Добрич по ДЗК са постъпили общо 45 проби 

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и са извършени 225 

анализа. Пробите отговарят на Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

          По заявка са постъпили 15 проби и са извършени 77 изследвания. Отклонения са 

установени в2 проби с 2 нестандартни анализа.   

Козметични продукти- контрол по микробиологични показатели 

    Контрола се извършва съгласно БДС EN ISO 17516:2014 от 2015-03-19. 

    През 2019г. са изследвани всичко 48 проби с 238 извършени анализа.  

            Микробиологичен контрол на храни   

            През 2019г. по заявка са постъпили 252 проби за микробиологичен анализ, на 

които са извършени 421 изследвания. Постъпилити проби отговарят на изискванията.  

Отривки и смивове 

Отривки и смивове по заявка са постъпили  625 проби с 1250 извършени анализа. 

От тях 5 проби са нестандартни с 6 нестандартни анализа  
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През изминалата година в  Приемен сектор  са постъпили общо - 4879 заявки: 

от тях  по ДЗК  -  1413 бр, по чуждо искане – 3370 бр.,  физични фактори на средата – 

96. 

             През 2019 година в Дирекция “Лабораторни  изследвания“ са    извършени 

общо 33131 химични, физични  и  микробиологични изследвания, като 17642 са по 

ДЗК /58,3 %/ и 15489 /46,7 %/ по  искане  на външни клиенти.     

             Поставените  стратегически и оперативни цели от МЗ  за осъществяване на 

държавната здравна политика и плановите задачи на базата на указания на МЗ са 

постигнати. Лабораторните изследвания се провеждат при спазване процедурите, 

съгласно акредитациите на лабораторията по БДС EN 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 

17025:2006. Задача за лабораторията през следващата  година  е преход от 

акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 към акредитация, 

съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, с постепенно  разширяване 

обхвата на акредитация на ЛИК с всички показатели, свързани с анализа на продукти, 

стоки и фактори на жизнената среда, като част от  дългогодишната стратегия и 

политика за опазване на общественото здраве.  

 
 

Контрол за спазване на чл. 54 и  56 от Закона за здравето  

 

Във връзка с чл.54 от ЗЗ за спазване  забраните и ограниченията относно 

продажбата на алкохол на непълнолетни лица, служителите на РЗИ Варна са 

извършени 1147 проверки в 1147 обекта. Не са констатирани нарушения. 

Във връзка с чл.56 от ЗЗ относно спазване забраната за тютюнопушене в 

закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места и някои 

открити обществени места, по постъпили писма от МЗ, многобройни жалби и сигнали 

от граждани и сдружение “България без дим”, за нарушения на забраната за 

тютюнопушене са извършени общо 10 133 проверки в лечебни заведения, обекти с 

обществено предназначение, обекти за хранене и развлечение и др. Извършени са 

съвместни проверки със служители на ОД на МВР – Варна в заведения за хранене и 

развлечение, след 22,00ч., включително и през почивни дни и официални празници, 

относно спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени. За 

констатирани нарушения за издадени 19 предписания за спазване на забраната за 

тютюнопушене, съставени са 21 акта – 17 на физически лица, 4 на юридически лица. 

Издадени са 30 наказателни постановления (вкл. от предходната година) на обща сума 

27 900 лв. 

 

 РАБОТА С МЕДИИ 

  Дирекция „ОЗ“ отговаря за осъществяване на медийната политика на РЗИ 

Варна на регионално ниво. През 2019 година служители на РЗИ са участвали в 

телевизионни, радиопредавания и интервюта във връзка с упражняването на държавен 

здравен контрол в обектите с обществено предназначение, контрол по спазване на 

забраната за тютюнопушене, спазване на наредбите за здравословно хранене на деца и 

ученици и др. Ежеседмично се изготвя справка за заразната заболеваемост и актуална 

оценка на епидемичната ситуация, за текущи и тематични проверки в обекти с 

обществено предназначение, стоки със значение за здравето на човека, данните от 

лабораторния контрол за качествата на питейната вода, проверки по спазване 

забраните за тютюнопушене и продажба на алкохол, проверки по системата RAPEX/ 

опасни стоки на пазара/, административно-наказателна дейност и др, за всички 

писмени и електронни медии. 

 В зимните месеци всеки понеделник се предоставя на медиите оценка за 

интензивността на епидемичния процес за грип и ОРЗ на базата на данните от 
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Националната информационна система за тези заболявания. В зависимост от 

епидемичната обстановка в областта, дадени указания от МЗ или информация от 

бюлетините на СЗО се предоставя актуална информация в подходящ формат за 

медицински специалисти и за граждани. На електронната страница на РЗИ се 

публикува периодично информация за състоянието на морската вода в зоните за 

къпане и качествата на питейната вода в различни райони на област Варна. 

 

ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Планът за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на 

инспекцията за 2019г. беше изготвен от служители от отдел „АПИО” и представен за 

одобрение на Директорски съвет. След одобрението му, бяха изпратени заявки за 

съответните обучения на служители от инспекцията към НЦОЗА, ИПА. Попълнени са 

всички обучения в електронен формат в портала за обучения към ИПА. Периодично 

през годината бяха актуализирани и попълвани заявки за задължителни и 

допълнителни обучения, както и такива към други обучителни центрове. 

Проведените през 2019г. обучения са 43 към общо 12 обучителни центъра и 

организации, обучените служители – 105, както следва: 

ИПА – 13 обучения – 54 обучени служители; НЦОЗА – 5 обучения – 6 обучени 

служителя; НЦЗПБ – 5 обучения – 6-ма обучени;  НЦРРЗ– 3 обучения – 3-ма обучени; 

в МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО– 9 обучения – 18 обучени; в други 

обучителни центрове – 8 обучения, 18 обучени: 

В края на годината бяха обобщени и изпратени 6 бр. заявки за обучение на 

служители от РЗИ Варна в НЦЗПБ през 2020г. 

  


