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ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА И ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН 

КОНТРОЛ НА РЗИ – ВАРНА 

 

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. 

 

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ  

ЗА 2013 ГОДИНА 

 

1. Численост на населението 

Демографското развитие на страната ни е национален и социален приоритет от 

огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на 

активна и последователна политика на институциите и структурите на гражданското 

общество на централно, регионално и местно ниво. 

Последните години са белязани от демографска криза, характеризираща се със 

стабилна депопулация.  

Днешното демографско състояние на българското население е резултат от 

продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са 

свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – 

със специфичните особености на историческото, икономическото и културно развитие 

на Република България и конкретно на област Варна. 

Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за 

развитите страни демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена 

урбанизация, както и специфичните за развиващите се страни и страни в преход, по-

високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. В резултат на тези процеси 

България изпадна в сериозна демографска криза. 

Спирането на нарастването на броя на населението и процесът на неговото 

числено намаляване започва още преди 1989 г. 

Анализът на здравно-демографските процеси дава стабилна база за определяне и 

прогнозиране на здравните потребности, а също така и на обема и вида на здравните 

услуги, които са необходими за удовлетворяването им. 

Общият брой на населението по последни официални данни на НСИ за област 

Варна към 31.12.2013 г. е 474 076 души и представлява 6.5% от общото население на 

страната. И през 2013 година област Варна се нарежда на трето място в страната по 

брой на населението – непосредствено след София-област и област Пловдив 
Население на област Варна към 31.12. – (за тригодишен период) 

 
Област 

Варна Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 474 344 232 141 48,94 242 203 51,06 396 695 83,63 77 649 16,37 

2012 г. 473 236 231 595 48,94 241 641 51,06 396 307 83,74 76 929 16,26 

2013 г. 474 076 231 862 48,91 242 214 51,09 397 255 83,80 76 821 16,20 

 

Население по общини за област Варна към 31.12. – (за тригодишен период) 

 
Община 

Варна Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 



 2 

2011 г. 343 643 167 061 48,61 176 582 51,39 334 781 97,42 8 862 2,58 

2012 г. 343 544 167 077 48,63 176 467 51,37 334 688 97,42 8 856 2,58 

2013 г. 344 663 167 472 48,60 177 191 51,41 335 819 97,43 8 844 2,57 

 
Община 

Аврен Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 8 632 4 306 49,88 4 326 50,12 - 0,00 8 632 100,00 

2012 г. 8 528 4 250 49,84 4 278 50,16 - 0,00 8 528 100,00 

2013 г. 8 681 4 337 49,96 4 344 50,04 - 0,00 8 681 100,00 

 
Община 

Аксаково Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 20 484 10 097 49,29 10 387 50,71 11 845 57,83   8 639 42,17 

2012 г. 20 449 10 094 49,36 10 355 50,64 11 889 58,14   8 560 41,86 

2013 г. 20 583 10 185 49,48 10 398 50,52 11 961 58,11 8 622 48,89 

 

Община 

Белослав Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 10 994 5 507 50,09 5 487 49,91 7 782 70,78 3 212 29,22 

2012 г. 10 933 5 476 50,09 5 457 49,91 7 739 70,79 3 194 29,21 

2013 г. 10 860 5 433 50,03 5 427 49,97 7 675 70,67 3 185 29,33 

 

Община 

Бяла Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 3 230 1 644 50,90 1 586 49,10 2 011 62,26 1 219 37,74 

2012 г. 3 206 1 619 50,50 1 587 49,50 1 986 61,95 1 220 38,05 

2013 г. 3 266 1 659 50.80 1 607 49,20 2 041 62,49 1 225 37,51 

 

Община 

Ветрино Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 5 324 2 618 49,17 2 706 50,83  0,00 5 324 100,00 

2012 г. 5 205 2 547 48,93 2 658 51,07  0,00 5 205 100,00 

2013 г. 5 137 2 511 48,89 2 626 51,12 - 0,00 5 137 100,00 

 

Община 

Вълчи дол Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г.   9 956 4 983 50,05 4 973 49,95 3 169 31,83 6 787 68,17 

2012 г.   9 844 4 913 49,91 4 931 50,09 3 150 32,00 6 694 68,00 

2013 г.  9 771 4 865 49,79 4 906 50,21 3 138 32,12 6 633 67,89 

          

Община 

Долни 

чифлик Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 19 292 9 551 49,51 9 741 50,49 6 638 34,41 12 654 65,59 

2012 г. 19 180 9 483 49,44 9 697 50,56 6 599 34,41 12 581 65,59 

2013 г. 19 129 9 453 49,42 9 676 50,58 6 569 34,34 12 560 65,66 

 

Община 

Девня Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 8 738 4 329 49,54 4 409 50,46 8 031 91,91 707 8,09 

2012 г. 8 724 4 336 49,70 4 388 50,30 8 032 92,07 692 7,93 

2013 г. 8 716 4 346 49,86 4 370 50,14 8 036 92,20 680 7,80 

 

Община 

Дългопол Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 14 248 7 160 50,25 7 088 49,75 4 822 33,84 9 426 66,16 

2012 г. 14 091 7 072 50,19 7 019 49,81 4 757 33,76 9 334 66,24 

2013 г. 13 951 6 975 50,00 6 976 50,00 4 700 33,69 9 251 66,31 
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Община 

Провадия Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 22 603 11 274 49,88 11 329 50,12 13 049 57,73   9 554 42,27 

2012 г. 22 343 11 131 49,82 11 212 50,18 12 934 57,89   9 409 42,11 

2013 г. 22 057 11 003 49,88 11 054 50,12 12 783 57,95  9 274 42,05 

 

Община 

Суворово Общо Мъже 

Отн. дял 

(%) Жени 

Отн. дял 

(%) 

В  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2011 г. 7 200 3 611 50,15 3 589 49,85 4 567 63,43 2 633 36,57 

2012 г. 7 189 3 597 50,03 3 592 49,97 4 533 63,05 2 656 36,95 

2013 г. 7 262 3 623 49,89 3 639 50,11 4 533 62,42 2 729 37,58 

 

Население към 31.12.2013 г. по пол и възраст в област Варна 

(брой) 

 Общо В градовете В селата 

 
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  

Общо за 

страната 7 245 677 3 524 945 3 720 732 5 291 675 2 555 342 2 736 333 1 954 002 969 603 984 399 

Област 

Варна 474 076 231 862 242 214 397 255 193 450 203 805 76 821 38 412 38 409 

0 4 414 2 277 2 137 3 735 1 930 1 805 679 347 332 

1 - 4 20 109 10 335 9 774 16 951 8 701 8 250 3 158 1 634 1 524 

5 - 9 23 906 12 324 11 582 19 727 10 152 9 575 4 179 2 172 2 007 

10 - 14 21 253 10 818 10 435 17 137 8 726 8 411 4 116 2 092 2 024 

15 - 19 20 369 10 528 9 841 16 591 8 613 7 978 3 778 1 915 1 863 

20 - 24 29 346 15 297 14 049 24 951 12 947 12 004 4 395 2 350 2 045 

25 - 29 35 564 17 821 17 743 31 097 15 415 15 682 4 467 2 406 2 061 

30 - 34 36 788 18 894 17 894 32 420 16 605 15 815 4 368 2 289 2 079 

35 - 39 41 295 21 306 19 989 36 551 18 789 17 762 4 744 2 517 2 227 

40 - 44 36 570 18 925 17 645 31 646 16 327 15 319 4 924 2 598 2 326 

45 - 49 30 655 15 600 15 055 26 142 13 231 12 911 4 513 2 369 2 144 

50 - 54 30 361 15 096 15 265 25 504 12 511 12 993 4 857 2 585 2 272 

55 - 59 30 928 14 851 16 077 25 873 12 222 13 651 5 055 2 629 2 426 

60 - 64 31 096 14 307 16 789 25 563 11 586 13 977 5 533 2 721 2 812 

65 - 69 27 589 12 215 15 374 21 948 9 617 13 331 5 641 2 598 3 043 

70 - 74 20 096 8 584 11 512 15 561 6 525 9 036 4 535 2 059 2 476 

75 - 79 15 987 6 200 9 787 12 239 4 627 7 612 3 748 1 573 2 175 

80 - 84 11 248 4 237 7 011 8 633 3 298 5 435 2 615 1 039 1 576 

85 - 89 5 056 1 763 3 293 3 894 1 357 2 537 1 162 406 756 

90 - 94 1 312 440 872 993 335 658 319 105 214 

95 - 99 117 37 80 88 30 58 29 7 22 

100 + 17 7 10 11 6 5 6 1 5 

 

 

Населението на Варненска област е разпределено в 12 общини, 10 града и 149 села с 

общ брой към 31.12.2013 г. – 474 076 жители. Общините във Варненска област са 

разположени на територия от 3 834 кв.км, която представлява 3.5% от територията на 

страната. Най-голяма е територията на общините Провадия (517.8 кв.км), Долни чифлик 

(487.1 кв.км), Вълчи дол (472.4 кв.км), Аксаково (472.2 кв.км) и Дългопол (441 кв.км), а 

най-малка – на общините Белослав (93.1 кв.км) и Бяла (161.6 кв.км). 

В демографския статус на Варненска област се беше формирала тенденция за 

намаляване броя на населението, която за изминалата 2013 година не е характерна, защото 

в сравнение с предходната 2012 година броят на населението на област Варна се е увеличил 

с 661 жители. 

Териториалното разпределение на населението (живеещи в градове/села) е както 

следва: в градовете на област Варна живеят 397 255 души или 83.80% от населението на 
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областта, а в селата живеят останалите 76 821 души или 16.20% от цялото население на 

областта. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е 

резултат от неговото естествено и механично движение. 

Регистрираното съотношение между мъжете и жените в областта е 48,91% към 

51,09%. 

 
Възрастова структура на населението в област Варна за тригодишен период 

Години 

                                 Възрастови групи 

Общо 0-14 

% от 

общия 

брой 

15-59 

% от 

общия 

брой 

60+ 

% от 

общия 

брой 

Общо 

2011 г. 474 344 80 626 17.00 284 611 60.00 109 107 23.00 

2012 г.  473 236 80 788 17.07 281 958 59.58 110 490 23.35 

2013 г.  474 076 69 682 14.70 291 876 61.57 112 518 23.73 

В градовете 

2011 г. 396 695 66 034 16.65 245 162 61.80 85 499 21.55 

2012 г.  396 307 66 355 16.74 242 897 61.29 87 055 21.97 

2013 г.  397 255 57 550 14.49 250 775 63.13 88 930 22.39 

В селата 

2011 г. 77 649 14 592 18.79 39 449 50.80 23 608 30.40 

2012 г.  76 929 14 433 18.76 39 061 50.78 23 435 30.46 

2013 г.  76 821 12 132 15.79 41 101 53.50 23 588 30.71 
   

От особено значение за определяне на здравно-демографската характеристика на 

населението и тенденциите на общественото здраве е оценката на неговата възрастова 

структура. Промените във възрастовата структура на населението оказват съществено 

влияние върху показателите за обществено здраве, особено върху общите коефициенти на 

раждаемост, смъртност, заболеваемост и болестност и др., и в крайна сметка върху 

здравните потребности на населението. 

Динамиката в броя на населението на областта е свързана с неговата възрастова 

структура. Разпределението на населението на област Варна по възрастови групи е по-

благоприятно от средните стойности на показателя за страната. Характерен е високият дял 

на населението в групата от 15 до 59 г. – 291 876 жители, от която се формира основно 

трудовият потенциал. За 2013 г. се наблюдава увеличение броя на населението в област 

Варна, което не се е случвало последните години. 

Във възрастовата структура се увеличава относителния дял на лицата над 60-

годишна възраст (за 2013 г. – 23.73% при 23.35% през 2012 г.) и намалява делът на децата 

0-14 г. (за 2013 г. – 14.70% при 17.07% през 2012 г.) Възрастовата структура на населението 

се характеризира с трайна тенденция на застаряване на населението. Това води до промени 

в неговата основна възрастова структура – под, във и над- трудоспособна възраст. Влияние 

върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както 

остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на 

възрастовите граници на населението при пенсиониране. 

 

2. Раждаемост 

Тенденцията на намаляване на раждаемостта в България започва от 1925 г., когато 

страната навлиза в т. нар. „демографски преход” През целия 89-годишен период 

негативната тенденция е добре изразена, независимо от известни компенсационни ефекти 

след 1950 г. и колебания между 1968 г. и 1974 г. Спадът в раждаемостта е обективно 

обусловен от влиянието на множество демографски, социални и икономически фактори. 

Социално-икономическите промени след 1989 г. ускоряват процеса на понижаване на 
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8

9

10

11

12

13

България 8,6 9 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7 10 9,6 9,5 9,2

Област Варна 9,9 10 10,8 11,9 11,6 12,2 12,7 11,5 10,4 10 9,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

равнището на раждаемостта и са причина през 1997 г. то да спадне до 7.7%. След 

регистриране на този минимум процесът започва да се стабилизира, като целта е 

постепенно към 2030 г. да се достигне и да се задържи на ниво, типично за повечето от 

западноевропейските страни. През последните пет години раждаемостта в България е на 

равнището на раждаемостта в редица европейски страни като Гърция, Швейцария, 

Румъния, Малта и Унгария. 1 

Броят на живородените деца през 2013 г. в област Варна е 4 546, от които 2 354 

момчета и 2 192 момичета (момчетата са с 162 повече от момичетата). В сравнение с 

предходната 2012 година броят на живородените е намалял с 186 деца, от които 96 

момичета и 90 момчета по-малко. 

До 2009 г. коефициентът на раждаемост в област Варна бележи растеж – от 9.3‰ през 

2002 г. до 12.7‰ през 2009 г. От 2010 г. насам коефициентът на раждаемост бележи 

тенденция на лек спад – от 11,5‰ за 2010 г. на 10.4‰ за 2011 г., 10.0‰ за 2012 г. и 9,6‰ за 

2013 г. 

Много фактори от различен характер оказват влияние върху равнището на 

раждаемостта. Сред тях изпъкват социално-икономическите условия, които оказват 

негативно влияние върху репродуктивните нагласи сред младите хора. 

Друг показател, характеризиращ процеса на раждаемостта е средната възраст на 

жените при сключване на брак и раждане на дете (средна възраст на майката при раждане 

на първо дете за област Варна през 2013 г. – 27,5 години). 

Настъпилите изменения в показателя средна възраст на жената при раждане на дете 

трябва да се приемат като положителна тенденция на ранната раждаемост в страната, 

въпреки че броят на децата, родени от малолетни и непълнолетни майки продължава да е 

много висок. 

Няма промяна в коефициента на абортите за 2013 г. – 16.0 на 1 000 жени във 

фертилна възраст, тъй като те са намалели едва с 10 броя в сравнение с 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графика 2. Раждаемост в област Варна и страната (на 1000 жени във фертилна 

възраст) 

 

Раждания и аборти в област Варна 

Година 
Брой - общо На 1 000 жени от 15 до 49 години 

Раждания Аборти Раждания Аборти 

2011 г. 4 971 1 779 43.5 15.6 

2012 г. 4 757 1 811 42.1 16.0 

2013 г. 4 573 1 801 40.8 16.0 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на област 

Варна 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.ncedi.government.bg/national%20strategy_final.htm 
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 3.Обща смъртност 
УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2013 г.  ПО ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Област Варна   Общо В градовете В селата 

Възраст Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо за 

страната 104 345 54 827 49 518 64 089 33 499 30 590 40 256 21 328 18 928 

Варна 5 705 3 040 2 665 4 293 2 239 2 054 1 412 801 611 

0 19 14 5 13 9 4 6 5 1 

1  -  4 6 4 2 4 2 2 2 2 - 

5  -  9 6 2 4 6 2 4 - - - 

10 - 14 1 1 - 1 1 - - - - 

15 - 19 5 2 3 3 - 3 2 2 - 

20 - 24 18 14 4 11 9 2 7 5 2 

25 - 29 25 19 6 18 13 5 7 6 1 

30 - 34 31 25 6 24 20 4 7 5 2 

35 - 39 57 38 19 45 30 15 12 8 4 

40 - 44 94 66 28 78 55 23 16 11 5 

45 - 49 137 102 35 110 83 27 27 19 8 

50 - 54 176 132 44 140 103 37 36 29 7 

55 - 59 341 241 100 278 198 80 63 43 20 

60 - 64 460 323 137 339 239 100 121 84 37 

65 - 69 597 391 206 456 298 158 141 93 48 

70 - 74 644 362 282 463 247 216 181 115 66 

75 - 79 918 466 452 674 327 347 244 139 105 

80 - 84 995 415 580 756 300 456 239 115 124 

85 + 1 175 423 752 874 303 571 301 120 181 

 

Структура на общата смъртност по причини – анализ 

Един от най-тревожните демографски проблеми в България в момента е високото 

ниво на смъртност – обща, преждевременна и детска. 

Смъртността е един от най-важните индикатори на общественото здраве, чиято 

динамика и структура се влияе значително от социално-икономическото развитие на даден 

регион. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на 

демографско остаряване. 

Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от 

средногодишния брой на населението) за област Варна е 12.03‰ за 2013 г.  при 12,1‰ за 

2012 г. Смъртността е по-висока сред мъжете (3 040), отколкото сред жените (2 665) и в 

градовете (4 293), отколкото в селата (1 412). 

Смъртността в България през 2013 г е 14.4‰. Област Варна е на трето място сред 

областите с най-ниска смъртност. 

Заболяванията са основна причина за смърт при възрастните в област Варна. През 

2013 г. основен дял в структурата на общата смъртност заемат болестите на органите на 

кръвообращението – клас IX – 62.59%, следвани от новообразуванията – клас II – 21.54%, 

болестите на храносмилателната система – клас XI – 4.43%, травми, отравяния и някои 

други последици от въздействието на външни причини – клас XIX – 3.03% и X клас – 

болести на дихателната система с 2.98%. Тези 5 класа болести формират 94.57% от 

причините за смърт през 2013 г. 

Най-висока смъртност има при населението между 80 – 84 годишна възраст – 1 038 

са починалите за 2013г. 

Смъртността в градовете е по-висока от тази в селата. Разликата в смъртността на 

градското и селското население се дължи на по-интензивния процес на обезлюдяване на 

селата.  
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10

12

14

16

България 14,2 14,6 14,7 14,8 14,5 14,2 14,6 14,7 15 14,4

О бласт Варна 12,1 12,5 12,8 12,6 12,5 12,2 12,6 11,9 12,1 12

200 200 200 200 200 200 201 201 201 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Графика 3. Обща смъртност в област Варна и страната (на 1000 души) 

Структура на общата смъртност по причини 

 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

2012 г. – област Варна 2013 г. – област Варна 

Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял (%) 
Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял  (%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 5 728 1 210.39 100.00 5 705 1 203.39 100.00 

I 
Някои инфекциозни и 

паразитни болести 
25 5.28 0.44 25 5.27 0.44 

II Новообразувания 1 062 224.41 18.54 1 229 259.24 21.54 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и 

отделни нарушения, 

включващи имунния 

механизъм 

10 2.11 0.17 7 1.48 0.12 

IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната на 

веществата 

110 23.24 1.92 41 8.65 0.72 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 
10 2.11 0.17 7 1.48 0.12 

VI 
Болести на нервната 

система  
64 13.52 1.12 45 9.49 0.79 

VII 
Болести на окото и 

придатъците му 
0 0.00 0.00 0 0 0 

VIII 
Болести на ухото и 

мастоидния израстък 
0 0.00 0.00 0 0 0 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
3 676 776.78 64.18 3 571 753.25 62.59 

Х 
Болести на дихателната 

система 
196 41.42 3.42 170 35.86 2.98 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 

215 45.43 3.75 253 53.37 4.43 

ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 
2 0.42 0.03 1 0.21 0.02 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната система и на 

съединителната тъкан 

4 0.85 0.07 2 0.42 0.04 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 
75 15.85 1.31 76 16.03 1.33 

ХV 
Бременност, раждане и 

послеродов период 
0 0.00 0.00 0 0 0 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния период 

14 2.96 0.24 12 2.53 0.21 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци 

на развитието], 
13 2.75 0.23 7 1.48 0.12 
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6

8

10

12

14

16

България 11,6 10,4 9,7 9,2 8,6 9 9,4 8,5 7,8 7,3

Област Варна 9,3 8,9 9,5 8,1 7,5 6,3 10,1 8,1 7 4,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

деформации и хромозомни 

аберации 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, 

открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

76 16.06 1.33 86 18.14 1.51 

ХIX 

Травми, отравяния и някои 

други последици от 

въздействието на външни 

причини 

176 37.19 3.07 173 36.49 3.03 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на област Варна 
 

 

4. Детска смъртност (умрели деца до 1 годишна възраст)  в област Варна 

Анализ 

Нивото на детската смъртност е най-информативният показател за икономическото, 

социалното и здравното благополучие на населението, а измененията в интензитета на 

детската смъртност настъпва сравнително бързо с промените в икономическите условия на 

живот и жизнен стандарт. 

Детската смъртност в област Варна винаги е била по-ниска от средната за страната. 

Това се дължи на по-големият относителен дял на градското население в сравнение със 

средния за страната. 

Коефициентът на детската смъртност в Област Варна бележи плавно снижение от 

2003 г. когато е 11.4‰ до 2009 г., когато достига 6.3‰. За 2010 г. коефициентът отново се 

покачва на 10.1‰. През 2013 г. коефициентът на детска смъртност достига своята най-

ниска стойност от 10 години насам – 4.2‰. 

Наблюдават се съществени различия в стойностите на показателя детска смъртност 

по отношение на териториалния признак (градове-села), като в селата детската смъртност е 

по-ниска през 2013 г. и 2012 г. – 1.3‰, през  2011 г. – 1.9‰, а през 2010 г. – 3.2‰.  

В градовете детската смъртност се движи в следния порядък – през 2010 г. – 6.9‰, 

2011 г. – 6.3‰, през 2012 г. – 5.7‰ а през 2013 г. – 2.9‰. 

Като основна причина за по-високата детска смърност в градовете е обезлюдяването 

на селата и застаряващото население в тях. Върху промените в броя на ражданията влияние 

оказва и контингента на жените в детеродна възраст, който в последните години намалява. 

Най-висока смъртност при децата е в перинаталния период. В същото време 

показателите за неонаталната и постнеонаталната детска смъртност през 2013 г. са по-ниски 

от предходните години. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Графика 5. Детска смъртност в област Варна и страната (на 1000 живородени деца) 

 

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст)  в област Варна 

 

Година 

Общо В градовете В селата 

Брой 
На 1000 

живородени 
Брой 

На 1000 

живородени 
Брой 

На 1000 

живородени  
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2011 г. 40 8.1 31 6.3 9 1.9 

2012 г. 33 6.9 27 5.7 6 1.3 

2013 г. 19 4.2 13 2.9 6 1.3 

 

 

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Варна 

 

Година Перинатална ДС в ‰ Неонатална ДС в ‰ 
Постнеонатална ДС 

в ‰ 

2011 г. 7.2 5.7 2.4 

2012 г. 7.6 3.8 3.2 

2013 г. 6.6 2.0 2.2 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на 

област Варна. 

Детска смъртност по причини 

№ на класа 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

2012 г. – област Варна 2013 г. – област Варна 

Брой 
На 1000 

живородени 

Относителен 

дял (%) 
Брой 

На 1000 

живородени 

Относителен 

дял (%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 33 6.97 100.00 19 4.18 100.00 

I 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
0 0.00 0.00 1 0.22 5.26 

II Новообразувания 0 0.00 0.00 1 0.22 5.26 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния 

механизъм 

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната на 

веществата 

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

VI Болести на нервната система  0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
4 0.85 12.12 0 0.00 0.00 

Х Болести на дихателната система 7 1.48 21.21 0 0.00 0.00 

ХI 
Болести на храносмилателната 

система 
2 0.42 6.06 1 0.22 5.26 

ХIV  
Болести на пикочо-половата 

система (N00-N99) 
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

ХVI 
Някои състояния, възникващи 

през перинаталния период 
14 2.96 42.42 12 2.64 63.16 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации 
6 1.27 18.18 3 0.66 15.79 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити 

при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани 

другаде 

0 0.00 0.00 1 0.22 5.26 

ХIX 

Травми, отравяния и някои 

0други последици от 

въздействието1 на външни 

причини0 

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на 

област Варна. 
 

 



 10 

-12

-9

-6

-3

0

България -5,7 -5,2 -5,4 -5,1 -5 -4,3 -3,5 -4,6 -5,1 -5,1 -5,2

Област Варна -2,3 -2,1 -1,7 -0,9 -1 -0,3 -0,5 -1,1 -1,5 -2,1 -2,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Структура на детската смъртност по причини  

През 2013 г. случаите на починали деца на възраст до 1 година са 19. През 2012 г. са 

били 33, което е почти два пъти повече. Коефициентът на детска смъртност на 1 000 

живородени е 4,18 ‰, като е с 2.79‰ по-нисък от този през 2012 г. 

През 2013 г. основни причини за умиранията на децата по 1-годишна възраст са 

Някои състояния, възникващи през перинаталния период – 2.64‰ на 1 000 живородени 

деца, на второ място, с 0.66‰, се подреждат Вродените аномалии и останалите 4 класа ( I, 

II, XI I XVIII) си поделят третото място – 0.22‰. 

През 2012 г.  най-голям дял се пада на клас XVI – някои състояния, възникващи през 

перинаталния период – 2.96‰ на 1 000 живородени деца, на второ място, с 1.48‰, се 

подреждат Болестите на дихателната система, вродените аномалии са на трето място – 

1.27‰. 

При сравняемост на двете години, процентът на клас ХVI – Някои състояния, 

възникващи през перинаталния период през 2013 г. се е понижил с 0,32‰ спрямо 2012 г., а 

през 2012 г. спрямо 2011 г. с 0.88‰. 

Причините за тези стойности на показателя детска смъртност са: 

 висок процент на ранните бременности; 

 висок процент на недоносените и децата с вродени малформации; 

 

5. Естествен прираст  в област Варна 

Естественият прираст на населението представлява разликата между ражданията и 

умиранията. Отразява количеството хора, с което населението в област Варна по естествен 

начин нараства или намалява по брой. Неблагоприятното развитие на раждаемостта и 

смъртността води до неблагоприятни промени и в естествения прираст на населението. 

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен 

естествен прираст на населението.  

През 2013 г. абсолютният брой на естествения прираст за област Варна е (-)1 159 

души, при което стойността на коефициента на естествения прираст е  -2.4‰. Той е с 

отрицателна стойност във всички общини, което означава, че намалението на населението в 

областта се дължи предимно на негативните демографски тенденции. В градовете 

стойността му е -1.1‰, а в селата -9.2‰, това се обяснява с по-високата смъртност и ниска 

раждаемост в селата, в следствие на застаряващото население там. 

 

Естествен прираст в област Варна 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на област 

Варна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Графика 6. Естествен прираст  в област Варна и страната (на 1 000 живородени 

деца) 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ И БОЛЕСТНОСТ 

 

Структура на Общата заболеваемостта и болестността по класове болести. 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател 

за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и 

качеството на развитие на човешкия капитал. 
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Клас X
36,16% Клас 

XIV

8,98%Клас 
XIX

7,74%

Клас IX
7,18%

Други
39,94%

Обща заболеваемост 
в област Варна

Клас X
62,27%

Клас XIX
6,12%

Клас XVIII
5,51%

Клас XII
5,43%

Други
20,67%

Заболеваемост в област Варна
при децата до 17 години

Едновременната оценка на значителен бтрой фактори като: пол, възраст, 

образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, здравни 

традиции и нагласи, състояние на здравнатса система и степен на развитие на условия за 

равен достъп до здравни услуги за всички, социално-икономическо развитие и доходи, 

определя характера на общия здравен статус на населението, здравното поведение и 

възпроизвеждането на неравенства за различни социални групи по отношение на достъпа 

до здравеопазване и здравни грижи. 

Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от 

заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на 

населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален 

и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др. 

В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2013 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система – 36.16%. 

На второ място са болестите на пикочо-половата система – 8.98%. На трето място са 

травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – 7.74%. 

 

 

Графика 7. Структура на 

Общата заболеваемост на 

населението от област Варна през 

2013 г. 

 

 

 

Регистрираните новооткрити заболявания за 2013 г. са 446 515. 

Така формираната заболеваемост за 2013 г. е 941.86 на 1 000 души от населението. 

/за 2012 г. – 877,73 на 1 000 души от населението/. 

През 2013 г. в структурата на болестността по класове болести с най-висок 

относителен дял 24.90% са болестите на органите на кръвообращението. На второ място са 

болестите на дихателната система – 19.00%. На трето място са болестите на пикочо-

половата система – 9.33%. 

Регистрираните заболявания за 2013 г. са 1 048 781. 

 

Заболеваемост при децата до 17 години 

В структурата на заболеваемостта при децата до 17 години по класове болести за 

2013 г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система – 62,27% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години. На второ място са травми, отравяния и 

някои други последици от въздействието на външни причини – 6,12 %. На трето място са 

симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде – 5,51 % . На четвърто място са болести на кожата и 

подкожната тъкан – 5,43 % и на пето място са болести на ухото и мастоидния израстък – 

4,41 %. 
 

Графика 8. Структура на 

заболеваемост на населението 

от област Варна при децата до 

17 години през 2013 г. 
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Болестност и заболеваемост сред населението в област Варна през 2012 г. 

Регистри

рани 

заболява

ния

На 1000 

души от 

населен

ието

Относи

телен 

дял в 

(%)

Регистр

ирани 

заболява

ния

На 1000 

души от 

населен

ието

Относи

телен 

дял в 

(%)

ОБЩО     I – XIX клас 1 020 104 2 155,60 100 504 515 877,83 100

I
Някои инфекциозни и паразитни 

болести
5 122 10,82 0,5 3 846 8,13 0,76

II Новообразувания 12 827 27,1 1,26 4 167 8,81 0,83

III

Болести на кръвта, кръвотворните 

органи и отделни нарушения, 

включващи имунния механизъм

7 203 15,22 0,71 2 485 5,25 0,49

IV

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на 

обмяната на веществата

62 269 131,58 6,1 12 609 26,64 2,5

V
Психични и поведенчески 

разстройства
30 472 64,39 2,99 9 082 19,19 1,8

VI Болести на нервната система 44 020 93,02 4,32 11 830 25 2,34

VII Болести на окото и придатъците му 65 342 138,07 6,41 30 105 63,62 5,97

VIII
Болести на ухото и мастоидния 

израстък
28 122 59,42 2,76 22 083 46,66 4,38

IX
Болести на органите на 

кръвообращението
227 215 480,13 22,27 33 973 71,79 6,73

X Болести на дихателната система 246 053 519,94 24,12 216 628 457,76 42,94

XI
Болести на храносмилателната 

система
40 106 84,75 3,93 15 951 33,71 3,16

XII
Болести на кожата и подкожната 

тъкан
34 235 72,34 3,36 27 901 58,96 5,53

XIII
Болести на костно-мускулната 

сис-тема и на съединителната тъкан
42 820 90,48 4,2 20 370 43,04 4,04

XIV Болести на пикочо-половата система 84 330 178,2 8,27 34 382 72,65 6,81

XV
Бременност, раждане и послеродов 

период
4 756 10,05 0,47 4 346 9,18 0,88

XVII

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации

682 1,44 0,07 227 0,48 0,04

XVIII

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде

18 953 40,05 1,86 18 953 40,05 3,76

XIX

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на 

външни причини

35 577 75,18 3,49 35 577 75,18 7,05

№ на 

класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10

Болестност Заболеваемост

 
Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети 

на ЛЗ за извънболнична помощ в областта. 
 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Варна през 2013 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

(%) 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

(%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 1 048 781 2 212.26 100.00 446 515 941.86 100.00 
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I Някои инфекциозни и паразитни болести 8 821 18.61 0.84 6 971 14.70 1.56 

II Новообразувания 22 355 47.15 2.13 7 581 15.99 1.70 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

8 134 17.16 0.78 2 479 5.23 0.56 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната 

на веществата 

69 255 146.08 6.60 12 971 27.36 2.90 

V Психични и поведенчески разстройства 30 025 63.33 2.86 5 854 12.35 1.31 

VI Болести на нервната система  44 116 93.06 4.21 8 418 17.76 1.89 

VII Болести на окото и придатъците му 64 127 135.27 6.11 23 684 49.96 5.30 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 29 660 62.56 2.83 19 217 40.54 4.30 

IХ Болести на органите на кръвообращението 261 097 550.75 24.90 32 047 67.60 7.18 

Х Болести на дихателната система 199 302 420.40 19.00 161 449 340.56 36.16 

ХI Болести на храносмилателната система 38 355 80.90 3.66 15 231 31.13 3.41 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 37 094 78.24 3.54 22 451 47.36 5.03 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и 

на съединителната тъкан 
84 224 177.66 8.03 24 536 51.76 5.50 

ХIV Болести на пикочо-половата система 97 899 206.50 9.33 40 096 84.58 8.98 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 7 054 14.88 0.67 5 892 12.43 1.32 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
2 564 5.41 0.24 640 1.35 0.14 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

19 271 40.65 1.84 17 959 37.88 4.02 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на външни 

причини 

34 559 72.90 3.30 34 559 72.9 7.74 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически 

отчети на ЛЗ за извънболнична помощ в областта. 

 

1. Хоспитализирана заболеваемост 

През 2013 г. хоспитализациите в лечебните заведения са в следния порядък:  

На първо място е клас II (новообразувания) – 18 353, което е 387.13 на 10 000 души 

от населението, относителен дял – 16.29%.  

На второ място е клас IX (болести на органите на кръвообръщението) – 17 945, което 

е 378.53 на 10 000 души от населението на областта, относителен дял – 15.93%.   

На трето място е клас XI (болести на храносмилателната система) – 11 086, което е 

233.84 на 10 000 души от населението, относителен дял – 9.84%.  

На четвърто място е клас XIII (болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан) – 8 352 или 176,17 на 10 000 души от населението, относителен дял 

– 7.41%.  

На пето място е клас X (дихателната система) – 8 054, което е 169.89 на 10 000 души 

от населението, относителен дял – 7.15% 

През 2013 г. от стационарите на лечебните заведения за болнична помощ в област 

Варна са изписани 112 655 болни или 2 376,31 на 10 000 от населението, а през 2012 г. са 

изписани 104 177 болни или 2 201.38 на 10 000 от населението, което е с 8 478 лекувани и 

изписани повече през 2013 г.  

В структурно отношение на първо място по хоспитализация през 2013 г. е клас клас 

II (новообразувания) – 17 217, което е 363.81 на 10 000 души от населението, относителен 

дял – 16.53%.  
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На второ място е клас IX (болести на органите на кръвообръщението) – 16 423, което 

е 347.04 на 10 000 души от населението на областта, относителен дял – 15.76%.   

На трето място е клас XI (болести на храносмилателната система) – 10 130, което е 

214.06 на 10 000 души от населението, относителен дял – 9.72%.  

На четвърто място е клас X (болести на дихателната система) – 8 174 или 172,73 на 

10 000 души от населението, относителен дял – 7.85%.  

На пето място е клас XV (бременност, раждане и послеродов период) – 7 696, което е 

162.62 на 10 000 души от населението, относителен дял – 7.39%.  

Трябва да се отбележи, че с въвеждане на клиничните пътеки като форма на 

финансиране на болничната помощ от НЗОК, значително се промени структурата на 

хоспитализираната заболеваемост, особено по определени класове и отделни диагнози. 

Това води до изкривяване на статистическата информация и затруднява качествения анализ 

на заболеваемостта по причини, както и прогнозирането на трайни тенденции в развитието 

на здравните потребности от болнична помощ. 

Онкологични заболявания 
Злокачествените новообразувания се обособяват като друг тежък проблем, свързан 

със здравето на населението. 

В област Варна през 2013 г. заболеваемостта от злокачествени заболявания е 478.62, 

а болестността – 3 629.59  на 100 000 души от населението. 

В област Варна през 2012 г. заболеваемостта от злокачествени заболявания е 410.15, 

а болестността – 3 471.42 на 100 000 души от населението. 

 Сред новооткритите заболявания най-често срещани са тези на Храносмилателните 

органи – 540, или 113.91 на 100 000 души население, след тях са Меланом и други 

злокачествени новообразувания на кожата – 301 или 63,49 на 100 000 души население. На 

трето място са злокачествени новообразувания на млечна жлеза – 284 или  59,91 на 100 000 

души население. 

 Нарастващата смъртност е свързана както с трайно нарастващата честота на 

злокачествените заболявания, така и с причините, свързани с късното им откриване 

 

 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

Наименование и 

локализацияна на 

новообразуванието по 

МКБ – 10  

2012 г. 2013 г. 

Всичко Новооткрити Всичко Новооткрити 

Всичко 

На 100 

000 

Отн, 

дял 

(%) Всичко 

На 100 

000 

Отн, 

дял 

(%) Всичко 

На 100 

000 

Отн, 

дял 

(%) Всичко 

На 100 

000 

Отн, 

дял (%) 

Злокачествени 

новообразувания 

всичко  

16 428 3 471,42 100,00 1941 410,15 100,00 17 207 3 629,59 100,00 2 269 478,62 100,00 

Устни, устна кухина и 

фаринкс  
363 76,71 2,21 65 13,74 3,35 370 78,05 2,15 53 11,18 2,34 

в т.ч.:  устна  163 34,44 0,99 14 2,96 0,72 166 35,02 0,96 13 2,74 0,57 

Храносмилателни 

органи  
2 501 528,49 15,22 448 94,67 23,08 2 637 556,24 15,33 540 113,91 23,80 

в т. ч.: хранопровод  24 5,07 0,15 10 2,11 0,52 24 5,06 0,14 11 2,32 0,48 

стомах  290 61,28 1,77 60 12,68 3,09 293 61,80 1,70 79 16,66 3,48 

дебело черво  1 139 240,68 6,93 158 33,39 8,14 1 211 255,44 7,04 190 40,08 8,37 

ректосигмоидална 

област, право черво 

(ректум), анус и анален 

канал  

791 167,15 4,81 105 22,19 5,41 828 174,66 4,81 129 27,21 5,69 

черен дроб и 

интрахепатални 

жлъчни пътища  

65 13,74 0,40 29 6,13 1,49 68 14,34 0,40 30 6,33 1,32 

панкреас 130 27,47 0,79 72 15,21 3,71 150 31,64 0,87 78 16,45 3,44 
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Дихателни органи и 

гръден кош  
810 171,16 4,93 224 47,33 11,54 853 179,93 4,96 268 56,53 11,81 

в т. ч.: ларинкс 271 57,27 1,65 28 5,92 1,44 281 59,27 1,63 33 6,96 1,45 

трахея, бронхи и бял 

дроб 
493 104,18 3,00 189 39,94 9,74 522 110,11 3,03 229 48,30 10,09 

Кости и ставни 

хрущяли 
45 9,51 0,27 2 0,42 0,10 51 10,76 0,30 5 1,05 0,22 

Меланом и други 

злокачествени 

новообразувания на 

кожата  

3 500 739,59 21,31 297 62,76 15,30 3 608 761,06 20,97 301 63,49 13,27 

в т. ч.: злокачествен 

меланом на кожата  
272 57,48 1,66 21 4,44 1,08 293 61,80 1,70 32 6,75 1,41 

Мезотелиална и меки 

тъкани  
199 42,05 1,21 26 5,49 1,34 193 40,71 1,12 13 2,74 0,57 

Млечна жлеза 3 048 644,08 18,55 216 45,64 11,13 3 175 669,72 18,45 284 59,91 12,52 

Женски полови органи  2 275 480,73 13,85 160 33,81 8,24 2 356 496,97 13,69 202 42,61 8,90 

в т. ч.: шийка на 

матката  
767 162,08 4,67 55 11,62 2,83 787 166,01 4,57 59 12,45 2,60 

тяло на матката 1 014 214,27 6,17 59 12,47 3,04 1 047 220,85 6,08 73 15,40 3,22 

яйчник  398 84,10 2,42 38 8,03 1,96 425 89,65 2,47 59 12,45 2,60 

Мъжки полови органи 1 165 246,18 7,09 200 42,26 10,30 1 329 280,33 7,72 245 51,68 10,80 

в т. ч.: простата 940 198,63 5,72 187 39,52 9,63 1 088 229,50 6,32 226 47,67 9,96 

Пикочна система  1 168 246,81 7,11 134 28,32 6,90 1 212 255,66 7,04 135 28,48 5,95 

в т. ч.: пикочен мехур  809 170,95 4,92 80 16,90 4,12 821 173,18 4,77 82 17,30 3,61 

Око, главен мозък и 

други части на 

централната нервна 

система  

173 36,56 1,05 26 5,49 1,34 179 37,76 1,04 31 6,54 1,37 

в т. ч.: око и неговите 

придатъци  
43 9,09 0,26 5 1,06 0,26 46 9,70 0,27 4 0,84 0,18 

главен мозък  98 20,71 0,60 19 4,01 0,98 102 21,52 0,59 25 5,27 1,10 

Щитовидна и други 

ендокринни жлези 
350 73,96 2,13 21 4,44 1,08 369 77,84 2,14 22 4,64 0,97 

в т. ч.: щитовидна 

жлеза  
334 70,58 2,03 20 4,23 1,03 353 74,46 2,05 21 4,43 0,93 

Неточно определени, 

вторични и неуточнени 

лokaлuзaции 

140 29,58 0,85 61 12,89 3,14 157 33,12 0,91 75 15,82 3,31 

Лимфна, кръвотворна и 

сродните им тъкани  
691 146,02 4,21 61 12,89 3,14 718 151,45 4,17 95 20,04 4,19 

в т. ч.: болест на 

Hodgkin  
140 29,58 0,85 6 1,27 0,31 148 31,22 0,86 4 0,84 0,18 

нехочкинов лимфом  249 52,62 1,52 23 4,86 1,18 270 56,95 1,57 49 10,34 2,16 

лeвkeмuя 245 51,77 1,49 24 5,07 1,24 246 51,89 1,43 32 6,75 1,41 

лuмфouднa лeвkeмuя  180 38,04 1,10 12 2,54 0,62 180 37,97 1,05 15 3,16 0,66 

миелоидна лeвkeмuя  49 10,35 0,30 11 2,32 0,57 49 10,34 0,28 13 2,74 0,57 

Новообразувания ин 

ситу  
344 72,69 2,09 32 6,76 1,65 373 78,68 2,17 30 6,33 1,32 

Забележка: данните са получени от СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” ЕООД  

 

Инфекциозни болести 
Все още е висок процентът на регистрираните инфекциозни заболявания - 

относителен дял в общата болестност – 3.33% за 2012 г. и  2.98% за 2013 г. Най-голяма 

епидемиологична значимост по групи инфекции имат следните нозологични форми: чревни 

инфекциозни болести,туберкулоза,  вирусен хепатит, сифилис и др. 
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Високата честота на инфекциозните заболявания е свързана както с нивото на 

здравната култура и социалния статус на населението, така и с дейностите по провеждането 

на активна и пасивна профилактика на заразните и паразитни болести. 

Проблемите, свързани с постигането на висок обхват планови имунизации се отнасят 

преди всичко до групите с повишен риск и касаят най-вече ромската етническа група и  

децата в неравностойно социално положение. 

 
Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването 

Форма на заболяването 2011 г.   2012 г.            2013 г. 

 Брой 
На 

100 000  
Брой 

На 

100 000  
Брой 

     На 

100 000 

Общо 397 83.7 374 79.03 367 77.41 

в т.ч. новооткрити 134 28.2 89 18.81 88 18.56 

Туберкулоза на дих. органи 296 62.4 303 64.03 289                       60.96 

в т.ч. новооткрити 99 20.9 71 15.00 66 13.92 

Туберкулоза на костите и ставите 8 1.7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.06 6 1.27 

в т.ч. новооткрити 3 0.6 1 0.21 2 0.42 

Туберкулоза на пикочо-половите органи 4 0.8 2 0.42 2 0.42 

в т.ч. новооткрити 1 0.2  0.00 - - 

Други форми на активна туберкулоза 52 11.0 71 15.00 78 16.45 

в т.ч. новооткрити 20 4.2 18 3.80 22 4.64 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза 

През 2013 г. регистрираните заболявания от активна туберкулоза на 100 000 души са 

77.41; за 2012 г. са 79.03 на 100 000 души и за 2011 г. са 83.70, от което става ясно, че все 

по-малко хора се разболяват от туберкулоза. До голяма степен националната програма за 

превенция и контрол на туберкулозата постига своята цел – контролира нарастването на 

заболеваемостта. За това допринася възстановяването на организационно-методичната 

помощ, извършвана от утвърдени специалисти по белодробни болести, унифицирано 

лечение на болните от туберкулоза в съответствие с препоръките на СЗО. 

Превенцията и профилактиката се осъществяват чрез два подхода: идентифициране 

на заболелите от туберкулоза и техните контактни лица и съответно лечение на заболелите; 

ваксиниране на децата за предпазване от болестта. 

Все още са налице редица проблеми, свързани с контрола на туберкулозата, като: 

остаряла материална база, осигуряване средства за изследвания, поддържане и обновяване 

на диагностичната апаратура, наличие на резистентност и пр. 

Психични заболявания 
През последните години се очертава тенденцията на увеличаване честотата на 

психичните и поведенчески разстройства. 

През 2013 г. са регистрирани 30 025, от които 5 854 са новооткрити. Показателят 

болестност е 63.33 на 1000 души при заболеваемост – 12.35 на 1000 души. 

През 2012 г. са регистрирани 30 472, от които 9 082 са новооткрити. Показателят 

болестност е 64.39 на 1000 души при заболеваемост – 19.19 на 1000 души. 

Психичните и поведенческите разстройства причиняват сериозни вреди, влошавайки 

качеството на човешкия живот. 
Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване 

Здравословното състояние на населението в област Варна показва, че здравните 

политики през последните десетилетия все още не води до желаните резултати. Социално-

икономическото развитие в условията на прехода и свързаните с него основни 

детерминанти на здравето безспорно са допринесли за съществуващото състояние. Някои 

от негативните процеси обаче са свързани в определена степен и с несъвършенства в 

здравната мрежа. 
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Основните слабости и недостатъци на системата за извънболнична помощ 

могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 неравномерно териториално разпределение на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, водещо до неравнопоставеност на населението по отношение на 

достъпа до здравни услуги; 

 предимно индивидуална организация на дейността на общопрактикуващите лекари и 

малък относителен дял на регистрираните групови практики; 

 липса на добре организирана 24-часова помощ в лечебните  заведения за първична и 

специализирана извънболнична помощ и зачестяващи проблеми и пропуски при оказването 

й; 

 недостатъчна и често формално осъществявана дейност по промоция на здравето,  

профилактика и скрининг на заболяванията, диспансеризация и т.н.; 

 недостатъчен брой специалисти по определени медицински специалности; 

 обособяване на голям брой индивидуални специализирани практики за сметка на 

ДКЦ и МЦ, водещо до лоша координация и нарушаване на интегритета на 

лечебнодиагностичния процес; 

 

Предложения за решаване на проблемите 

Насоките за решаване на проблемите в извънболничната помощ включват 

редица дейности, по-важните от които са: 

 Подобряване достъпа до различните видове медицинска помощ чрез правилно 

териториално разпределение на лечебните заведения и медицинските специалисти, в т.ч. в 

отдалечените и труднодостъпни селища, райони с малцинствени етнически общности и др. 

 Стимулиране на създаването на групови практики на ОПЛ в по-големите населени 

места с цел подобряване достъпа и качеството при предоставяне на неотложна помощ. 

 Фокусиране на вниманието върху социално уязвимите контингенти (деца, социално 

слаби, инвалиди и др.) чрез промени в нормативната уредба и в националните рамкови 

договори. 

 Усъвършенстване на регламентите за организация и финансиране на 

извънболничната помощ (увеличаване дела на заплащане на ОПЛ за реално извършени 

дейности, усъвършенстване на системата за осъществяване на профилактични прегледи, 

провеждане на диспансерно наблюдение на хронично болните, реално покриващо техните 

потребности от адекватна специализирана помощ, усъвършенстване контрола на 

извършваните дейности). 

 Увеличаване на дейностите по промоция на здравето, на профилактичната и лечебна 

дейност, особено при децата до 18 годишна възраст и лицата в неравностойно положение от 

различни уязвими групи. 

 

Регионални здравни приоритети 

За изпълнението на тези цели е необходимо реализирането на областно ниво на  

следните приоритетни дейности: 

1. Ориентиране към дейности по профилактика и превенция на здравето на 

населението, с приоритет на деца, бременни, майки на деца до една година, лица с 

физически и психически разстройства и общности със здравни неблагополучия. 

2. Осигуряване на достъпни, своевременни и качествени медицински услуги за 

общността за достигане на европейските стандарти при медицинското обслужване. 

3. Осигуряване на възможности за взаимодействие между отделните подсистеми (нива 

на оказване на медицинска помощ) и териториалното им разпределение, с цел по-висока 

ефективност при използване на ресурсите. 

4. Ресурсно осигуряване на националната и регионалните здравни мрежи, в т.ч. на 

човешки, технологични и финансови ресурси. 

5. Осигуряване на обществена подкрепа на дейностите по здравеопазване 
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СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВАРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА РЗИ-ВАРНА 

 

 През 2014г. 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 стартегически цели: 

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

2. Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол. 

3. Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението. 

4. Повишаване на административния капацитет на РЗИ за правилно прилагане 

на действащото европейско и национално законодателство в областта на факторите на 

жизнената среда, обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките със 

значение за здравето на човека. 

В изпълнение на тези цели се идентифицираха следните оперативни цели: 

1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на 

ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за 

продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената 

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

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

спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания. 

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

ЕС мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на 

възможните рискове за здравето на населението. 

4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на продедурите, съгласно 

получената акредитация по БДС EN ISO / IEC 17 025 и БДС EN ISO / IEC  17 020. 

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за 

резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

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

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

8. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за 

ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с 

поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с 

алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда. 
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9. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното 

състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената 

среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.  

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

информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на 

живот. 

11. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, 

ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху 

качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Провеждане на 

активен епидемиологичен надзор над СПИН, туберкулозата и сексуално предавани 

инфекции (СПИ).Активно участие в съществуващите специализирани информационни 

мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО. 

12. Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни 

болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и изпълнение на 

изискванията, залегнали в Международните здравни правила.  

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

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

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

провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”. 

14. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални 

здравни структури, националните центрове, неправителствени организации и МЗ при 

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

15. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на 

квалификацията на кадрите от РЗИ. 

16. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по 

определени здравни проблеми.  

17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални 

структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен 

контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на 

здраве. 

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

влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената 

среда. 

19. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на 

здравеопазването, планиране и координиране дейностите по провеждане на следдипломно 

обучение в системата на здравеопазването. 

20. Повишаване информираността на населението. 

 

 

ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РЗИ– ВАРНА 

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

е 176 бройки - 127 по служебно правотношение и 49 по трудово правотношение.  През 

м.септември, съгласно промяна в Устройствения  правилник на РЗИ  общата численост е 

намалена с една бройка. Съкратена е една бройка от длъжност „инспектор“ в отдел „ДЗК“, 

Д „ОЗ“. През 2014 г. седем пъти са правени вътрешни размествания и промяна на 

длъжности, които са утвърдени съгласно промени в Длъжностното разписание и 

Поименното разписание на длъжностите в РЗИ-Варна. 

 Ръководството на РЗИ-Варна се осъществява от директор, заместник директор и 

главен секретар, като последната длъжност е незаета. Администрацията е разделена на 

обща и специализирана. Общата администрация включва дирекция „АПФСО” с 32 

длъжности, а специализираната е органи зирана в следните дирекции: ”Обществено здраве” 

с 41 длъжности, „Лабораторни изследвания” с 29 длъжности, „Надзор на заразните 

болести” с 48 длъжности  и  “Медицински дейности”  с 23 длъжности. Съгласно 
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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 от 

началото на 2014 г. са осигурени допълнителено 1,5 бр. технически длъжности извън 

утвърдената численост, които са заети. 

Разпределението на персонала съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията е, както следва: ръководни длъжности – 21 по щат, от тях са заети – 20; 

експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 108 по щат, заети в края на 

годината – 106; експертни длъжности със спомагателни функции – 36, заети - 36; 

технически длъжности –11 заети - 11. 

През 2014 г. са пенсионирани трима служители, напуснали са 18 и са постъпили 28 

служители. Проведени са 8 конкурса специализираната администрация, завършили с избор 

и назначаване на служители и е обявен един конкурс за инспектор в отдел „РК“, Д „ОЗ“, 

който ще завърши през 2015 година.  

Към 31.12.2014 г. в инспекцията работят 124 служители с висше образование. От тях 

с висше медицинско образование са 84 (31 притежават степен магистър и 53 са 

професионален бакалавър по ... ), а с висше немедицинско образование – 40 служители. С 

придобита медицинска специалност са 22 служители.  
КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ИНСПЕКЦИЯТА  

 Планирането на следдипломната квалификация за 2014 г. на служителите на РЗИ-

Варна и изготвянето на списъците със заявките за курсове, съобразно план-графиците на 

националните центрове и Института по публична администрация бе извършено в срок и 

заявките изпратени своевременно. За текущата година бяха планирани 41 курса, от тях 4 

отпаднаха поради кадрови затруднения и производствена необходимост, а 3 не се състояха.  

 През 2014г. за служители на РЗИ – Варна бяха осъществени следните курсове: 

- в ИПА по 8 теми са обучени 16 служителя; 

- към НЦОЗА 10 курса – 7 теми, обучени 7 служителя; 

- към НЦЗПБ 5 курса; 

- към НЦРРЗ 6 курса – обучени 5 служителя ; 

- допълнително: 

2 служителя взеха участие в 2 обучения, организирани от Академия Респонса; 

1 служител е обучен в курс, проведен в Атина по международната програма Shipsan Act; 

1 служител е преминал курс към БИМ София ; 1 курс към ДКСИ – 1 служител ; 

1 служител с участие в научна сесия на Медицински колеж, МУ-Варна; 

1 служител е преминал курс за пожарна безопасност къмц ЛОТ Консулт 
1 курс в ЦЗСП – 1 служител е обучаван по превенция на ХИВ сред уязвими групи; 

5 служителя от РЗИ Варна взеха участие в проведения в РЗИ Перник специализиран курс за здравно 

осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии. 

За настоящата година не бяха организирани курсове по чужди езици. 

 Графикът за обучения по центрове беше поставен на общодостъпно място за всички 

служители на  NAS сървър в локалната мрежа на инспекцията за справки. 

 

ПРИХОДИ 

Планираните собствени приходи по бюджета на РЗИ-Варна за 2014 година са: 

приходи от държавни такси по § 25-00 в размер на 768 000 лв. и глоби, санкции и 

наказателни лихви по § 28-00 в размер на 88 680 лв. Отчета на РЗИ-Варна за годината в 

приходната част има следното измерение в цифри: приходи и доходи от собственост – 18 

597 лв., държавни такси – 521 309 лв., глоби, санкции и наказателни лихви – 44 658 лв., от 

които 30 483 лв. за събрани в наша полза от поделенията на НАП, внесен данък върху 

приходите от стопанска дейност – 531 лв. и други приходи (от застрахователно 

обезщетение) в размер на 125 лв., като общия размер на приходите е 553 769 лв. За 

посочения период са продадени специални формуляри за предписване на наркотични 

вещества (РБНВ) на стойност 218.88 лв. 



 21 

От административната сграда са отдадени площи под наем – бюфет 14 

кв.м.(договора приключи на 01.10.2014 г.), 1 кв.м. за автомат за напитки и покривно 

пространство за антени. Постъпилите суми от наеми са в размер на 18 587 лв., като са 

начислени, но не са извършени плащания по една фактура от Мобилтел ЕАД в размер на 

2072.33 лв. и две фактури от Екстравенд ЕООД за 480.06 лв., издадени в края на годината. 

Върху получените суми от наеми за 2014 г. е начислен данък върху приходите в размер на 

557 лв., който ще бъде внесен през следващата година.  

Не са възстановени сумите от издадени фактури за консумативни разходи за 

м.ноември 2014 г. на Медицински университет – Варна в размер на  7457.44 лв.  

Несъбраните  вземания от клиенти към 31.12.2014 г. са 1 871.41 лв, като 616.41 лв. са 

с просрочен срок на плащане. 

 

РАЗХОДИ 

Общите разходи по отчета на инспекцията за 2014 г. са в размер на 2 169 160 лв., при 

планирани по бюджет – 2 145 993 лв. (в сумата са включени 129 600 лв. за капиталови 

разходи, допълнително отпуснати в края на годината съгласно ПМС 208/2014 г.).  

Бюджета на РЗИ – Варна за 2014 г. предвижда средства за персонал в размер на 

1 568 193 лв. Разходите за персонал в годишния отчет са 1 549 375 лв., което представлява 

99% от средствата по бюджет. 

Разходите за заплати в годишния отчет са 1 136 720 лв., като 276 936 лв. от тях са за 

персонал нает по трудови правоотношения, а 859 784 лв. за заплати и възнаграждения на 

персонала нает по служебни правоотношения.   

По §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала за 2014 г. са 

изразходвани общо – 84 481 лв., които са разпределени както следва: 

- за заплати на наети служители извън щатната численост на инспекцията (1.5 бр.) в 

изпълнение на ПМС 66 са изразходвани 7 887 лв. 

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 240 лв. (2 бр. договори) 

- изплатени суми за СБКО, облекло и други на персонала с характер на 

възнаграждение – 39 693 лв. (от които за СБКО – 7332 лв. и за представително облекло – 

32361 лв., като е включена възстановена сума в размер на 929.26 лв.) 

- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 24 539 лв., от които 

17491 лв. на служители по служебно правоотношение и 7048 лв. на служители по трудово 

правоотношение. 

- други плащания и възнаграждения (болнични за сметка на работодател) – 5 387 лв.   

Направените осигурителни вноски за сметка на работодател през 2014 г. са за 328 

174 лв. и съответстват на изплатените заплати. 

Бюджета на РЗИ – Варна предвижда средства за издръжка за 2014 г. в размер на  

577 800 лв.  Действително направените разходи за издръжка на инспекцията по отчет са – 

490 185 лв. Те са отразени по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация 

за 2014 г. в отчета на инспекцията както следва: 

Разходи за храна – 64 лв., като са закупени ободрителни напитки за нощни 

дежурства на служителите от медико-сантарна охрана на границата.  

Разходи за медикаменти – 49 827 лв. са похарчени за медикаменти, биопродукти, 

среди и консумативи за лабораторната дейност на РЗИ-Варна съгласно одобрени и 

изпълнени заявки от лабораториите. Доставените медикаменти не са платени изцяло в 

рамките на годината поради недостиг на средства.  

Направени са разходи за закупено и предоставено от работодателя работно и 

предпазно облекло и лични предпазни средства за служителите, работещи при 

специфични условия на труд за 9 647 лв. Предоставеното облекло е заведено по лични 

партиди на служителите, за да се следи износването. От напуснали служители са 

възстановени средства в размер на 16,66 лв. по параграфа. След проведени прегледи са 

възстановени разходите на служители за очила по Наредбата за работа с видеодисплеи, 



 22 

които също са заведени. От напуснали служители по параграфа са възстановени средства в 

размер на 399.26 лв. 

Закупена е литература за служебно ползване, като е направен разход в размер на 40 

лв. 

Похарчените средства за материали по отчет са 60 654 лв. През 2014 г. разходите за 

лабораторни материали и консумативи са извършвани по заявки съгласно приложенията на 

сключените в началото на годината договори с осем броя доставчици. Изпълнени са и 

всички одобрени извънредни заявки. След проведена процедура по ЗОП са сключени и 

изпълнявани договори за доставка на канцеларски материали, тонери и консумативи за 

принтери и копирни машини. Част от фактурираните разходи в края на годината не са 

платени. 

Разходите за горива, вода и ел.енергия са 157 002 лв. По този параграф обичайно се 

правят най-големите разходи в издръжката, които са 208 557 лв., като след префактуриране 

от съсобственици и наематели по сметката на инспекцията е възстановена сумата 51 555 лв.  

Направените разходи за външни услуги общо са 129 532 лв. и включват разходи за 

транспортни услуги (7 584 лв.), телекомуникационни и пощенски услуги (19310 лв.), 

разходи за квалификация и преквалификация на персонала (3590 лв.) разходи по поддръжка 

на софтуер (10314 лв.), поддръжка и ремонт на хардуер (36 лв.) и други разходи за външни 

услуги (88 698 лв.) - договори за абонамент, за поддържане, почистване и охрана на 

имуществото и пряко свързани с извършваната дейност от инспекцията.  

По параграфа за текущ ремонт, разхода за годината е 50 425 лв. Платен е цялостен 

ремонт на стая 31 /каса/ на първия етаж, поради възникнала авария и теч от отоплителната 

инсталация и странично от покрива. Извършен е ремонт на течно-хроматографски апарат в 

дирекция „ЛИ”. Ремонтирана е тоалетна на първия етаж и е оборудвана за ползване от 

инвалиди. Направени са авансови вноски в размер до 50% за подмяна на дограма на втори и 

трети етаж, боядисване и подмяна на осветителни тела в сградата, ремонт на външно 

стълбище пред централния вход. Изцяло е платен ремонт на ел.табла на първи, втори и 

трети етажи. Към 31.12.2014 г. фактури за извършени ремонти на стойност 12 176 лв. не са 

платени поради липса на средства.  

През 2014 г. са направени разходи за командировки на служители за семинари, 

курсове и във връзка с текущата работа в размер на 14 441 лв.  

Платена е сумата 9 393 лв. за застраховка на административната сграда, 

имуществото, служебните автомобили и застраховка гражданска отговорност от щети при 

работа на лабораторния комплекс, застраховка “живот” на служителите. 

Платени са глоби, наказателни лихви, неустойки в размер на 290 лв. Поради 

неусвоено количество газ, планирано да бъде изразходвано през 2013 г. е заплатена 

неустойка по договора с Овергаз Изток АД, както и лихви за забавяне в потвърждаването 

на плащания към доставчиците на ел.енергия, горива и вода. 

Авансово с отстъпка са платени 8870 лв. за такса смет на административната сграда 

и данък за служебните автомобили, съгласно изискванията на ЗМДТ. 

По параграф 52-00 са направени разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи, съгласно ПМС 208/2014 г. в размер на отпуснатите ни средства - 129 600 лв. 

Закупен е санитарен автомобил (75 460 лв.) и специализирано оборудване за него (49 080 

лв.), които ще бъдат предоставени за ползване от ЦСМП – Варна. Придобити са и 5 бр. 

компютърни конфигурации (5 060 лв.) за нуждите на инспекцията. 

Усвоения лимит по § 66-02 Разчет с първостепенен разпоредител за плащания в 

СЕБРА през 2014 г. е 1 703 162 лв. 

         Трансферите за поети данъци и осигурителни вноски на служители са както 

следва: за данък върху доходите на наетите лица – 100 933 лв., за фондовете на ДОО – 226 

132 лв.., за ЗОВ – 97 894 лв., за ДЗПО–  42 582 лв. и съответстват на отчета по параграфите: 

§ 69-01, § 69-05, § 69-06, § 69-07. 
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Към 31.12.2014 г. неразплатените разходи на РЗИ-Варна общо са 35 927 лв., като за 

медикаменти са 1984 лв., за материали – 4863 лв., за вода горива и енергия – 3640 лв., зъ 

външни услуги – 13 264 лв. и за текущ ремонт – 12 176 лв. 

През 2014 г. по проект „Съвместно действие в областта на влиянието на морския 

транспорт върху здравните заплахи, породени от биологични, химични и радиологични 

агенти, включително и заразни болести”, финансиран от Европейската комисия с акроним 

SHIPSAN ACT са направени разходи в размер на 82 027 лв., изцяло със средства от 

предоставени аванси 

През 2014 г. по ОП «Административен капацитет» и проект  «Повишаване на 

квалификацията и придобиване на нови професионални умения и компетенции на 

служителите на РЗИ-Варна», предоставения аванс в размер на 17 930 лв. е върнат на 

Министерство на финансите поради прекратяване на договора.  

По Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компоненти 1 и 3 са направени 

разходи в размер на 27 436 лв., колкото са отпуснатите средства по бюджета. 

По „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху 

здравето на българското население” са направени разходи в размер на предоставените 

средства – 714 лв. 

По „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести” 

предоставените и усвоени средства са 7 630 лв. 

 По „План за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства” предоставените средства с корекция на 

бюджета са 700 лв., а усвоените са 336 лв. поради предаване на мобилния кабинет на РЗИ-

Бургас. 

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

мощности” предоставените средства са оползотворени за нуждите на дейността – 1417 лв. 

През периода са начислени поетите ангажименти по сключени договори за 

извършване на доставки и услуги, както и изпълнените ангажименти. Не са поемани 

ангажименти за суми над предвидените по бюджетна сметка за издръжка.  

При изготвянето на годишния отчет за 2013г.,месечните и тримесечните отчети,така 

и на съответните оборотни ведомости на РЗИ-Варна през 2014г. са спазени указанията и 

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

 

ОСНОВНИ НАСОКИ  И ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-ВАРНА 

 

През изминалата година РЗИ-Варна работи по годишен план, разчетен по 

тримесечия и изготвен на базата на плановете на отделите, в съответствие с укзанията на 

МЗ и регионалните здравни проблеми и приоритети. Разработеният за 2014г. план осигури 

сътрудничеството между дирекциите и отделите в инспекцията, както и с другите здравни 

заведения, контролните органи и институциите и звената извън системата на РЗИ на 

съответната територия. Задачите по плана са съобразени с кратността и тематичността на 

държавния здравен и противоепидемичен контрол, както и с обективизирането на контрола 

с лабораторни изследвания, също така и с дейностите по надзора на заразните и паразитни 

болести и по профилактика и промоция на здравето, с дейностите по международни и 

регионални програми и с приоритетните здравно-хигиенни проблеми на региона.  

В РЗИ-Варна функционира  Директорски съвет, който е съвещателен орган на 

директора на инспекцията. Съставът на Директорския съвет включва: директор, 

зам.директор, директори на дирекции, началник отдел «АПСД» /служител с юридическо 

образование/, началник отдел «ФС», главен счетоводител и финансов контрольор, като 

последните са служители с икономическо образование.  

Директорският съвет се свиква най-малко един път на тримесечие и работи по 

предварително изготвен и приет годишен план. За всяко заседание се изготвя протокол за 

обсъжданите въпроси. При необходимост в работата на Директорския съвет вземат участие 

и представители на синдикалните организации - ФСЗ, КТ "Подкрепа".  
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Координационно-информационните съвещания на директорите на дирекции се 

провеждат ежедневно, а на началник отделите и финансовия контрольор  с ръководството 

се провеждат всяка седмица от 9.00 часа. При необходимост в състава на съвещанията може 

да бъдат включени и други специалисти, съобразно спецификата на разглежданите въпроси. 

Основна база за цялостната организация,  функциониране и развитие  на РЗИ-Варна 

през 2014г. беше действащата СФУК, създадена, съгласно чл.19 от ЗДВФК, за 

осъществяването на предварителен и текущ вътрешен контрол върху дейността на 

инспекцията по управлението на бюджетните средства. СФУК в РЗИ–Варна е 

многопластова и динамична система. Дефинирайки я като такава, ръководството на 

инспекцията съумя през 2014г. да я утвърди като  ефективно работеща система, с която са 

запознати, спазват и прилагат служителите на всички нива. Тази управленска философия  - 

вътрешните нормативни актове да са известни и достъпни за всички служители, бе водеща 

при доизграждането на стройна и регламентирана организация във всички сфери на работа 

в цялата инспекция през 2014г.  
СФУК беше актуализирана и променяна неколкократно,като извършените  промените по 

вътрешно-нормативните актове бяха следствие от направения задълбочен анализ на действащите 

правила, кодекси и процедури. През 2014г. състоянието на основната част от елементите от СФУК 

на Инспекцията бе на нивото на законовите и нормативни изисквания. Вътрешният финансов 

контрол се осъществяваше независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните 

държавни органи.  

През 2014г. СФУК  акцентира върху разширяване обхвата и адаптирането на 

документите – разработиха се правила за работа и стандартни оперативни процедури на 

специализираната администрация в Инспекцията. Това беше съобразено със структурните 

изисквания на ПП EasyCheck.  
Всички служители на Инспекцията на събрания по отдели и дирекции са запознати с 

действащите нормативни и вътрешно-нормативни актове .Справки по тях могат да бъдат правени от 

всеки служител, защото тези вътрешно-нормативни документи, достъпни в електронен формат на 

определено място в електронната мрежа на инспекцията. Вътрешно-нормативни 

документи,свързани с административното обслужване  са изложени  и на информационното табло  и 

на интернет страницата на РЗИ-Варна. 

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. 

Те представляват преглед от непосредствените ръководители в конкретен отдел на точността  на 

изпълнението на операциите. В тези процедури детайлно са разработени и указани насоките за 

недопускане на грешки  и злоупотреби при изпълнение на конкретните служебни задължения.  

Съгласно тези процедури, бе управляван риска от вътрешни фактори върху постигането на 

оперативните цели на РЗИ  – Варна. 

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. 

Етичния кодекс определя правилата за поведение на служителите в инспекцията и има за цел да 

повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на 

държавната служба. Той  съдържа  основни положения, свързани с взаимоотношенията на 

служителите с граждани, колеги, тяхното професионално и лично поведение, конфликт на интереси, 

мерки по прилагането му.Утвърдена е и процедура за докладване нарушения на Етичния кодекс от 

служителите в РЗИ - Варна. През 2014г. не са докладвани случаи на неспазване на “Етичния 

кодекс”. 

Областта от СФУК, която през предходния отчетен период беше набелязана като 

нуждаеща се от развитие и подобрение – актуализирането, изменението и допълването на 

вътрешните документи и засилване контрола по изпълнението им беше приоритет през 

цялата 2014г. 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. Този целенасочен процес приведе СФУК на РЗИ-Варна в 

края на 2014г. в един добре конструиран фундамент,  който предопределя ефективно 

осъществяване на основните и оперативните цели на институцията.  
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Общата оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на РЗИ–Варна за  2014 

г. е много добро. Инспекцията осъществяваше дейността си на базата на всеобхватна и пълноценна 

контролна среда.  Всички  елементи на СФУК през 2014г. са завършени и активно работят, 

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

Действащата през 2014г. 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 2014г. управлението на риска в инспекцията се ръководеше от "Стратегията за 

управление на риска на РЗИ-Варна”.  В нея са дефинирани основните стъпки по създаването на 

действащ механизъм за управление на риска. Сформирания със заповед на директора Съвет за 

управление на риска работеше по проблемните точки и потенциалните рискове. При воденето на 

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

всички дирекции, при което се състави и документира една обективна картина на всички дейности и 

проблемите, които биха могли да възпрепятстват осъществяването им. Финансовият контрольор 

активно участваше на всички етапи като подпомагаше и консултираше служителите. 

За по-детайлно и ефективно управление на риска се ползваше „Методиката по управление 

на риска в РЗИ-Варна”. В нея са дадени конкретни препратки от оперативните цели на конкретното 

звено, към съответстващите дейности за постигането им. В нея са определени и конкретните 

административни звена, отговорни за осъществяването на дейностите и за идентифициране на 

риска. 

Съгласно заповед № 71/10.02.2014г. на директора на РЗИ-Варна,  на 18.09.2014г. се проведе 

редовно годишно заседание на Съвета за управление на риска на което  се прие Доклада и 

Въпросника по СФУК за 2013г. 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 2014г. рискове по изпълнението на оперативните цели по дирекции и отдели, обсъждане и 

разяснения от финансовия контрольор на новите вътрешни документи по СФУК за управление на 

риска. Оценката за управлението на риска през 2014г. 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. 

 През 2014г бяха актуализирани и разработени следните вътрешно-нормативни документи: 

- в раздел ЦЕЛИ, КОНТРОЛНА СРЕДА:  

Устройствен правилник на РЗИ - Варна - изменение и допълнение от 24.11.2014 

Правилник за вътрешният трудов ред – Януари 2014г. 

- в раздел УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: 

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в РЗИ-Варна - 01.09.2014 

-  в раздел ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ: 

Сметкоплан на РЗИ – актуализация Юли 2014г. 

-  в раздел ИНФОРМАЦ. СИСТЕМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ, АРХИВИРАНЕ: 

Инструкцията за документооборота – актуализация на приложенията Април 2014г. 

Инструкцията за счетоводния документооборот – актуализация Април 2014г. 

Вътрешни правила за административното обслужване -актуализация24.11.2014г 

Хартата на клиента-актуализация 01.12.2014г. 
-  в раздел ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ: 

Вътрешните правила за заплати на служителите - актуализация 

Стандартна оперативна процедура за  извършване, отчитане и заплащане на извънреден труд  - 

24.11.2014г. 

Стандартна оперативна процедура за  извършване, отчитане и   заплащане на нощен труд  - 

24.11.2014г. 

-  в раздел ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: 

Инструкция за събиране, обработване и съхраняване на лични данни в РЗИ-Варна - 03.11.2014 

-  в раздел ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ДЕЙНОСТ: 

СОП НЗБ 5 за поддържане на оборудването в отдел „ПАРАЗИТОЛОГИЯ” – Май 2014г. 
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ДИРЕКЦИЯ  „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ” 

 

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. 

Дирекция „АПФСО” се ръководи от директор, като в структурата на това звено от РЗИ - 

Варна са включени: отдел „Административно-правни и стопански дейности”, отдел „Финансово-

счетоводен” и отдел „Организационно-информационен”. В тях работят служители заемащи 

длъжности както следва: 

Отдел „Административно-правни и стопански дейности” - 15 служители: началник отдел -1, 

главен юрисконсулт -1, специалисти –6, изпълнител-водопроводчик -1, изпълнител-шофьор -3, 

изпълнител-огняр -1, изпълнител-хигиенист -1 и изпълнител-общ работник -1. 
Отдел „Финансово-счетоводен” - 10 служители: началник отдел –1, главен счетоводител –1, 

финансов контрольор –1, старши експерти –3, младши експерт –1, гл.специалист-счетоводител –1, 

специалисти -2. 

Отдел „Организационно-информационен” - 6 служители: началник отдел -1, главен експерт 

–1, гл.специалист-програмно осигуряване -1, ст.специалист -1, специалисти -2. 

 

През 2014г. Дирекция “АПФСО” продължи да има водеща роля при изготвяне, 

структуриране и актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на 

инспекцията, като това се извършваше с активното участие на Директор на Дирекция 

„АПФСО”,Началник  отдел „ФС” , Началник отдел „АПСД”,Началник отдел 

„ОИ”,финансов контрольор,главен юрисконсулт и старшите експерти в Звено „Човешки 

ресурси”. 
Директорът на дирекция “АПФСО” осъществи през 2014г. необходимата организация по 

попълване и публикуване в изискуемите срокове на отчетите за 2013г.в Системата за самооценка на 

административното обслужване, регламентирано в чл. 23, ал. 6 от Наредба за административното 

обслужване, както и на отчетния доклад за състоянието на администрацията в информационната 

система, разработена на основание чл.62 от Закона за администрацията. 

 

І.ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ  И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ”: 

Дейността на отдел “АПСД” към Дирекция „АПФСО” през периода 01.01.2014г. – 

30.12.2014г. година беше насочена към обезпечаване и подпомагане работата на специализираната 

администрация във връзка c админиcтративно-правното и стопанско осигуряване на инcпекцията в 

cферите на нейните функции.  

1.Административна дейност: 

Админиcтративното обcлужване през 2014г. cе оcъщеcтвяваше при cпазване принципите, 

уcтановени в Закона за админиcтрацията, АПК, както и при гарантиране на оcновните положения, 

залегнали в чл.2,ал.1 от Наредбата за админиcтративното обcлужване и Вътрешните правила за 

административното обслужване в РЗИ-Варна. 

Административното обслужване се извършва основно от Звено за административно 

обслужване в РЗИ-Варна, състоящо се от четири специалисти. Звеното за административно 

обслужване е разположено на І-ви етаж на инспекцията и е достъпно за хора с увреждания. На 

таблото, поставено до гише “Административно обслужване” е изнесена изискуемата информация 

за: 

-структура,седалище и адрес на РЗИ-Варна; 

-данни за кореспонденция; 

-приемното време на обслужващите звена и техните ръководители ; 

-предоставяните от инспекцията административни услуги; 

-образци на документи, които следва да бъдат подадени при постъпване на заявление за дадена 

административна услуга; 

-такси и цени за предоставяните услуги; 

-актуални съобщения 

Посочената информация е ясна, точна, достоверна, общоразбираема, и 

систематизирана.Същата е без абревиатури и съкращения. През 2014г. тази информация беше 
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периодично актуализирана , като се отчитаха настъпилите промени в нормативните документи 

(наредби, правилници, вътрешно-нормативни актове и др.).  

Всички административни услуги са изложени на хартиен носител в каталог, непосредствено 

до гише “Административно обслужване”. С този каталог в електронен вид са запознати и всички 

ръководители на административни звена в РЗИ-Варна. До гише “Административно обслужване” е 

инсталиран и функционира телефон за вътрешна връзка на клиентите със служителите от 

специализираната администрация. По този начин последните са улеснени при получаване на 

съответните административни услуги. В непосредствена близост до гише “Административно 

обслужване” е поставена кутия с анкетни карти за изследване мнението и предложенията на 

потребителите съгласно разработените и  внедрени Вътрешни правила за подаване на мнения и 

предложения от потребителите във връзка с административното обслужване в РЗИ-Варна и 

измерване на тяхната удовлетвореност.Такива анкетни карти са предоставени за попълване от 

клиентите и в електронен вид. На шестмесечие анкетните карти ,постъпили на хартиен носител и в 

електронен вид се събират,обработват и анализират. С констатациите се информира Директорския 

съвет с цел да се набележат мерки за отстраняване на пропуските в съответните срокове. Срещу 

централния вход на инспекцията е поставено указателното табло с данните за разположението на 

дирекциите, отделите и звената по етажи и номера на помещенията, с осигурени надписи и на 

английски език. 

Движението на преписките се осъществява при спазване изискванията на актуализираната от 

01.04.2014г. Инструкция за документооборота, деловодната и архивната дейност, в РЗИ-Варна.  

Сроковете за съхранение на документите в учрежденския архив на инспекцията са 

регламентирани в утвърдената от  Началник отдел „Държавен архив”-Варна Номенклатурата на 

делата. Тя  представлява систематизиран списък на конкретните и предвидени наименования на 

делата със срокове на съхранение, създадени в резултат от дейността на приходната администрация - 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна. 

Отдел «АПСД» осигури  непрекъсваем режим на приемане, регистриране, разпределяне и 

насочване на входящата служебна кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение на 

изходящата кореспонденция , включително и се извършваше вътрешна и външна куриерска 

дейност. . За отчетната година служителите от звеното за административно обслужване обработиха 

42076 входящи и 9701 изходящи преписки, 679 предписания, 745 заповеди и 252 командировъчни 

заповеди.  

В отдела постъпиха и бяха обработени 32 жалби, от които 27 са пренасочени към други 

ведомства съобразно компетността им за предприемане на съответни административни мерки, а 5 са 

неоснователни. 

В РЗИ-Варна има изградени канали за получаване на сигнали: “горещ телефон”, пощенска 

кутия за писмени сигнали и сигнали за корупция, раздел “Оплаквания и нарушения” на интернет 

страницата. Сигналите се приемат в приемното време от:  

-Директора на РЗИ-Варна 

-Заместник-директора  

-Директорите на дирекции  

-Началник отделите в съответните дирекции  

-Гл. юрисконсулт в отдел „АПСД”, Д”АПФСО”. 

Всички получени сигнали и жалби се завеждат в Звеното за административно обслужване на 

инспекцията. За подобряване качеството на административното обслужване в РЗИ-Варна е въведена 

“Харта на клиента”.  В инспекцията е поставена и пощенска кутия, в която всеки може да дава 

своите  предложения и мнения свързани с дейността..  

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

са постъпили 12 заявления, които са обработени от главния юрисконсулт в отдел “АПСД”, 

Дирекция “АПФСО” 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 12 решения, с които са предоставени десет пълни достъпа и 

два частични до исканата информация. За получаване на исканата информация са се явили 11 

заявители в определения срок (до 30 дни), като по 1 от заявленията е предоставена информация по 

електронна поща.Не са подавани жалби през  2014г. срещу решения и откази за предоставяне на 

ДОИ.  

Отдел „АПСД” участва в организирането на  дейността по провеждане на конкурси за 

назначаване на служители по реда на Кодекса на труда, Наредба за провеждане на конкурcите на 

държавните cлужители, разпоредбите на Закона за държавния служител, като за отчетния период са 
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стартирани 6 конкурса, от които през първо тримесечие на 2014г. е приключил един конкурс, 

стартиран през 2013г., 5 са приключили в текущата година, а един следва да приключи през първо 

тримесечие на 2015г. 

Началник отдел «АПСД» през месец януари извърши оценяване изпълнението на 

служителите в отдела, като изготви 15 оценки за 2013г. 

През изтеклата година продължи работата на отдел „АПСД” във връзка актуализирането на 

контролния списък за извършваните от РЗИ-Варна административни услуги и актуализация на 

бланките поставени върху информационното табло пред звеното за административно обслужване. 

2.Правна дейност: 

Служителите на отдел „АПСД” оказваха правна помощ, даваха предложения за решаване на 

правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ-Варна, изготвяха становища, оказваха подпомагане 

и контрол по законосъобразноcтта на проектите на индивидуални административни актове, на 

актовете по АПК, на актовете и поcтановленията по Закона за административните нарушения и 

наказания. 

Главният  юрисконсулт от отдел „АПСД” в регламентирания срок отчете пред МЗ дейността 

по движението на наказателните постановления и събраните суми по тях. Той осъществи 

процесуално представителство по 18 дела пред органите на съдебната власт. През първо тримесечие 

са образувани 7 броя дела. Две от образуваните дела са потвърдени на първа инстанция и не са 

обжалвани. 5 от образуваните дела са отменени на първа истанция. Същите са обжалвани в 

законоустановените срокове  пред административен съд, като едно от тях е отменено, а другите 4 са 

в процес на решаване. За второ тримесечие са образувани пред РС 9 производства от които 2 

отменени, 1изменено, 4 потвърдени и 2 в процес на решаване. През второ шестмесечие на 2014г. са 

образувани 2 производства пред  І инстанция, от които едно е в процес на решаване, а другото е 

прекратено поради отегляне на жалбата от жалбоподателя. 

От образуваните през 2014г. общо 18 броя дела : потвърдени са 11;  изменени са  2 броя; 

отменени- 3 ; 1 прекратено и 1 в процес на решаване. 

Във „Вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки” подробно са указани 

механизмите, процедурите и отговорните лица в процеса на планиране, обявяване, действие и 

отчитане на обществените поръчки, съгласно ЗОП. Разглеждането, оценката и класирането на 

заявленията/офертите за участие в процедурите за обществени поръчки се извършва от комисия, 

назначена от директора на РЗИ – Варна за всеки отделен случай на обществена поръчка. 

През 2014г сключването на договори на инспекцията с външни контрагенти ставаше при 

стриктното спазване на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки. 

Служители от отдел „АПСД” ,съвместно с финансовия контрольор осигуриха необходимите 

условия и изготвиха документацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки и изготвяне на договори, по които РЗИ е страна.  

На основание глава 8а „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във 

вр.чл.14 ал.4 от ЗОП се проведоха следните обществени поръчки: 

-осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на обект „Административна 

сграда на РЗИ –Варна”,  

-осигуряване на канцеларски материали, доставка и зареждане на тонер касети, необходими 

за дейността на РЗИ-Варна през 2014г., която приключи със сключване на два броя договори, 

- осигуряване на комплексно почистване на обект „Административна сграда на РЗИ –

Варна”,  

-обществената поръчка за извършване на строително-ремонтни работи и оборудване на 

санитарен възел за инвалиди,  

-обществена поръчка за доставка чрез покупка на клинични, биохимични и химични 

рективи, биопродукти необходими за работата на лабораторния комплекс, която приключи с 

подписването на 12 броя договора, обществена поръчки за доставка чрез покупка на оборудван 

санитарен автомобил и обществена поръчки за доставка чрез покупка на медицинска апаратура за 

нуждите на РЗИ-Варна. 

- обществената поръчка за лабораторна стъклария и пластмаси. 

-обществена поръчка за доставка чрез покупка на бензин А 95 на основание чл.14 ал.5 от 

ЗОП. 

За отчетния период са изготвени и съгласувани 59 договора, по които РЗИ-Варна е страна. 

Предвид необходимостта от изпълнение на Плана за обществени поръчки и в съответствие с 

разписаното в договора за съвместно управление, сключен между ползвателите на сградата, 

Директор дирекция „АПФСО” изготви предварително споразумение, регламентиращо параметрите 
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на поръчката за ремонт на канализационната система на сградата. Предварителното споразумение 

беше предоставено на МУ-Варна и ЦСМП –Варна за запознаване и приемане. На този етап тази 

обществена поръчка все още не е реализирана. 

3.Стопанска и ремонтна дейност: 

Стопанско-ремонтната дейност в инспекцията се организираше основно от началник отдел 

“АПСД” и се извършваше от изпълнител-водопроводчик и изпълнител-общ работник. 

Организирането на поддръжката и cтопаниcването на материалната база на РЗИ-Варна, 

включва изпълнение на различни по вид дейности, които съобразно нуждите и годишния план на 

дирекцията се записват в специален дневник и се изпълняват съобразно реда на тяхното постъпване 

и наличните финансови възможности.  

В резултат на сключен договор към края на 2013г., през месец януари 2014г.се извърши 

доставка и монтаж на изработените слънцезащитни устройства-щори. 

С оглед прекомерния разход на вода началник отдел „АПСД” предприе необходимите 

действия съвместно с другите ползватели на сградата с цел дефиниране на проблема. След поредица 

от засичания и проверки се установи , че необичайния разход на вода за месец март-април 2014г. се 

дължи най-вероятно на авария на водопроводната мрежа в двора на ЦСМП-Варна, за която 

своевременно последните са уведомили ВиК. С цел недопускане на подобни ситуации началник 

отдел „АПСД” въведе регулярно засичане към края на работния ден на консумацията на вода, всеки 

петък на всяка работна седмица. 

През първо шестмесечие на 2014г.се извършиха два аварийни ремонта единият на подово 

покритие, стени и таван на стая 31 – І партерен етаж, която вследствие течове и наводнение от 

отоплителната инсталация не можеше да бъде обитавана и да изпълнява предназначението си, като 

втора каса и помещение за портиери и другият на  имунизационният кабинет към отдел „ПЕК”, 

Д”НЗБ”, чийто таван вследствие на внезапно срутване доведе до невъзможност кабинета да бъде 

използван. 

За осъществяване на по-големи строително-ремонтни дейности, свързани със 

специализирана техника и професионалисти в съответната област на основание чл.14 ал.5 т.1 от 

ЗОП от ЗОП тези дейности бяха възлагани на външни изпълнители. Във връзка с това бяха 

сключени договори за: 

1.Ремонт на етажните електрически табла на първи, втори и трети етаж на високото тяло на 

сградата на РЗИ-Варна и частична подмяна електрическата инсталация на въпросните етажи; 

2.Ремонт на официалното стълбище пред сградата на инспекцията. 

3.Боядисване, частично измазване и подмяна на осветителни тела в работни кабинети, 

подробно посочени в плана за обществени поръчки на РЗИ-Варна. 

3.Демонтаж на съществуващата дограма и изработка и монтаж на РVC дограма на работните 

кабинети, ситуирани от северната страна на втори етаж и на два работни кабинета от северната 

страна на ІІІ етаж. 

В изпълнение на клаузи от договор за отдаване под наем на площи – публична държавна 

собственост , сключен между РЗИ-Варна, Медицински университет –Варна и М-Тел се извърши 

текущ ремонт на покривната конструкция на високото тяло на сградата от външна фирма избрана от 

М-Тел, в качеството му на наемател. Ремонтът включваше почистване и подготовка на покрива за 

полагане на хидроизолационна мембрана, демонтаж на всички ламаринени обшивки, монтиране на 

два пласта битуумна мембрана без посипка и 4,5кг с посипка. Подмениха се елементите за 

водооттичане – воронки и се монтираха отдушници за хидроизолация. На всички бордове се 

монтира нова ламаринена обшивка. В резултат на извършения ремонт се преустановиха трайно 

течовете в високото тяло на сградата. 

При експлоатацията на вакууминcталацията, вследствие на авария, дефектира помпата, 

поради амортизация и остарялост на съоръжението. Същата беше ремонтирана.  

В изпълнение на договора за абонаментно поддържане на електрическата инсталация е 

извършена профилактика на главните табла и етажните разпределителни табла. 

Предвид залегналото в годишния план на отдел „АПСД”, последният организира и проведе 

профилактика на трафопоста, собственост на РЗИ-Варна. 

Поради авария на товарния и малкия служебен ансансьор, се извърши ремонт на последните 

от фирмата, с която РЗИ-Варна има сключен договор за абонаментно поддържане на асансьорните 

уредби. Разходите за този ремонт се заплатиха от МУ-Варна, предвид поетата от тях отговорност по 

отношение на неправилната им експлоатация. 

През отчетния период се извършиха регулярни прегледи и поддръжка на телефонните линии 

в инcпекцията. 
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В съответствие със ” Стандартна оперативна процедура за организация на служебния 

транспорт” , началник отдел „АПСД” изготвяше транспортния график за всеки календарен месец и 

осигуряваше транcпортното обcлужване на РЗИ-Варна, чрез поддържане на автомобилния парк на 

инcпекцията в добро техничеcко cъcтояние, предcтавяне на МПС на годишните техничеcки 

прегледи и периодични прегледи и смяна масла на автомобилите в сервиз и други резервни части. 

Отделът организира и оcигури cнабдяването на админиcтрацията с материали, конcумативи, 

химикали, диагноcтични медицинcки изделия и cмазочни материали за съответното тримесечие. 

Отдел „АПСД” осигури организацията на противопожарната и аварийна безопаcноcт на 

територията на РЗИ-Варна. През изтеклата година се извърши проверка и презареждане на 

пожарогасителите, с които инспекцията разполага. 

С оглед предстоящия зимен сезон отдел „АПСД” предприе необходимите действия по 

подготовка на отоплителната инсталация и въвеждането й в режим на  експлоатация. 

 Служителите от отдел „ АПСД” работиха активно върху поддръжката на зелените площи 

пред сградата на инспекцията и вътрешния двор. 

 

ІІ.ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”: 

Дейността на отдел “Финансово-счетоводен” през 2014 година се определя и 

ръководи от правила и процедури за вярно, пълно, точно и своевременното отразяване на 

сделки и събития. Текущо, към момента на тяхното възникване се извършва начисляване на 

приходите и разходите, като своевременно се въвеждат в ПП”Скиптър” счетоводните 

записвания, отразяващи действителността.  

Придобиването и движението на материали и краткотрайни активи е отразено в 

счетоводната програма, като са изготвени необходимите документи и направени 

съответните счетоводни записи. Преди изготвянето на годишния отчет за 2014 година, 

съгласно заповед на Директора на инспекцията и в изпълнение на заповед на МЗ 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 2015 г. и ще бъде представена в МЗ 

във връзка със заверка на годишния отчет на Министерство на здравеопазването от Сметна 

палата. 

Подготовката, изготвянето и изплащането на трудовите възнаграждения на 

служителите са дейности, които се извършват от служителите в отдела. В звено ЧР се 

обработват всички документи, свързани с отсъствията на служителите, с извънредния и 

нощен труд, както и с времето на разположение на работодателя. Ежедневно и 

своевременно от експертите в звеното се внасят в програма ТЕРЕС всички отсъствия на 

служителите, като предварително се оформя според изискванията съпътстващата 

документация – молби, заповеди, становища и др. Прави се проверка за съответствие с 

графика на отпуските. Болничните листи се описват в регистър и веднъж месечно се 

представят в ТП на НОИ – Варна. Ведомостите за работна заплата на персонала и 

съответните осигурителни вноски се проверяват от главния счетоводител за допуснати 

грешки и неточности, като същите своевременно се отстраняват. Предприемат се действия 

за своевременно, вярно и законосъобразно изплащане на трудовите възнаграждения. За 

начислените осигурителни вноски и данък върху доходите на персонала се изготвят и  

предават справки в Дирекция ”Бюджет и счетоводство” в МЗ, както и предварителни заявки 

за необходимите средства за следващия месец във връзка с определяне на лимит по СЕБРА. 

Изготвянето на платежните нареждания за банкови преводи, осчетоводяването, 

обработването и съхраняването на документите за заплатите на служителите се извършва 

според бюджетната процедура. Рекапитулациите, ведомостите за заплати, списъците с 

удръжки и списъците за изплащане на възнагражденията на служителите по банкови 

клонове се изготвят, подписват и съхраняват съгласно утвърдените правила и заповед на 
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директора в архив. Когато има подадени заявления от служители в определения срок се 

изготвят необходимите форми за пенсиониране, служебни бележки за доходите и др.  

През м.февруари ни беше предоставен Бюджет на РЗИ-Варна, съдържащ разходи за 

персонал и издръжка за 2014 г., като планираните средства за издръжка са с 10% по-малко 

от издръжката за 2013 г.  В началото на второто шестмесечие бюджета за издръжка отново 

беше намален с 5 %. Съобразявайки се с намалените средства, ограничихме разходите по 

почти всички подпараграфи. Предварителния контрол преди поемане на задължения и 

извършване на разходи допринасяше за недопускане на преразход над предварително 

приетите ежемесечни лимити и преразпределяне на освободените средства за извършване 

на крайно необходими ремонти. Предприети са мерки (вътрешни заповеди) за икономия на 

средствата чрез намаляване консумацията на ел.енергия и вода, билети за транспорт, 

абонамент по договори за поддръжка и закупуване на материали. Предварително се 

планират маршрутите и максималната натовареност на автомобилите с цел икономия на 

бензин. Прецизират се разходите за курсове и командировки чрез приет от Директорския 

съвет годишен план за обучение на служителите през 2014 г., като се следи от служители в 

счетоводството за точното изпълнение на планираните суми. 

Предварителният контрол в РЗИ-Варна се осъществява от финансов контрольор. Той 

извършва проверка на всички документи, свързани с финансовата дейност, преди да се 

вземе решение за поемане на задължение от Директора или извършване на разход по 

бюджета на инспекцията. Всички искания за покупка на материали, стоки, извършване на 

ремонти и отстраняване на аварии са оформени като предварителни заявки – по график или 

извънредни, които се изпълняват след разрешение и подписи от директор на дирекция или 

началник на отдел, финансов контрольор и директора на инспекцията.  

Въпреки планирането на средствата за издръжка и предварителния контрол на 

разходите в края на годината останаха неразплатени фактури към доставчици в размер на 

35 926.78 лв., след като за пореден път бяха намалени средствата за издръжка.  

През 2014г. бяха организирани и осъществени 7 процедури по Глава Осма „а“ от 

ЗОП. 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 по СФУК. Извършените 

проверки по документи за икономичното и целесъобразно изразходване на материалните 

запаси през годината от финансовия контрольор протекоха в две насоки – чрез контрол при 

заявяване и закупуване и контрол при изписване и получаване. По същия начин при 

спазване на одитната пътека за материали и в изпълнение на сключените договори се 

работеше и по снабдяването с канцеларски материали и тонери за принтери и копирни 

машини в инспекцията.  

Доставката на медикаменти се извършва при стриктно спазване на утвърдена 

вътрешна процедура. През месец октомври е проведена процедура за избор на доставчици 

на медикаменти за нуждите на лабораториите в инспекцията. Счетоводната документация 

по процедурата, обхващаща 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.  

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 счетоводството се осъществява проверка на усвояването на служебните аванси и 

представените авансови отчети на подотчетните лица за законосъобразност и 
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целесъобразност. Не е допуснато заплащане на курсове и оформяне на командировки за 

курсове, които не са гласувани на Директорски съвет и не са включени в плана за 

квалификация на персонала в инспекцията.  

Извършва се ежемесечно осчетоводяване и контрол на зареденото и изразходвано 

гориво, изминатия пробег и необходимост от смяна на масло, смяна на гуми и др. за 

служебните автомобили. Младшият експерт в счетоводството изготвя месечни отчети за 

пробега на всеки автомобил, като се контролира разхода на бензин съгласно заповедта на 

директора. 

Съгласно Вътрешните правила за извършване на контрол по 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 се намалиха 

възможностите от допускане на грешки на няколко нива: при издаване на справките от 

лабораторните отдели, при оформянето и издаването на платежни документи от 

счетоводството, при отчитане на дневния касов оборот и се улесни изготвянето на справки 

за минал период по различни показатели. Информацията се предоставя на 

специализираната администрация за информация, на комисии при извършване на проверки 

по заповед и се ползва за анализ. 

В средата на годината във връзка с промени в сметкоплана на бюджетните 

организации се наложи счетоводството на инспекцията да се прехвърли на 

усъвършенствана версия на счетоводната програма. Това увеличи обема на работата като 

брой записи, наложи се обучението на служителите да се извършва едновременно с 

текущата дейност, извършваха се многобройни настройки и корекции от оторизираната 

външна фирма, продиктувани от невъзможност да се направи справка или грешни отчети.  

Планирането на приходите и разходите във връзка с изготвянето на проектобюджет 

за 2015г., са част от дейностите, които конкретизират в цифри бъдещото изпълнение на 

основната цел на инспекцията – политика в областта на промоцията, превенцията и 

контрола на общественото здраве. Поисканите  справки от МЗ, като част от планирането за 

следващата година са изготвени и представени в указаните срокове. 

 През 2014 г. от главния счетоводител са изготвени и представени в МЗ годишен 

касов отчет за 2013 г., месечни, тримесечни отчети за изпълнението, като всички те са 

придружени с конкретен цифров израз на показателите за периода. Спазени са всички 

предварителни указания на МЗ при подготовката за изготвянето на счетоводния отчет за 

2014 г. Съгласно сроковете са изготвени Въпросника и Доклада за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол, Доклада за управлението на риска в РЗИ-

Варна през 2013 г. Навреме са представени в ТД на НАП: Годишна данъчна декларация по 

чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия и 

Справка за изплатените доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ през 2013 г. Спазен е 

срока и при подаването на комплекта статистически справки в ТСБ-Варна, както за 2013 г. 

така и за трите тримесечия на 2014 г..  

Работата в звено Човешки ресурси продължава да се изпълнява с много висока 

отговорност, качествено и при спазване на указаните срокове. И през изминалия период 

продължи процеса по идентификация и отстраняване на проблемните места в работата чрез 

съкращаване на ръчно извършвани дейности и заменянето им с компютърни справки, по-

добра организация на работата чрез разпределение на задачите, директна комуникация на 

служителите в рамките на отдела, съвместяване на взаимно свързани и еднородни по 

характер процеси. Служебните и трудови досиета на служителите на РЗИ-Варна се 

поддържат в cъответcтвие c действащите нормативни документи. Допълнени са с 

формулярите по оценяването на служителите и с работните планове. Регулярно се добавят 

бланките за поискан отпуск, заповедите за ползването му, удостоверения и свидетелства от 

курсове и обучения, декларации за имуществено състояние и др. Непрекъснато се оказва 

помощ на служители от другите отдели чрез конкретни справки, чрез консултации или чрез 

допълване и изготвяне на съвместни материали.  
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В звено Човешки ресурси се попълват голяма част от регистрите и дневниците, 

съгласно Инструкцията за документооборота, деловодната и архивна дейност в 

инспекцията. Част от тях са: регистър на заповедите, на трудовите договори и 

допълнителните споразумения, на служебните и трудови книжки, на болничните листи, на 

служебните карти, на служебните баджове, за трудоустроените, книга за извънреден труд и 

др. Прави се вписване в Административния регистър на всички обстоятелства, конкурси, 

структурни промени съгласно Наредбата за условията и реда за воденето, поддържането и 

ползването на Административния регистър, както и водене на електронен регистър на 

постъпили сигнали и искания за установяване на конфликт на интереси съгласно ЗПУКИ. 

И през 2014 г. определените със заповед на директора служители продължиха да 

работят по проект „Съвместно действие в областта на влиянието на морския транспорт 

върху здравните заплахи, породени от биологични, химични и радиологични агенти, 

включително и заразни болести”, финансиран по финансов механизъм „Съвместни 

действия” по Втората програма на Общността за действие в областта на здравето към 

Европейската комисия с акроним SHIPSAN ACT. Продължи да се води активна 

кореспонденция между Солунския университет в Република Гърция като главен 

изпълнител и РЗИ-Варна като подизпълнител. През 2014 г.  бяха подписани шест договора 

с преподаватели за проведени обучения на пристанищен персонал и инспекции на 

провежданите действия от здравните инспектори на пътническите кораби през 2013 г., 

оформени бяха документите за разходите на преподавателите и са изплатени дължимите 

суми. Направихме проверка и заплащане на разходи за подготвеното от нашите партньори 

и проведено в Атина обучение на здравни инспектори от Европейския съюз, в съответствие 

с програмата за нашето участие. За проведено през 2014 г. обучение на корабен персонал и 

осъществяване на първоначална инспекция на пътнически кораби е подписан договор и 

извършено плащане. Подготвени бяха три тримесечни финансови отчета и бяха 

представени на изпълнителя на проекта за одобрение. Изготвен беше и междинен финансов 

отчет за първата половина на проекта, който беше приет, одобрен и в края на годината 

получихме втори транш от субсидията от ЕС.  

На 9-ти май между Директора на РЗИ-Варна и Ръководителя на Управляващия орган 

по ОПАК се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 

изпълнение на проект «Повишаване на квалификацията и придобиване на нови 

професионални умения и компетенции на служителите на РЗИ-Варна». Работата по проекта 

стартира много ентусиазирано, част от екипа беше обучен, беше ни предоставен аванс,  

направихме актуализация в наименованията, сроковете и цените на курсовете в 

съответствие с променената програма за обучение в ИПА, подготвихме провеждането на 

обществената поръчка за избор на изпълнител за останалите курсове. Поради настъпили 

обективни причини свързани с тежката кризисна ситуация вследствие на наводненията през 

месец юни, смяна на ръководния състав и недостигане на заложените индикатори свързани 

с набиране на служители за заявените курсове за изпълнение на проекта беше депозирано 

писмо до Управляващия орган на ОПАК, с което се поиска прекратяване на подписания 

договор №А13-22-26/09.05.2014г. и връщане на получения аванс. В последствие с писмо от 

Управляващия орган на ОПАК, договора беше прекратен. 

Като поредна година и през 2014 продължи участието на РЗИ – Варна в Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компоненти 1 и 3. Изготвени бяха персонални 

заповеди на служителите, участващи в програмата, допълнени бяха длъжностните 

характеристики на включените нови лица и бяха приложени в досиетата по установения 

ред. След проверка, служителите в отдела приеха индивидуалните отчети и картите за 

оценка на всички участници в двата компонента на програмата, подготвиха и направиха 

плащане за дейностите, извършени през деветмесечието, а впоследствие и до 

окончателното завършване на програмата. Счетоводните отчети са изготвени и изпратени в 

Структурата за управление на ПКХС и в МЗ в посочения срок. 

Извършено е плащане и счетоводно отчитане на изпълнените проекти и програми с 

национално финансиране, като част от работата на инспекцията по отделни възлагателни 
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заповеди от МЗ. Това са: „Национална програма за намаляване въздействието на радон в 

сгради върху здравето на българското население”, „Национална програма за превенция на 

хроничните незаразни болести”, „План за действие към Здравната стратегия за лица в 

неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства”, дейност 282 

„Отбанително-мобилизационна подготовка, поддържане запаси и мощности”. 
 

ІІІ.ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОНЕН” 

Отдел „ОИ” осигурява информационните връзки и комуникации на РЗИ-гр.Варна, създава и 

поддържа публични регистри и базите данни в инспекцията, поддържа  компютърната техника, 

програмните продукти и интернет страница, създава условия за изготвяне на текстови и цифрови 

отчети и планове за дейността на общата и специализирана администрация, попълва и поддържа в 

актуално състояние електронните картотеки, изготвя графици за служебния транспорт и др. 

 През 2014г., въпреки изключително свития състав на отдела, служителите успяха да се 

справят с всички поставени задачи, за да не се допусне спиране на дейност в оперативните звена. 

 СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА 

 Компютърната техника се поддържа от специалистите на отдела в добро техническо 

състояние. Те осигуряват  програмно всички работни места в инспекцията, а така също 

оказват необходимата консултативна помощ при ползването на различни компютърни 

програми, при периодичното архивиране и съхраняване на информацията, както и за 

възстановяването на данни при срив в компютърната мрежа. Своевременно се отстраняваха 

възникналите хардуерни проблеми. 

 Компютърното осигуряване на инспекцията се осъществява с помощта на 138 

машини, от които 8 сървъра и 9 са преносими компютри (и един таблет). 

 В края на 2014г бяха закупени 5 бр. компютърни конфигурации с разрешените от МЗ 

средства за ДМА. Липсата на редовно финансиране за закупуване на материали и части 

затруднява подмяната на дефектиралите и създава препятствия специалистите да се справят 

със задачите. Намаленият до минимум състав на отдела, също води до затруднения  при 

работата, но с много комбинации и полагане на извънреден труд възникналите през 

периода проблеми се решаваха и се създадоха условия за нормалната експлоатация на 

компютърната техника и вътрешната мрежа в Инспекцията. 

 Изградената структурна мрежа е разширена и към момента е с 122 активни точки. 

Преминаването  към GВ-ва връзка повиши скоростта на трансфера на информация. През 

периода се подмениха много от мрежовите устройства с нови и се положиха нови кабели на 

някои основни трасета, които бяха проблемни. Подмяна на тези устройства, както и 

захранващи блокове, монитори и UPS – и се наложи след неколкократни токови удари от 

електрозахранването. През периода по същия повод дефектира UPS-а в сървърното 

помещение, както и друга електроника. Закупени бяха компоненти за замяна на изгорелите 

и се извърши ремонт. Написаното писмо, във връзка с това, до Енерго-Про ЕООД остана 

без последствия. 

 Към момента броя на наличната компютърна техника и нейното разпределение по 

дирекции стана следното: 

 Разпределение на компютърната техника на инспекцията към 31.12.2014г. 

Година на 

придобиване 

Бр.комп.по 

дирекции 

 

Бр.сървъри 

АПФСО ОЗ НЗБ ЛИ МД общо 

2014г.  1 + 1 таблет 3 1   5+1 табл. 

2013г.       0 

2012г.  
1 комп. 

1 прен. 

1 комп.  

1 прен. 
 

 2 

2 

2011г. 1   2 комп.     3 

2010г.       0 

2009г.       0 
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2008г.  6 комп. 

2 пренос. 

22 комп. 

1 прен. 

5 комп. 

1 прен. 

4 комп. 

 

5 комп. 

2 прен. 

42 

6 

2007г. 
3 

 

5 

 

2 

1 прен. 

1 

 

1 

 

8 20 

2 

2006г. 
1 

 

2 

 

3 

 

11 

 

4 

 

7 28 

 

преди 2006г. 
3 

 

7 

 

9 

 

2 

 

3 

 

5 28 

 

Всичко: 
8 

 

22 

3 

40 

2 

22 

2 

12 

 

25 

2 

129 

(121+8) 

9+ 1 

таблет 

 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

 През 2014г. се поддържаха и своевременно актуализираха следните програмни 

продукти: 

 - информационно-правна система и предоставяне на нормативни документи на 

ръководството;  Правно-информационната система СИЕЛА 5.0 редовно се обновява. При 

поискване на определени документи се предоставят в NAS сървър в локалната мрежа и/или 

се разпечатват на хартиен носител, в помощ на служители от всички други дирекции.  

 - програмен продукт за нуждите на Звеното за административно обслужване;  

 - програмен продукт за отчитане на имунизациите на деца до 6г. възраст; 

 - програмен продукт за отчитане движението на биопродуктите; 

 - програмен продукт за дейността по текущия контрол на обектите - HIGIData; 

 - програмен продукт за регистрацията на обектите за бутилиране на натурални, 

изворни и трапезни води; 

 - програмен продукт за регистрацията на обектите с обществено предназначение; 

 - програмен продукт ARES Manadger за регистрация на входа и изхода за 

работещите в РЗИ и контрол спазване на работното време; 

 - програмен продукт за регистрация на здравни книжки (С влизане в сила 

изменението на Наредба 15 бе създаден и заработи нов софтуер за регистрирането на нови 

здравни книжки и търсене в съществуващата от 2008г. база с данни, с изключение на 

прекъсването на регистрациите след м.2.2012г. до възстановяването през 2013г.) 

 Поддържаха се и се оказваше помощ за всички други програмни продукти, 

използвани в Инспекцията, независимо дали са  с или без сервизна поддръжка. 

 Сигурността на информацията и безпроблемната работа на компютърната техника се 

осигурява чрез поддържане с безсрочни и безплатни антивирусни продукти за 

компютърните работни места в Инспекцията - Forefront Endpoint Protection и Microsoft 

Security Essentials 

 Сътрудничи се активно на длъжностните лица, работещи с компютърна техника и 

различен софтуер, специфичен за задачите им. Оказва се методична помощ на служителите, 

които се занимават с използването му. И през изминалия период, обучение за повишаване 

на компютърната грамотност на служители в Инспекцията се извършваше на място, 

индивидуално или на групи, и при необходимост от работа с нов софтуер. 

 Периодично се налага и се извършва преинсталация на операционни системи, както 

и антивирусна профилактика на компютрите.  

 ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ 

 През периода бяха създадени необходимите условия за изготвянето в срок на 

отчетите за първото тримесечие, шестмесечие и деветмесечието, в съответствие с 

указанията на МЗ, както и справки за отчетите по тримесечия за 2014г. Служителите  в 

отдела се справиха успешно с обемистата работа по въвеждане на информация за дейността 

на инспекцията. 
Извършените 471 регистрации на обекти с обществено предназначение са въведени, както и 

заличените със заповеди за заличаване 459 обекта и промените в обстоятелствата по регистрация на 

85 обекта.  
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През изминалия отчетен период в HigiData са въведени 38 437 записа, като от тях 36845 са 

проверки, 1007 са предписания, 477 заповеди, 108 акта, чиято обработка, включва и набиране на 

описателна част. Правеше се ежемесечен архив на работните бази данни, който се съхранява на 

локалния диск на съответния сървър, обслужващ програмата, както и запис на CD в края на 

тримесечията. 

 За нуждите на контролиращите здравни инспектори се изготвиха поредица от 

списъци на обектите под контрол и извършената от тях дейност. Във връзка с оценяването 

на служителите са направени поименни отчети за периода на оцекнка. 
Електронните пощи (от м.септември 2013г. - две) се обслужват автоматично на всеки 3 

секунди и получените писма се свеждат своевременно до ръководството на РЗИ на хартиен носител 

за архивирането им. Изходящите писма от е-поща се съхраняват в електронна картотека. Всички 

получени по електронен път писма се извеждат с входящ номер от деловодната система и също се 

съхраняват в електронен вид. 

 На постъпилите  запитвания през E-maila и форума се отговоряше своевременно с 

информация и насоки от компетентни служители.  

 Ежеседмично се съставя сборна информация от  Дирекциите ОЗ , НЗБ, ЛИ, МД  и се 

изпраща до всички регионални медии, както и огласяването на различни инициативи и 

мероприятия. Всяка седмица тя се предоставя като е-mail до всички, заявили желание и 

дали своите е-адреси (общо 74 адреса), а също така се обработва и предоставя в интернет 

страницата на инспекциата.  

 Регулярно се извършва администриране, поддържане и актуализиране на 

публикуваните в сайта на Инспекцията  регистри, списъци на дейности и други. 

 През отчетния период заедно със служителите на  отдел „АПСД” неколкократно бе 

актуализрана информацията на страницата на инспекцията за предлаганите от РЗИ услуги, 

бланките и формулярите за попълване, както и промени в нормативната уредба, която касае 

дейността на Инспекцията.  

 През годината съвместно с отдел ПБПЗ бе обслужвана работещата от 6 години ON-

line анкета за проучване на мнението на клиентите. Попълнените електронни формуляри се 

отчитат ежемесечно и се предават в отдел ПБПЗ за обобщаване. 

 Поддържа се създадената картотека на наличната компютърна техника в 

инспекцията, нейното местонахождение, техническо състояние.  

 При поискване от ръководството бяха предоставени разпечатки от Системата за 

контрол на достъпа, с цел проверка спазването на работното време от служителите. 

 В съвместна работа със служители от Дирекция НЗБ бяха направени и оформени 

таблици, форми и диаграми по статистическите данни и отчети, както и електронни 

презентации за проведени пресконференции и представяния.  Периодично се оказва помош 

при попълване и изпращане в МЗ и други институции данни в електронни формуляри, е-

портали и др. 
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ДИРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 
 

Дирекция „Медицински дейности” при РЗИ-Варна 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 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. 

Работи по различни национални програми и стратегии на МЗ - Националната стратегия за 

борба с наркотиците, Програми детско здравеопазване, извънболнична помощ, болнична 

помощ, медицинска експертиза на работоспособността, вторична профилактика на 

болестите. 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”. Щатните 

длъжности са 23, заети от физически лица. От тях: Директор на Дирекция – 1, Началник-

отдели – 2, Главни инспектори – 6, Старши инспектор – 3, Инспектори – 3, Ст. специалист – 

1, Главни специалисти – 6, Служител по сигурността на информацията - 1.  

 От Директора на Дирекцията беше изготвен Годишен план за дейността, съгласуван 

от Зам.-директорът и одобрен от Директора на РЗИ – Варна. В него бяха определени 

сроковете за изпълнение, количествени и качествени показатели, както и отговорните за 

изпълнението служители. Годишният план за работата на Дирекцията бе изготвен в 

съответствие с указанията на МЗ за 2014 г. по основните обемни показатели и с 

разпределение на планираните дейности по тримесечия и изготвени индивидуални лични 

планове за всеки служител.  

 

ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

ЕКСПЕРТИЗИ” 

В отдел РКМЕ работят 2-ма лекари с призната специалност на следните позиции - 

началник отдел и главен инспектор. Работят 5-ма главни специалисти и 1 старши 

специалист. 

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 неработоспособност от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.  

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

намалена работоспособност се съхраняват в отдела 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 правят проверки на органите на медицинската експертиза, 

разпределят към съответните ТЕЛК документацията на лицата за 

освидетелстване/преосвидетелстване, проверяват и заверяват издадените експертни 

решения на ТЕЛК, като съблюдават спазване на нормативните изисквания за срочност  и 

качество.  

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. Директорът на дирекцията резюлира цялата входяща и изходяща 
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кореспонденция на отдел РКМЕ. По всички преписки се работи бързо, компетентно и при 

спазване на регламентираните  срокове. 

През 2014 г. в РКМЕ са приети 11712 документи за явяване на ТЕЛК спрямо 9049 

през 2013 г. Документите своевременно са обработени и предоставени на съответните 

ТЕЛК в град Варна. Работи се с програмен продукт „КМЕД+”, 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 изготвяг изходящи 

списъци на МЕД до трите състави на ТЕЛК, а два пъти в седмицата се изготвят 

предавателно-приемателни протоколи на МЕД до ТП на НОИ. Контролът за срочност и 

качество на документооборота относно подадените молби-декларации и медицинска 

документация за явяване на ТЕЛК е ежедневен. 

Прави впечатление нарастването на онкологичните и сърдечно-съдовите 

заболявания, което е в съответствие с тенденцията на нарастване на посочените 

заболявания на населението в страната. Тези заболявания са социално значими, тъй като 

водят до продължителна временна и трайна неработоспособност, а оттам и до 

инвалидизиране на населението.  

През 2014г. са проверени и заверени 13 939 броя експертни решения спрямо 18 802 

през 2013 г. Като цяло данните сочат огромния обем работа в РКМЕ не само на лекарите, а 

и на специалистите, защото зад нея се крият дейности, споменати по-горе – съставяне на 

МЕД, свързване на МЕД, изходящи списъци до ТЕЛК, НОИ и други заинтересовани 

страни. 

Обработените медицински експертни досиета за служебно преосвидетелстване са 5 

452 броя спрямо 5 468 за 2013 г. Подготовката на документацията за служебно 

преосвидетелстване изисква следните дейности: намиране на досиетата в складовете, 

където се съхраняват и подреждане по ред, съответен на списъците от НОИ, последващо 

разпределение до съответните 3 състава на ТЕЛК с последващо изготвяне на опис-списъци 

на МЕД за предоставяне по служебен път на ТЕЛК.  

Кореспонденцията с НЕЛК на отдел РКМЕ се осъществява при спазване на 

законоустановения срок за изпращане на обжалваните експертни решения пред НЕЛК. 

Изпратените експертни решения на заинтересовани страни са 25 371 броя спрямо 14 298 

през 2013 г., преписките по обжалвани болнични листи и експертни решения са 707 спрямо 

595 през 2013 г.,  а преписките с ТЕЛК, НЕЛК, НОИ, РДСП общо са 1 162 броя спрямо 1 

755 през 2013 г. 

През 2014 г. са издадени 73 броя заповеди за състави на ЛКК и 54 броя са 

заповедите, поради промяна на съставите на ЛКК, докато през 2013 г. са издадени 53 броя 

заповеди за определяне съставите на ЛКК  и 40 са заповедите за промяна на съставите на 

ЛКК. 

През 2014 г. са извършени 7 проверки на лечебни заведения по организацията и 

качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на ЛКК и 

експертната дейност на ТЕЛК, а през 2013 г. проверките са 13. 

Във връзка с Постановление на МС №179 от 27.06.2014 г. за изменение и 

допълнение на Правилника по устройството и организацията на работа на органите на 

медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи са 

осъществени следните дейности: 

1. С наши изходящи писма от дата 17.07.2014 г. до ръководителите на лечебните 

заведения и до председателите на специализираните ТЕЛК е предоставено Указанието на 

МЗ с пояснение и срок за изпълнение до 25.07.2014 г.;  

2. На основание чл. 105, ал. 1 от Закона за здравето е изискано с писмо наш изх. № 

МД-05244 / 18.07.2014 г. от Министъра на здравеопазването разрешение за закриване на 

специализираните ТЕЛК, разкрити на територията на гр. Варна; 

3. Министерство на здравеопазването дава съгласие за закриването на посочените 

специализирани ТЕЛК с писмо изх. №16-03-103/28.08.2014 г. и наш вх. 

№26170/30.07.2014г.; 
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4. Проведени са многократни срещи с ръководителите на лечебните заведения, към 

които има разкрити ТЕЛК състави; 

5. Независимо от проведените работни срещи и многократни телефонни разговори, 

поради забавяне изпълнението на посоченото указание, са изпратени повторно писма с дата 

13.08.2014 г. до ръководителите на лечебните заведения и до председателите на 

специализираните ТЕЛК 

6.  Издадена е Заповед № МД-540/14.08.2014 г. за закриване на 

специализираните ТЕЛК, функциониращи на територията на гр. Варна, считано от 

19.08.2014 г.  

7. В РКМЕ-Варна до 18.08.2014 г. са предоставени с приемно-предавателни 

протоколи неприключените преписки от специализираните ТЕЛК, както следва: 

 СТЕЛК по Психични заболявания към МБАЛ „Света Марина – Варна” ЕАД – 

52 броя; 

 СТЕЛК по Белодробни болести и ТБК към МБАЛ „ Света Анна – Варна” АД 

– 165 броя 

 СТЕЛК по Психични заболявания към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД – 106 

броя; 

 СТЕЛК по Очни болести към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД – 237 броя. 

8. Постъпилите в РКМЕ-Варна преписки от специализираните ТЕЛК са 

преразпределени и насочени до 20.08.2014 г. към съответните ТЕЛК към МБАЛ „Света 

Анна-Варна” АД и „Света Марина – Варна” ЕАД, като беше създадена организация голяма 

част от преписките да бъдат насочени в същото лечебно заведение, където са били 

първоначално разпределени. В случай на промяна, гражданите бяха своевременно 

уведомявани с писма.  

През 2014 г. в отдел РКМЕ са постъпили 58 броя жалби спрямо 107 през 2013 г., от 

които 18 са основателни, а 5 са пренасочени към други ведомства. Жалбите са приключени 

в законосъобразния срок.  

През 2014 г. от Регионалния съвет са извършени 1 887 проверки  на издадени 

решения за временна неработоспособност и Експертни решения по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ. 

 

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

 

Основните задачи в дейността на отдела и през 2014 г. са в съответствие с 

нормативните изисквания и указания на МЗ. Инспекторите осъществяват предварителен и 

текущ контрол на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ от Област 

Варна, както и методическа и консултативна помощ в пълен обем съобразно ангажиментите 

им, дори и през активния сезон на отпуски през лятото. В изпълнение на изискванията на 

Министерството, дейността на Отдел ОКМД се реализира чрез:  

І. Поддържане и актуализиране на следните регистри: 

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

ЗЛЗ; 

 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 

 Регистър на отчетените документи по Методиказа субсидиране на лечебнините 

заведения за болнична помощ от МЗ 
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Работата на Отдела във връзка с контрола на аптеки, дрогерии и складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти се осъществява от трима служители – двама 

Главни инспектори и един на длъжност "Инспектор». 

Служителите се стараят да извършват ежедневна методическа помощ на лечебни 

заведения, аптеки и аптечни складове, на граждани; контрол на обектите и дейностите, 

свързани с използване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Участват и в съвместни действия със специалисти от МЗ по изпълнение на Националната 

стратегия за борба с наркотиците, също и в съвместни проверки по искане на други 

институции. Служителите са добре запознати и прилагат ефективно изискванията на 

нормативната уредба: Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, 

ЗЛПХМ, Наредба №28/2008 г., Наредба №4/04.03.2009 г., Наредба №5/2011 г., Наредба 

№21/12.10.2000 г., Наредба №55 от 13.12.2010 г., Наредба №24/31.10.2000 г., Наредба 

№28/31.05.2001 г. и др.  

ІІ. Във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите са извършени следните дейности: 

1. Извършени са 9 проверки за издаване на протоколи на търговци на едро и аптеки, 

кандидатстващи за лицензия за търговия с наркотични вещества или промяна на 

обстоятелствата в издадена лицензия; 

2. Извършени са 176 проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия 

за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества срещу 73 за 2013 г.;  

3. За годината са извършени 13 планови проверки на лечебните заведения, отчитащи 

специални рецептурни бланки за изписване на лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества срещу 7 проверки за 2013 г.; 

4. Предоставени са 1796 кочани рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества;  

5. Предоставени са 128 кочани специални формуляри за поръчка на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества срещу 123 за 2013 г.; 

6. Вписвания в регистъра на 130 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 срешу 55 за 2013 г.; 

7. Приети са 1366 протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване 

на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /протоколи от аптеки и лечебни 

заведения /срещу 1 435 за 2013 г./;  

8. Приети са 1157  протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка 

на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества /протоколи от аптеки и лечебни 

заведения /срешу 833 за 2013 г./;  

9. Приети са 405 отчета за движението на наркотичните вещества срещу 435 за 

2013 г.; 

10. Изготвени са 4 отчета за движението на наркотичните вещества, колкото и 

през 2013 г. 

11. За 2014 г. нямаме участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества 

и техните препарати. 

12. Съвместни проверки с МВР и ДАНС – за 2014 г. имаме участие в 1 съвместна 

проверка с МВР и НАП на един хоспис на територията на град Варна, извършена през 

първото тримесечие на годината. 

Във връзка с Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, 

които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списък №2 и 

№3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като 

наркотични за 2014 г. са приети 328 заявления за получаване на специални рецептурни 

бланки срещу 72 за 2013 г. 

ІІІ. 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: 
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1. Не са издавани становища по проектната  документация на обектите /4 за 

2013 г./; 

2. Издадени са 27 заключения за хигиенна оценка на обекти за търговия на едро 

с лекарствени продукти, аптеки и дрогерии /28 за 2013 година/;  

3. Издадени са 7 удостоверение за регистрация на дрогерия /8 броя за 2013 год./; 

4. Извършени са 631 проверки при планувани 458 броя в обектите за търговия 

на едро с лекарствени продукти, аптеки и дрогерии срещу 335 за 2013 г.  

5. За 2014 г. не са издавани становища за унищожаване на лекарства; 

6. Издадени са 63 предписания за обектите за търговия на едро и дребно с 

лекарствени продукти срещу 50 за 2013 г. 

ІV. 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:  

 Не са издавани разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени 

продукти на лекари и лекари по дентална медицина с регистрирани лечебни заведения на 

територията на областта; 

 Издадени заповеди за прекратяване на разрешение за съхранението и 

продажбата на лекарствени продукти – 8 броя срещу 1 бр. за 2013 г. 

V. Във връзка с осъществяването на контрол на заявяването, разпределението 

и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на 

Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване 

Не са извършвани вписвания в списъка на лекарите, имащи право да предписват 

лекарствени продукти по Наредба 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския 

бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, като за 2013 г. имаме вписан само един лекар в 

списъка. 

Във връзка с писмо вх. №27310/08.08.2014 г. на д-р Ангел Кунчев – Главен държавен 

здравен инспектор на МЗ до 04.09.2014 г. бяха извършени тематични проверки на 351 броя 

аптеки и дрогерии, издадени са 34 броя предписания във връзка със спазване на 

изискванията на ЗЛПХМ и на чл. 2, ал. 2 от Наредба №28/09.12.2008 г. за устройството, 

реда и организацията на работата на аптеките. 

През м. юни, юли и август са извършени общо 74 броя съвместни проверки от 

инспектори на Отдел ОКМД с представители на Министерство на регионалното развитие. 

Проверките са на медицински пунктове, реанимационни пунктове и подвижни 

реанимационни екипи (реанимационнна линейка, лекар със специалност „Анестезиология и 

интензивно лечение“, шофьор), разкрити към лечебни заведения за извънболнична помощ, 

които са сключили договори за обезопасяване на водни площи и басейни с концесионери-

наематели, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ. Обектите на проверките са в района на 

Черноморието от Област Варна – к.к. „Златни пясъци“, к.к. „Св. Св Константин и Елена“, 

Централен плаж-ВАРНА, плаж „Аспарухово“, плажна ивица на гр. Бяла и с. Шкорпиловци.         

През второто шестмесечие на 2014 г. са извършени 3 проверки съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредба №2/20.06.2012 г. за условията и реда за 

осъществяване на програми за лечение с аогонисти и агонисти-антагонисти на лица 

зависими към опиоиди в “АИП СМП-Терапия 2007“ ЕООД и АГСПП-Център за психично 

здраве“ ЕООД. 

Извършени са 23 броя 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 
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МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ при планувани 12 

броя проверки за цялата 2014 г. 

VІ. Дейности по Направление „Извънболнична помощ” 

Работата на Отдела по извънболничната помощ се осъществява от шестима 

инспектори, един Гл. Специалист, който поддържа „Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите”, един Гл. специалист по „Медико-статистическа 

информация”, чиято длъжност е променена в „Инспектор“ от 01.06.2014 г. 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.  

При плановите проверки на ЛЗ за извънболнична помощ невинаги могат да бъдат 

проконтролирани ОПЛ и специалистите, поради некоректно представяне на работните си 

графици в РЗИ или несвоевременното ни уведомяване за промяна в работното си време или 

на други обстоятелства. Въпреки трудностите за 2014 г. са извършени 2398  проверки на 

лечебни заведения за извънболнична помощ относно спазването на утвърдените 

медицински стандарти (1540 броя за 2013 г.). Издадени са 360 броя предписания относно 

спазването на медицинските стандарти /срещу 210 за 2013 г./ Издадени са 3 АУАН със 

съответните наказателни постановления от Директора на РЗИ-Варна на трима лекари от 

ЦСМП-Варна за неосигуряване на своевременна, достатъчна и качествена медицинска 

помощ на пациенти, 2 броя АУАН за нарушения на Наредба №7/2005 г. за изискванията 

към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи върху 

индивидуалното здраве. Своевременно се осъществяват проверките на ЛЗИБП по 

постъпилите в РЗИ-Варна жалби и сигнали от граждани, свързани с нарушаване на правата 

им по Закона за здравето, като в законосъбразния срок се изпращат и становища или се 

пренасочват към други ведомства. За 2014 г. в Отдел ОКМД общо за периода са постъпили 

59 жалби 

Извършени са 6 съвместни проверки с ИА „Морска администрация“-Варна на 

„АСМП Бляк Сий Медицински център“ ООД, ДКЦ ІІ „Свети Иван Рилски-Аспарухово“ 

ЕООД, „АСМП-ГПСМП Морска медицина Трансмед“, МЦ „Надежда“ ЕООД, ДКЦ 

„Еквита“ ЕООД, МЦ „Свети Никола Варна” ООД във връзка с изискванията на Наредба № 

Н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на 

морските лица в Република България. 

Със Заповед №32/14.01.2014 г. на Директора на РЗИ – Варна беше утвърдена 

програма за извършване на тематични проверки за спазване на здравните изисквания и на 

медицинския стандарт по „Обща медицинска практика” в АИППМП и АГППМП, базирани 

на територията на МЦ и ДКЦ в гр. Варна. Срокът на проверките беше за периода 

01.03.2014г.-30.08.2014 г. Проверени бяха всички лечебни заведения и беше изготвен 

доклад до Директора на РЗИ – Варна. 

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 контрола по извършената регистрация е осъществено следното: 

1. Издадени удостоверения за регистрация на лечебни заведения за 

извънболнична помощ и хосписи –52 бр.; 

2. Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на 

лечебни заведения  за извънболнична помощ и хосписи –111 бр.; 

3. Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична 

помощ и хосписи –92 бр. срещу 149 бр. за 2013 г.;; 

4. Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената 

регистрация – 56 бр. срещу 15 за 2013 г.; 

5. Издадени служебни бележки за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 193 бр. 

срещу 132 за 2013 г.; 
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6. Кореспонденция (справки, отчети и др.) във връзка с регистъра –136 бр. 

срещу 109 за 2013 г.; 

7. През отчетния период са регистрирани 2 лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, като 

за 2013 г. са извършени 6 броя регистрации. 

8. При планирани 21 броя проверки са извършени 46 проверки на лица, 

упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве /само за тези които реално осъществяват дейност, тъй като част от 

тях не работят/ срещу 21 проверки за 2013 г.;  

9. Не са издавани заповеди за прекратяване на регистрация на лица, 

упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве, както и през 2013 г. 

10. Не са издавани удостоверения за извършване, промяна в обстоятелствата и 

заличаване на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ. През 2009 г. е издадено единственото 

Удостоверение по чл. 2а от ЗЛЗ за регистрация на лечебната дейност при провеждане на 

практическо обучение на студенти и докторанти по дентална медицина, следдипломно 

обучение по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност на „Факултет 

по дентална мадицина“ към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна. 

Изпратени са 9 уведомления до Изпълнителна агенция „Медицински одит” за 

случай на нарушаване на утвърдените медицински стандарти, констатирано при 

изпълнение на правомощията на РЗИ-Варна срещу 7 броя уведомления за 2013 г. 

Регистърът на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите се поддържа стриктно. 

Продължава актуализирането на регистъра, както и подаването на пълна информация в него 

на Интернет-страницата на РЗИ-Варна за улеснение на гражданите. 

Стриктно се осъществяват проверки във връзка с регистрацията и и промяна в 

обстоятелствата по вече извършена регистрация на всички подали зявления в РЗИ-Варна 

лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи съвместно с Отдел ПЕК от 

Дирекция „Надзор на заразните заболявания.  

VІІ. Дейности по Направление „Болнична помощ” 

Дейността на Отдела по това направление се осъществява от седем инспектори, като 

трима от инспекторите извършават и дейност по събиране и обработка на медико-

статистическа информация. Конкретната им работа се състои в анализ на здравните 

потребности от различните видове ЛЗ за БП, контрол на цялостната дейност на ЛЗ за БП, 

контрол по чл. 47 от ЗЛЗ, контрол по Методиката за реда за субсидиране от МЗ на ЛЗ за БП, 

проверки по жалби и сигнали, поддържането на единни информационни системи за 

отчетност на лечебните и здравните заведения, оказването на методическа помощ и 

осъществяване на контрол при прилагането им и др.  

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 одит", е 

осъществено следното: 

1. Извършени проверки по жалби и сигнали, свързани с медицинското 

обслужване и нарушени пациентски права – 72 бр. срещу 99 броя за 2013 г.; 

2. Участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит" – 

няма извършени съвместни проверки за 2014 г. 

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 осъществено следното: 

1. Издадени удостоверения по чл. 47 от ЗЛЗ на лечебни заведения за болнична помощ 

– 5 бр.; 

2. Извършени проверки по медицински стандарти – 30 бр.; 
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3. Извършени проверки 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 – 9 бр.; 

4. Издаден е 1 АУАН на лекар от СБАГАЛ-Варна ЕООД за прилагане на лечение на 

пациент, довело до застрашаване на живота му;         

5. Във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от Наредба 49/18.10.2010 г. за 

основните  изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният 

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

проследяване на показателя „минимален обем дейност” през 2014 г. в МБАЛ „Света 

Марина” ЕАД-Варна, МБАЛ-Варна ЕООД и СХБАЛ „Професор Темелков“ ООД, 

инспектори от Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” в Дирекция 

„Медицински дейности” при РЗИ-Варна извършиха проверки в гореописаните лечебни 

заведения за болнична помощ. Проверките имаха за цел да се установи отговарят ли: 

 Клиника по «Урология”, „Отделението за детско-юношеска психиатрия”, 

„Отделението по съдебна психиатрия” и „Отделение за рехабилитация, долекуване и 

продължително лечение” н в МБАЛ „Света Марина” ЕАД-Варна а определеното ниво на 

компетентност в издаденото Разрешение за дейност № МБ-59/11.03.2013 г. по показателят 

„минимален обем дейност”. 

 Отделение по «Хирургия» на определеното второ ниво на компетентност в 

издаденото Разрешение за дейност № МБ-355/20.08.2013 г. на „МБАЛ Варна” ЕООД по 

показателя „минимален обем дейност”; 

 Клиника по „Хирургия“ на определеното второ ниво на компетентност и извършвана 

в нея дейност по урология с определеното ІІ-ро ниво на компетентност, Отделение по 

анесетзиология и интензивно лечение в СХБАЛ „Професор Темелков“ ООД на 

определеното първо ниво на компетентност в издаденото Разрешение за дейност СБ-

196/04.07.2013 г. по показателя „минимален обем дейност”; 

В резултат на извършените проверки се установи, че горепосочените структури в 

лечебните заведения за болнична помощ отговарят на изискванията на съответните 

стандарти по показателя „минимален обем дейност“. Извършени са проверки по 6 

медицински стандарти. В тази връзка е изпратен доклад до Министъра на здравеопазването 

през декември 2014 г. 

Във връзка със Заповед №РД-01-3988/11.12.2014 г. на Министъра на 

здравеопазването, получена в РЗИ-Варна вх. №40945/11.12.2014 г. относно извършване на 

проверки на състоянието и дейността на структурите, осъществяващи диализно лечение на 

пациенти с бъбречна недостатъчност на територията на Област Варна, са извършени 

съвместни проверки с Отдел ПЕК на Дирекция НЗБ в Клиника по диализно лечение и в 

Клиника по нефрология, остра и перитониална диализа към МБАЛ „Света Марина” ЕАД и 

в Отделение за диализно лечение на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. В хода на 

проверките е извършен контрол относно спазване изискванията на Наредба №41 от 

24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение” и по Раздел ІІІ 

от Правилника за устройство и дейността на диализните центрове. Изпратен е доклад в МЗ 

в изискания в горепосочената заповед срок. 

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

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

контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от 

бюджета на МЗ, е извършено следното: 

1. Приети, проверени и изпратени на НЦОЗА отчети – 72 бр. срещу 79 за 2013 г.;   

2. Извършени проверки в лечебните заведения – 12  бр. срещу 4 броя за 2013 г.; 

3. Проведени работни срещи за оказване на методическа помощ на лечебните 

заведения по Методиката за субсидиране – няма поради липса на необходимост от такава; 

4. Проверени и върнати за преработване отчети на лечебните заведения – 3 бр. срещу 9 

броя за 2013 г. 
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VІІІ. Медико-статистическа дейност на Отдел ОКМД 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа 

статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и 

здравните заведения на територията на региона, е извършено следно 

 Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане на разходите 

на  лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП – 11 бр.; 

 Събрани и обработени справки за натуралните показатели в делегираните от 

държавата дейности по здравеопазване – 26 бр. колкото и за 2013 г.; 

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 2013 г. на Област Варна е изготвен през второ 

тримесечие на годината. 

Във връзка с внедряване и поддържане на единни информационни системи за 

отчетност на лечебните и здравните заведения, оказване методическа помощ и 

осъществяване контрол при прилагането, е извършено следното: 

 Внедрени информационни системи ACCESS – 20 бр. внедрени през първо 

шестмесечие на годината срещу 18 за 2013 г.; 

 Оказване методическа помощ – на 357 лечебни заведения от Област Варна  срещу 

170 за 2013 г.; 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне на медико-статистическа 

информация за дейността на лечебните и здравните заведения, е извършено следното: 

 Събрани и обработени годишни статистически отчети  - 1536 бр. срещу 1277 бр. за 

2013 г. За 2014 г. се отчита повишаване на броя на предалите годишни отчети лечебни 

заведения за извънболнична помощ в резултат на предприетите от отдела мерки – срещи с 

общопрактикуващи лекари, разпростарнение на информация в сайта на РЗИ-Варна, писма 

до БЛС и БЗС, информация в РЗОК-Варна и др. 

 Събрани и обработени оперативни статистически отчети – 208 бр. /235 броя за 2013 

г/.; 

 Обработени съобщения, справки и др. – 64 бр. /76 за 2013 г./; 

 Изготвени информационни карти за починали деца – 70 бр. /14 броя за 2013г.; 

 Проверка и кодиране на съобщения за смърт – 4624 бр. /3 466 бр. за 2013г./; 

 Изготвени методически указания и проведени срещи по статистическата отчетност с 

лечебните заведения – 283  /1 075 бр.  за 2013 г./; 

 Събрани съобщения за суицидни действия – 149 бр. /238 бр. за 2013 г./ 

 Протоколи от извършени проверки на статистическата отчетност в лечебните 

заведения – 556 броя /504 броя за 2013 г./ 

Във връзка с поддържане на Регионален раков регистър по искане на СБАЛОЗ-Варна  

ЕООД всяка седмица се изпращат копия от кодирани по МКБ-10 „Съобщения за смърт” 

на пациенти, починали от онкологични заболявания. 

ІХ. 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: 

 Изготвени анализи за здравното състояние и потребностите от медицинска помощ в 

областта – 2 бр.; 

 Изготвени доклади, становища по искане на МЗ и други институции – 1 бр.; 

 Изготвени са общо 3 анализа и е предоставена в МЗ информация за потребностите от 

медицински специалисти в: 

o извънболничната помощ – 1 бр.;  

o болничната помощ – 1 бр.;  

o капацитетните възможности на базите за специализация – 1 бр. 
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 във връзка с проучване и предоставяне в МЗ на информация кои лечебни заведения 

на територията на областта имат потребност и са съгласни да назначат на трудов договор 

съответен специалист, обучаван на място, финансирано от държавата за срок равен на 

продължителността на обучението му -  2 пъти годишно – до 5 юли (за майска сесия) и до 5 

януари (за декемврийска сесия) - исканата информация е предоставена в МЗ в срок. 

Х. Дейност във връзка с чл. 56 от Закона за здравето 

За 2014 г. са извършени 1416 броя /988 броя за 2013 г./ проверки за тютюнопушене в 

лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, аптеки, дрогерии и складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти. Не са издавани предписания и АУАН. 

 ХІ. Дейност съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в 

общините, осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и по други 

нормативни актове 

 Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване – 48 участия /37 участия за 

2013 г./ 

 Участия в заседания на общински Съвет за закрила на детето към Община Варна – 0; 

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

подпомагане" по общини – 36 участия в три комисии за Община Варна; 

 Преписки по изпълнение на "Стратегия за борба с трафика на хора" – 1 бр.; 

 Участие в други междуведомствени комисии, съвместни проверки и др. – за 2014 г. 

не сме участвали в такива комисии поради липса на покани за съвместни проверки.  

 Участие в работата на Екип за комплексна оценка на деца със специални 

образователни потребности към РИО - 0 

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

заведения и др.), по нарушения при спазване правата на детето – не са извършвани 

проверки, защото не са постъпвали такива сигнали; 

 Осъществяване на зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните 

заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата – за годината 

няма извършени такива проверки.   

ХІІ. Дейности свързани с детското здравеопазване: 

Предоставяне на информация в МЗ на всяко шестмесечие 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 – на всяко шестмесечие; 

 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 е отчетена в МЗ по електронен път в 4 

броя таблици през месец юли 2014 г. Работата на Отдела за второ шестмесечие е отчетена 

през м. януари 2015 г. 

Предоставяне на информация в МЗ всяко шестмесечие относно: 

-натурални показатели в делегираните от държавата дейности на функция 

„Здравеопазване“  - брой на децата, ползващи детска ясла и детска кухня, брой медиатори – 

13 отчети са изпратени в МЗ до 05.07.2014 г. за първо шестмесечие на годината. През второ 

шестмесечие са изпратени също 13 броя отчети, изпратени в МЗ през м. ноември. 

ХІІІ. Планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинското 

осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи 

Целите на Дирекцията по тази специфична дейност са насочени към: 

1. Подобряване на дейностите по планирането на медицинското осигуряване на 

населението при кризи.  
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2. Осъществяване на контрол върху лечебната мрежа в областта относно готовността 

й за действие при кризи.  

3. Осъществяване на взаимодействие и координация с останалите органи и 

институции, осигуряващи защитата на населението при кризи от различен характер: 

 Изготвени сведения за окомплектоваността на структурите от здравната мрежа  в 

областта с личен състав, леглови фонд и автотранспорт –1; 

 Изготвяне на списък на потенциално опасните обекти в областта – 0, прави се 

периодично през 2 години, като тогава се и актуализира; 

 Участие в заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и 

катастрофи – 7 участия; 

 Проведени заседания на Регионален съвет по медицинско осигуряване при бедствия, 

аварии, катастрофи и тероризъм – 0 бр.;  

 Съгласуване и утвърждаване на плановете на лечебните заведения при кризи от 

военен и невоенен характер – 0 бр.; 

 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;           

 Проверки на организацията на медицинското осигуряване на населението при кризи 

в мирно и военно време в структурата на здравната мрежа в областта – 23 бр. 

 Оказване методическа помощ на специалистите по отбранително мобилизационна 

подготовка /ОМП/ на лечебните заведения при изготвяне на плановете за работа във военно 

време – на 14 ЛЗ. 

 Актуализиране на военновременния план на РЗИ-Варна – 4 пъти през годината. 

 Изготвяне на план за дейността на РЗИ по организация на медицинското осигурява 

по време на кризи – 1 бр. 

 Провеждане на методически сборове  със специалистите по ОМП по теми, отнасящи 

се до гражданското планиране при кризи – 1. 

 Актуализиране на плана на РЗИ за привеждане в готовност за работа във военно 

време – 4 пъти през годината. 

1. Във врзка с бедствената ситуация от 19.06.2014 г. в ж.к. „Аспарухово“, 

служителят по ССИ: 

 е участвал в заседания на ОСС и ОбСС- ЩИПЗБ (кризисните щабове във връзка с 

бедствието) – 5 участия; 

 в извършване на огледи "на място" във връзка с медицинско осигуряване на 

населението в бедстващия район (кв. Аспарухово) 

 в изготвяне на оперативна информация до МЗ за предприетите действия 

 в изготвяне на информация за МЗ за ориентировъчните разходи на лечебните 

заведения за направените разходи по време на бедственото положение 

3. Информирал е лечебните заведения от град Варна за издадените указания на 

Директора на РЗИ-Варна за дейността им при бедстия и кризи 

4. Актуализирал е Регистъра на телефоните за връзка при бедствия и кризи 

Във връзка с извършване на други дейности, произтичащи от нормативен акт или от 

законните разпореждания на директора на РЗИ: 

 Участие в работни срещи с общинските структури по здравеопазване - участие в 

Кризисен щаб към Община Варна на Директора на Дирекция МД във връзка с бедственото 

положение след наводнението в ж.к. „Аспарухово“ на 19.06.2014 г. – 60 участия през м. 

юни и юли 2014 г. 

ХІV. Административно обслужване на гражданите, физическите и 

юридическите лица 

Работата на Отдел ОКМД е свързана с подобряване на административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Дейността на Дирекцията е 
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насочена към граждани, физически и юридически лица, ползващи административните 

услуги на РЗИ-Варна. 

Постоянната комисия за регистрация, пререгистрация и заличаване на лечебните 

заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл.2а от ЗЛЗ, както 

и на лицата, практикуващи неконвенционални методи съгласно ЗЗ, назначена със съответна 

заповед на Директора на РЗИ-Варна, работи ефективно, като на основание нормативните 

изисквания се обсъждат всички постъпили заявления. 

Чрез въведените и актуализирани в РЗИ - Варна административни процедури, 

съдържащи унифицирани стандартни формуляри, в разработването на които Дирекцията 

активно участва, е улеснен достъпът на гражданите до дейността на РЗИ (в частност 

Дирекция МД) и има за цел да се повишва ефективността на процеса. Продължаваме 

традицията любезно, отзивчиво и внимателно да се отнасяме към потребителите на 

административни услуги и поставените от тях въпроси. Професионално и своевременно 

решаваме проблемите при спазване принципите на равнопоставеност и конфиденциалност.  

Стремим се да не допускаме възникване на корупционни практики чрез оценка и 

анализ на корупционния риск в различните структурни звена на администрацията и да 

избягваме конфликт на интереси.  

Осъществяваме ефективен контрол върху дейността на служителите от Отдел ОКМД 

с акцент – оптимизиране на дейностите на принципа „Обратна връзка” с потребителите на 

услуги. 

 Във връзка с извършване на други дейности, произтичащи от нормативен акт или от 

законните разпореждания на директора на РЗИ, за второ шестмесечие на  2014 г. са 

предоставени информация на 1 физическо лице по ЗДОИ. 

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

регионални и национални структури. 

Отдел ОКМД осъществява постоянна връзка с другите дирекции от РЗИ-Варна чрез 

размяна и предоставяне на информация и становища, колаборация на действията в рамките 

на институцията, основани на взаимно уважение и колегиалност чрез участие в съвместни 

комисии, извършване на съвместни проверки на лечебни заведения. 

Оказваме активно съдействие чрез своевременно предоставяне на медико-

статистическа информация и становища на други институции като общините от областта, 

Областна администрация-Варна във връзка с участието им в разработването на програми по 

Регионално развитие, във връзка с жалби и сигнали от граждани – със Съд, Прокуратура, 

Изпълнителна агенция „Медицински одит”-гр. София, ИАТ, ИАЛ, пациентски организации, 

Омбудсман, Министерски съвет, Президентство и др. 

ХVІ. Квалификация на кадрите - през 2014 г. са заявени участия от всички 

държавни служители в Отдел ОКМД в провежданите обучения към Институт по публична 

администрация и НЦОЗА за повишаване квалификацията им в областта на държавната 

администрация. През второто шестмесечие на 2014 г. са посетени 2 курса към ИПА. 

ХVІІ. Участие в програми и проекти към МЗ - Отделът чрез свой служител е 

включен в Проект № BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се прегледай” на 

Министерство на здравеопазването съгласно чл. 20-24 от Наредба №39 от 2004 г. за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията. Проектът, който стартира през 2013 г. е 

част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 г.-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на този 

проект се изгражда информационна система - Национален скринингов регистър и 

система за известяване. Тази система представлява електронната инфраструктура на 

скрининга на заболяванията в България, като по проект е предвидено да се реализира 

скрининг на три вида ракови заболявания: на гърдата, на шийката на матката и на дебелото 

черво и ректума до края на изминалата година. За 2014 г. на територията на Област 

Варна са обхванати 1499 броя граждани или 8,7% спрямо страната от лечебните 

заведения, които имат сключени договори с МЗ за извършване на скриниговите прегледи. 

По информационнта кампания за популяризиране на Проекта се отчита участие в 2 
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радиопредавания, 4 публикации в местната преса и 4 в Интернет. Проект „СПРИ и се 

прегледай“ приключи на 21.09.2014 г. За Област Варна са скринирани по локализации КРР-

370, РМЖ-316, РМШ-813 граждани. В Проекта взеха участие 5 лечебни заведения. 

ХVІІІ. Участие в други междуведомствени комисии  

Участие на представител на Дирекцията в Пробационен съвет към Областна служба 

„Изпълнение на наказанията” – гр. Варна – 12 бр. 

През изминалата 2014 г. независимо от ограничения числен състав в Отдел ОКМД е 

постигнат по-ефективен контрол върху дейността на ЛЗ за извънболнична помощ и 

хосписите чрез извършване на много по-голям брой проверки по медицински стандарти в 

сравнение с предходната 2013 г.,  като е завишено и качеството на самите проверки. 

Предприети са мерки за активно издирване на неработещи лечебни заведения и 

заличаването им от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите, воден в РЗИ-Варна, на основание чл. 

45, ал. 1, т. 5 от ЗЛЗ, което прави регистърът по-актуален в полза на граждани и 

институции. Отчита се преизпълнение на броя на проверките на лицата, упражняващи 

неконвенционални методи върху индивидуалното здраве – при планувани 21 броя проверки 

на реално работещи обекти, са извършени общо 46 броя проверки.  

Предприети са мерки за завишаване качеството на проверките по медицински 

стандарти и в лечебните заведения за болнична помощ, в ЦСМП, както и на проверките на 

аптеки, складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии на основание 

изискванията на ЗЛПХМ и ЗКНВП. В рамките на компетентността и възможностите на 

служителите от Отдела, на основание нормативната уредба се предприемат 

административни мерки чрез налагане на АУАН или чрез пренасочване на преписките към 

ИА «Медицински одит». 

За първи път през 2014 г. е постигнат пълен обем и дори преизпълнение на броя на 

проверките по ЗЛПХМ, заложен в годишния план – при планувани 458 проверки са 

извършени 631 броя, което беше постигнато с увеличаване на служителите работещи по 

това направление, както и подобряване на организацията на тяхната работа. 

Сериозно и отговорно се работи в областта на медико-статистическата информация, 

поддържана от Отдела, както и в областта по планиране, организиране и контрол на 

дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи.  

Сериозно и отговорно се работи в областта на СДО, която е важна част от дейността 

на Отдела като свързващо звено между МЗ, МУ-Варна и специализиращите медицински 

кадри от Област Варна. 

През 2014г. се постигна значителен успех и по отношение на медико-

статистическата дейност на Отдела във връзка с кампанията за годишна отчетност от страна 

на лечебните заведения за извънболнична помощ. В сравнение с 2013г. са отчели своята 

дейност допълнително още 260 лечебни заведения, особено МЦ и специалисти. 

Дейността на Отдел РКМЕ продължава да се осъществява качествено и 

професионално във връзка със съставянето, съхраняването и движението на медицинската 

документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК, независимо че от м. май 2013 г. 

началник отдела е в продължителен отпуст по болест. Д-р А. Янева – главен инспектор в 

отдела изключително бързо и ефикасно навлезе в спецификата на дейност на отдела. 

Двамата лекари в РКМЕ контролират медицинската експертиза на работоспособността като 

правят проверки на органите на медицинската експертиза, проверяват и заверяват 

експертните решения на ТЕЛК и независимо от големия обем работа, се справят добре, в 

срок и на ниво. 

По отношение на оперативната специализирана дейност на Дирекция „Медицински 

дейности” най-чести проблеми възникват в следствие на: 

- несъвършенство и липса на актуализация на нормативната база. 
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ДИРЕКЦИЯ НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 

Дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ-Варна работи по изпълнение на 

стратегическата цел за опазване на общественото здраве,профилактиката на заразните и 

паразитни болести и държавен здравен контрол в лечебните заведения,планирайки 

дейността си съгласно указанията на МЗ и международните здравни правила.В дирекцията 

са включени три самостоятелни отдела:„Противоепидемичен контрол” ,Микробиология и 

вирусология” „Паразитология” 

Цялостната  дейност   е  организирана  въз  основа  на  годишен  план, изготвен 

съобразно  спуснатите от  МЗ указания  за  кратността и вида на проверките, дейностите  по  

национални  и  регионални  програми, текущо  поставени  от  МЗ  задачи  и  извънредно  

възникналите през годината  епидемични  ситуации, заповед за вътрешното разпределение 

на обектите и дейностите, одобрени от Директора на РЗИ, работни планове и графици по 

изпълнение на задачите по Възлагателни заповеди на Министъра на здравеопазването по 

Национални програми, месечен график за  служителите в МСОГ и за дежурствата в 

микробиологична лаборатория 

Настоящият отчет включва преглед на щатната осигуреност на Дирекция „Надзор на 

заразните болести” през 2014 година,отчет на дейността по повишаване квалификацията на 

кадрите ,изграждането на кадрите като държавни служители,данни за участие на 

специалистите от дирекцията в работни групи,регионални комисии,научни 

форуми.Анализират се основните тенденции в развитието и характерните особености на 

епидемичния процес на острите заразни и паразитни болести във Варненска област през 

2014г. 

Отдел  ПЕК включва 29 щатни длъжности, както следва : началник  отдел  – 1; главни 

инспектори  в  оперативни звена – 5; старши инспектори  в  оперативни звена – 1; главен 

експерт педиатър  в  имунизационен кабинет  -  1; 17 инспектори    в  оперативни звена и   4 

- в  “Медико-санитарна  охрана  на  границата ”. 

Щатната осигуреност на отдел „МБВ” е 9 щатни длъжности- началник отдел-1, 

главен експерт-1; старши експерт-1/свободна/; младши експерти -5 от които една незаета;  

изпълнител – хигиенист-1  

В отдел “Паразитология” по щат-eдин началник отдел, лекар, един инспектор, 

четирима младши експерти, един изпълнител - пробовземач и един изпълнител-хигиенист. 

От Директора на Дирекцията беше изготвен Годишен план за дейността,съгласуван 

от Зам.директора и одобрен от Директора на РЗИ-Варна.В него бяха определени сроковете 

за изпълнение, количествени и качествени показатели, както и отговорните за изпълнението 

служители.Годишният план бе изготвен в съответствие с указанията на МЗ за 2014г. по 

основни показатели и разпределение на планираните дейности по тримесечие. 

 

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.      

Настоящият отчет включва преглед на дейностите по ограничаване  на  

заболяемостта  от  остри инфекциозни заболявания, отчет на дейностите по повишаване 

квалификацията на кадрите,  данни за  участие на специалистите от отдела в работни 

срещи, конференции, както и резултатите от участието на отдел “Противоепидемичен 

контрол” в дейностите на   кампаниите за борба с ХИВ/СПИН и други дейности  в рамките 

на Националната програма  за превенция и контрол на  ХИВ/СПИН, дейности в рамките на 

други национални програми и проекти.  

Анализът на динамиката на заразната заболяемост  представя  основните тенденции 

в развитието  и  характерните  особености  на  епидемичния  процес  на  острите  заразни  
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заболявания /ОЗЗ/  във  Варненска  област  през  изтеклата година. Основните  

епидемиологични  показатели в текстуалната част   се  базират  на: 

- статистическа  обработка  на  регистрационните  данни; 

- обобщените  данни  от проведените епидемиологични  проучвания; 

-данни от проведените лабораторни изследвания, характеризиращи етиологичните  

особености  на  заразните  болести.  

 -данни от контрола върху  ефективността на дезинфекционните и стерилизационни 

мероприятия. 

В  изпълнение  на  действащите  нормативни  документи  и  допълнителните  

указания  на  МЗ   отчета  за  дейността  на  отдел “ ПЕК “  е  изложен  съгласно  посочената  

последователност. 

Щатната  окомплектованост  на  отдел  ПЕК през     2014 г. включва 29 щатни 

длъжности, както следва : 

На  ниво  висши кадри: 8  висши  кадри от които  5  са  с  призната  специалност- 4 са  

с  призната  специалност  по  епидемиология  на  заразните  болести,  един  - по  педиатрия.  

На  ниво   полувисши   кадри:  21 полувисши  медицински  кадри. 

Плановата и оперативна  дейност в  отдел    “ ПЕК   “  през  годината  се е  

извършвала   от  5 главни инспектори,  2 старши инспектор  и 21 инспектори. Един главен 

експерт  работи в имунизационен кабинет за провеждането на задължителните имунизации 

на деца без ОПЛ и препоръчителни имунизации, включващи  и имунизация против жълта 

треска. Трима главни инспектори и 4 инспектори работят по утвърден от Директора на 

РЗИ-Варна график  в КАБКИС.  Инспектори осигуряват ежедневно  дежурство  по  

епиднадзор, водене на медицинска документация по регистрация на ОЗБ, работа със 

софтуерната програма за контрол  и  раздаване  на  биопродукти   във  връзка  с  

провежданата  имунопрофилактика  от  общопрактикуващите  лекари.  Двама  инспектори 

работят с уеб-базираната система за надзор на морбили, паротит, рубеола и  уеб базирана 

система за надзор над грипа и ОРЗ. 

През   2014 година колективът на отдел ПЕК бе натоварен допълнително с дейности 

по заместването на липсващи сътрудници,чиято работа е разпределена по Вътрешна 

заповед на останалите инспектори. 

За  повишаване  квалификацията  на  кадрите   са реализирани  тематични  курсове, 

обучения и координационни срещи с участие  на директора на дирекцията, началник отдел 

и инспектори от отдела. Разгледани бяха най-честите заразни заболявания и 

противоепидемичните мерки, които се налагат в огнища на такива заболявания – 

Салмонелоза, Полиомиелит и ОВП, Шигелози, Хепатити, Е. Коли.  

През м. май 2014 г  Д-р Александрова- мениджър ключови клиенти към GSK  

презентира обобщени данни базирани на тригодишен опит от прилагането на ваксината 

Синфлорикс пред служителите на отдел ПЕК , а през октомври изнесе лекция за 

приложението и международния опит  от прилагане на имунизации със Церварикс – 

ваксина против рак на маточната шийка. 

Представители на   ” Sanofi Pasteor” – Марио Рачев и Манчо Манчев представиха 

обучителна програма „Подобрена програма за проучване на потенциални редки и сериозни 

нежелани събития, съобщавани след ваксиниране срещу жълта треска“ . 

През м. ноември 2014г. фирма „Боарон“ с представител Татяна Бойкова, представи 

техни хомеопатични препарати за профилактика и лечение на грип и ОРЗ – начин на 

действие и дозировки. 

Областната  специализирана комисия за отлагане от имунизации по медицински 

показания  е провела 6 заседания. Директор Д”НЗБ" и началник отдел ПЕК са участвали в  

заседанията на комисията, при което са разгледани  148  здравни документации на лица за 

отлагане от имунизации, като 135 деца са с отложени имунизации и 13 – с непълна 

документация. 



 52 

Регулярно са провеждани работни срещи  в рамките на Програма за борба с 

ХИВ/СПИН със сътрудници по програмата на регионално и национално ниво, с 

представители на НПО.  

Инспекторите от отдела участвуваха във всички колегиуми за повишаване 

квалификацията на кадрите на РЗИ и  взеха активно участие с теми „Трансмисивни 

протозойни паразитози”, „Имунопрофилактика-задължителни и препоръчителни ваксини. 

Отлагане от задължителните имунизации.”, „Дейност на КАБКИС за 2013г.”; „Приложение 

на вит. Д за профилактика и лечение на остеопорозата”, „Национална програма за първична 

профилактика на рака на маточната шийка в РБългария”, „Поведение на здравните 

инспектори при извършване на текущ здравен контрол на обекти, които са потребители 

надолу по веригата на биоциди“, „Удовлетвореност на потрбителите от услуги, 

предоставяни от РЗИ-Варна“, „Интересни случай от жалби и сигнали   на граждани“ и др. 

През 2014г.  д-р Коларова, д-р Иванова и инсп.Й. Иванова бяха  на различни 

обучителни  курсове, които се проведоха  в София .   

КОНТРОЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНА ПОМОЩ 

Цялостната  дейност  на  отдела   е  организирана  въз  основа  на  годишен  план, 

изготвен съобразно  спуснатите от  МЗ указания  за  кратността и вида на проверките, 

дейностите  по  национални  и  регионални  програми, текущо  поставени  от  МЗ  задачи  и  

извънредно  възникналите през годината  епидемични  ситуации. 

Продължаваме  в бъдеще нашата работа по: 

 усъвършенстване на въведeната през годината програма осигуряваща отчет на 

планираната дейност на отдел “ПЕК”; 

 въвеждане на ефективна програма за епиднадзор на ОЗЗ.   Навлезлият   българо-

холанския проект  за електронни програми за съобщаване и регистрация   спомагат за по-

бързото и по-точно предаване на информацията по проблемите на епиднадзора. Уеб-

базираната  система за контрол и отчитане случаите на морбили, паротит и рубеола,   доказа 

своята ефективност  и    постигнатата по този начин отчетност  е значително по-прецизна и   

предоставя по-богати възможности по отношение на епидемиологичния анализ на случаите. 

Въведе се Уеб-базирана   система за контрол и отчитане случаите на грип и ОРЗ, а в края на 

2012г.  - и за ОВП, която работи добре и улеснява значително   отчетността за тези 

заболявания. 

 Организацията и провеждането на плановия контрол в отдел”ПЕК” през   2014 г. е 

съобразен с дадените от МЗ указания за кратност на проверките.  Всички обекти, 

подлежащи на планов контрол са обхванати с изискавания брой планови и тематични 

проверки и лабораторен контрол. Във връзка с възникнали епид.ситуации са провеждани 

допълнително тематични проверки. 

Като нерешен  остава все още проблемът с: 

 Изработване и поддържането на единна информационна система между  РЗИ и 

РЗОК  и  лечебните  заведения по отношение работата на ОПЛ. Наличието й ще разшири 

възможностите на  контролната  дейност  на    отдел  “ПЕК“, ще ускори  своевременното  

персонално информиране на  здравните  кадри, ангажирани  с  профилактика  и  борба  със  

заразните  болести  от  една  страна  и  ще повиши възможностите   за прецизно  набиране, 

съхранение, обмен  и  анализ  на  информация. Засега можем да отчетем  значително по-

близките и колегиални взаимоотношения между специалисти на РЗИ  и РЗОК по 

отношение на уточняване на контингенти, подлежащи на имунопрофилактика  и размяна на 

данни, свързани с работата на ОПЛ. 

 

Текущи проверки 

На текущ  контрол от отд.”ПЕК” през 2014 г. подлежат 2638   обекта, съществуващи 

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

За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014 г. са закрити  от собствениците им   

следните обекти: 

 АИП ПМП – 3 
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 АИП ПДП  - 17 

 АГП ПДП - 1 

 АИП СМП –14 

 АГП СМП - 3 

 МЦ – 2 

 ЧДГ - 1 

 

Новоразкритите обекти се разпределят по следния начин: 

 АИП ПМП -11 

 AГП ПМП - 3  

 АИП СМП – 4 

 АГП СМП - 3 

 АИП ПДП -12 

 АГП ПДП - 2 

 МЦ – 4 

 ДЦ - 1 

 СМДЛ – 4 

 ДСХ – 2 

 

В общо 2638 обекта подлежащи на контрол през 2014год.  са извършени 15276  

проверки   както следва: 

- 294 планирани обекта – амбулатории  за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ   са обхванати   с 3971 проверки  

- 56 практики в 25 обекта  - амбулатории за групова практика за първична 

медицинска помощ  са обхванати с  533 проверки 

- 248 обекта - амбулатории за индивидуална практика за специализирана  

медицинска помощ  са  със 774 проверки.  

- 39 практики в 28 обекта  - амбулатории за групова практика за специализирана  

медицинска помощ   са със  92 проверки.   

- 449 обекта - амбулатории за индивидуална практика за първична дентална  

помощ са с 1532 проверки.  

- 99 практики  в 58 обекта- са обхванати с 306 проверки  в    

- 6 обекта  - амбулатории за специализирана дентална помощ са с 16 проверки.       

- 223 обекта  в  общо  10  ДКЦ за областта са с  806 проверки, от които 773 

проверки в специализирани кабинети, 2- в операционни и  31 - в   лаборатории; 

- 377 обекта   в общо 72  МЦ са с   1535 проверки, от които   1444 на  

специализирани кабинети, 45- на лаборатории и 46 – на операционни в медицинските 

центрове; 

- 56 обекта   в  общо 10  ДЦ са с   236 проверки , в това число - 216 на дентални 

кабинети, 16 - на лаборатории и 4- на операционни; 

- 18  обекта  в  общо 4 медико-дентални центъра са със   96 проверки, в това число 

59 на специализирани лекарски кабинети,  20 на дентални  кабинети,  13 – на лаборатории и 

4 - на операционни; 

- 21 обекта – медико-диагностични лаборатории  са с общо  182 проверки; 

- 76 обекта – медико-технически лаборатории  са с общо 260  проверки. 

 

В  17  лечебни  заведения за болнична помощ  с  общо 184 обекта, подлежащи на 

контрол през годината са извършени 1304 проверки, от които в рискови отделения – 600, в 

нерискови отделения - 523 и в други обекти – 181. 

В  подлежащите за проверки 2238 лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ , са извършени 11643 проверки, като средната кратност  е 5.20  

проверки на обект спрямо предходната 2013г- 4.53 проверки.  
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В други лечебни заведения -  ЦСМП и техните филиали в 9 обекта подлежащи на 

контрол през 2014 са извършени  37 проверки, в  център по хемотрансфузиология –    12 

проверки. 

В седем обекта  в едно лечебно заведение - ДМСГД са извършени 47 проверки. 

В 12 обекта – домове за медико-социални грижи   възрастни са извършени 60 

проверки. 

В 7 обекта – хосписи  са извършени 35 проверки. 

В и 205 здравни кабинети  на  детските и учебно-възпитателни заведения 6 

заведения за социални услуги за деца  подлежащи на контрол, през годината са 

извършени    общо 365 проверки.  

общо 308 детските и учебно-възпитателни заведения   със  741 проверки 

разпределени както следва: 

- 13 обекта – детски ясли с 27 проверки в тях; 

- 35 обекта – обединени детски заведения с 82 проверки ; 

- 62 обекта  -  детски градини с 116 проверки в тях; 

- 95 обекта - училища с 114 проверки в здравни кабинети в тях; 

- 6  обекта – заведения за социални услуги за деца с 26 проверки в тях 

- 97 обекта –  детски заведения без здравни кабинети с 376 проверки 

В подлежащите за проверка 56 ДДД фирми са извършени 69 проверки и оше 311 

проверки по ДДД в други обекти-училища, детски заведения, магазини. 

През 2014г.   е постигната средна кратност от 2.50  проверки на обект   срещу 

средна кратност 3.26  през   2013г. във  здравни кабинети  на  детските и учебно-

възпитателни заведения и  заведения за социални услуги за деца.  

В общо за 2014г. 2638 обекта от служителите на отдел „ПЕК” са извършени  15276 

проверки, което е средна кратност 5.79 срещу 5.27 – за 2013год. Средната   натовареност 

на един служител от  „ПЕК” през 2014 година  е 3.89 проверки дневно срещу 6.31 

проверки през  2013г.   

При извършване на проверките вниманието на инспекторите бе насочено към 

недопускане на неблагоприятни ситуации, ограничаване разпространението на ОЗБ, 

своевременно свеждане до знанието на общопрактикуващите лекари на всички новости по 

изиксванията на нормативната база, както и задълбочената работа през годината по 

проблемите на имунопрофилактиката. 

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: 

- разкриваемост и регистрация на вътреболничните инфекции в рисковите отделения 

на заведенията за болнична помощ чрез извършване на срезови и ретроспективни 

проучвания 

-правилно идентифициране на подлежащите на имунизация от основната целева 

група, обхващане и отчитане на приложената ваксина по Националната програма за 

първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г. 

- Спазване на разпоредбите за условията и реда за извършване на дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация - наличните и използвани биоцидни препарати  от фирмите, 

извършващи ДДД.. Съхранение на биоцидите и спазване на изискванията за безопасна 

работа с тях. 

Проведени са тематични проверки по : 

- качество на провежданите дезинсекции и дератизации в подлежащите на контрол 

обекти, наличните и използвани биоцидни препарати,  от фирмите с предмет на дейност 

извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация; 

- срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара на биоциден 

препарат, време на експозиция и концентрация. Създадена е организация по спазване 

изискванията на ЗУО, Наредба №2/23.07.2014г. на МОСВ и МЗ за класификация на 
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отпадъците и на Указание №1 на МЗ от 21.04.2003г. по разделно събиране, съхраняване и 

обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения; 

- разкриваемост, съобщаване и регистрация на НРВ; 

- активен контрол по мероприятията за ерадикация на полиомиелита; 

- съобщаване и отчитане на грип и ОРЗ; 

- контрол на комарни биотопи. 

Извършени са многократни тематични  проверки по проблем --

имунопрофилактика        
- организация на дейността на ОПЛ, имунопрофилактика на ТБК, 

имунопрофилактика против бяс, спазване на хладилна верига, съхранение на биопродукти и 

изразходването им, обхващане и отчитане на   ваксина Cervarix по Националната програма 

за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г. на 

целевите групи, По проблемите на имунопрофилактиката са проведени общо  1232 

тематични  проверки . 

Общо през  отчетния период са извършени 6283 тематични проверки, което 

съставлява  41,12 % от общия брой проверки. 

Целогодишно и ритмично бе осъществяван епидемиологичен  надзор на морбили, 

паротит и рубеола в региона, събиране на епидемиологична информация за заболелите 

лица, поддържане  на   висок имунизационен обхват, регистрация на републиканско ниво 

чрез уеб-базираната система за отчет на случаите морбили, паротит, рубеола. През 2014г    с 

тази система   се обхващат и острите вяли парализи. 

При проведените проверки по дейността на фирми за дезинсекция и дератизация се 

констатира, че през 2014г година на територията на Варненски окръг са регистрирани 56 

фирми, ведомствени дезинфекционни служби и юридически лица, които извършват 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в съответствие с изискванията  на  Наредба № 3 

на МЗ от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации /ДВ бр.12 от 2005 година/.  

Ръководителите и извършващите ДДД дейности  притежават удостоверения за 

професионална квалификация. През 2014г. в РЗИ – Варна се проведоха два обучителни 

курса за ДДД  изпълнители, издадени са 35 удостоверения 

Проверени  са  56 фирми с 69 проверки, като са обхванати техните разходни 

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

със системни периодични дез. обработки. Помещенията за съхранение на биоциди 

отговарят на изискванията на Наредба №3 за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  Биоцидите, с които фирмите работят, 

притежават  разрешение за пускане на пазара от МЗ и информационни листи за безопасност 

/ИЛБ/. Ползват се предимно такива на пиретроидна основа, в указаните разходни норми и 

работни концентрации, като се спазват всички условия за безопасност при приложението 

им. Не са установени нарушения в етикетирането им.  

При някои от проверките е проследено изпълнението на комплексни обработки в 

подопечни на фирмите обекти.Изпълнителите спазват указаните разходни концентрации и 

дозировки.В обектите се  оставят  потвърдителни протоколи за извършените третирания.  

Фирмите са проверени с протокол, в който се вписва съдебната регистрация на 

фирмата с отбелязан формулирания вид ДДД. дейност, адресната регистрация и номера на 

уведомлението до МЗ за включване в Националния регистър. Описани са накратко 

санитарно - хигиенното и санитарно - техническото състояние на помещенията за 

съхранение на биоцидни препарати, обезопасяването им, вентилацията, използваните 

противопожарни средства и наличните биоциди. Изисквано  е стриктно водене на приходно 

- разходната документация на използваните препарати. Проверявани са екипираността с 

лични предпазни  средства, състоянието на специализираните транспортни средства и 

разпръсквателна техника. Вписват се констатациите от проведените текущи проверки в 

подопечни обекти на съответната фирма, забележките, препоръките и предписанията на 

проверяващия  
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Извършени са 311 проверки  по отношение обезпечаване на обекти  с 

дезинсекции и дератизации. С контрол са обхванати големи  обекти и предприятия във 

Варненски регион - хранителни, комунални и производствени. На принципа на случайния 

подбор се следи качеството на дез. мероприятията в детските и учебни заведения. Обследва 

се организацията на дезинсекционните и дератизационни обработки в големите болнични 

заведения, домовете за  медикосоциални грижи.   Контролиран  е начинът на работа в 

различните видове обекти,  като стремежът е да се обхванат около 1- 2 % от 

договорираните на всяка фирма. Констатациите са отразени в санитарните журнали на 

обектите, като копие от санитарния фиш се съхранява в досието на фирмата- изпълнител на 

ДДД услугите.    

През 2014г. са  планувани 70 тематични  проверки  по  разкриваемост  и  

регистрация  на  ВБИ  в  лечебните  заведения  на  територията  на  Варненски  регион.  

Проведени са общо 91 проучвания-48 срезови и 43 ретроспективни проучвания.  

При  така  проведените  тематични  проверки  се  проследи: състоянието  на  

материално-техническата  база, кадрова окомплектованост с медицински специалисти, 

дезинфекционният  режим  и  стерилизационните  мероприятия  в  рисковите  отделения, 

осигуреност  и  използване  на  лични  предпазни  средства от  медицинския  персонал, 

спазване   правила  за  асептика при  обслужване  на  венозни  източници, състояние  на  

документацията  по  регистрация  на  ВБИ. 

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.  

Стерилизацията  се  извършва  в  ЦСБ  на  стационарите, като в  отделенията  се  

ползват  консумативи  и  инструментариум  в  срок  на  годност на стерилизацията, 

пакетирани  в  комби  фолио  или  в контейнери  и  барабани. Ползват се и фабрично 

стерилни консумативи. Преустановено е ползването на стерилизатори на базата сух горещ 

въздух. 

Проведеният  през  годината  лабораторен  контрол  показа единични изолати  на  

недопустима  флора  / E.coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Rseudomonas aerogenosis / от 

повърхности, апаратура, ръце на медицински персонал  и  пособия  за  обслужване  на  

болни. 

Осигурени са в достатъчни количества лични  предпазни  средства за еднократна  

употреба.Същите се използват по предназначение от  медицинския  персонал  в  

отделенията  и  клиниките  на  стационарите.  

Във  всяко  отделение  се  води  журнал за  регистрация  на  ВБИ /уч. ф.№11/. Всяко  

тримесечие  информация  за  регистрираните  ВБИ  се  подава  със  сведение-формуляр “З”-

05 в отдел “ПЕК” на РЗИ-Варна.  

Като най-чести причинители на ВБИ се изолират Acinetobacter род, Klebsiela  

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,  St.aureu, Е. Coli. и   Enterobakter. 

В срезовото  проучване  за  ВБИ през 2014г. бяха  включени  на  921 истории  

заболяване / ИЗ /, а  в  ретроспективното - 4502 ИЗ. Предходни  пролежавания  на  

пациенти  са  установени  при  434   лица, като  32  са  били  в  други  лечебни  заведения  

извън  наблюдавания стационар. Хоспитализацията  на  пациентите  в  рисковите  

отделения  на  лечебните  заведения  е  съобразена основно  с  изискванията  на  клиничната  

пътека. При 126 пациента  има    удължаване  на  болничния   престой поради  

усложнение  на  състоянието  от  съпътстващи  заболявания, процес  на уточнение на 

диагнозата, висока степен на незрялост при новородени или наличие на майчино-фетална 

инфекция. Няма регистрирани случаи на удължаване на болничния престой поради  ВБИ. 

Проблем  за  лечебните  заведения,  са  внесените  ВБИ, като  в повече от  90%  

от  случаите  те  не  се  докладват  от  изпращащото  болнично  заведение, което крие  

опасност  от  възникване  и  разпространение  на  внесени  ВБИ  и  взривове. За годината са 

регистрирани 9  внесени ВБИ. Същите се  записват  в  книга  за  ВБИ (уч. ф. 11)  на  
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съответното  отделение  и  се  означават  като  внесени. Констатирани са пропуски относно  

съобщаването им, от  предходното  лечебно  заведение.  

От  ретроспективните проучвания в  свободно  избран  период  /30  дни/  през  2014г.  

не  бяха  открити  случаи  на  нерегистрирани  ВБИ.  

При  проучване  на  ВБИ  се  установи, че през 2014г.е спаднал   общият брой на 

регистрираните ВБИ – 886 срещу 982 през 2013г. Повишен  е относителният  дял  на  

неизследваните  ВБИ (9.12% -79 случая срещу 8.85% - 87 случая през 2013г.) 

Недоказаните случаи на ВБИ през 2014г. са 30 с отн. дял 3,46% срещу 36 с отн.дял 

3,60%.  

През 2014г. няма регистрирани епидемични взривове в отделения на 

болничните заведния на територията на регион Варна.  

Продължава съвместната, целенасочена работа между здравните инспектори на РЗИ 

Варна и медицинските специалисти от лечебните заведения за разкриване  на  

действителния статус  на  ВБИ. 

В рамките на тематична проверка върху дейността на съоръженията за 

обеззаразяване на опасни болнични отпадъци е констатирано следното: на територията 

на Варненска област има две съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци с код 

18.01.03 (Наредба № 3 за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ, обн.ДВ бр.44/2004 

г.). Двете автоклавни инсталации са разположени в най-големите болници-“МБАЛ 

Св.Марина”ЕАД- гр.Варна и “МБАЛ Св.Анна”АД-гр.Варна.  

В автоклавната инсталация на “МБАЛ Св.Анна”АД- гр.Варна се обеззаразяват 

опасните отпадъци, генерирани от отделенията на болницата и транспортираните опасни 

отпадъци от  транспортните фирми регистрирани на територията на града. Автоклавната 

инсталация е модел 55 120 ЕР-ІV на фирма TUТTNAUER - Германия. Камерата за 

обезвреждане е с капацитет 320 л. или 45-55 кг отпадъци за един цикъл.  Инсталацията 

разполага със система “Bio Hazard” за стерилизация на конденза и всички изходни емисии, 

с което се осигурява безопазност за работещите, населението и околната среда. Провежда  

се периодичен ежемесечен вътрешен микробиологичан контрол със стандартен биологичен 

тест 3M ATECT1262 - Bac. Stearothermophylus и резултатите се вписват в журнал. 

Контейнерите  и чувалите с отпадъци след автоклавиране се предават за депониране с 

системата на общинскито сметосъбиране. 

Автоклавната инсталация в “МБАЛ Св.Марина”ЕАД- гр.Варна се използава за 

обеззаразяване на опасните отпадъци – твърди, течни и остри, генерирани от клиниките на 

болницата и други здравни заведения. Автоклавната инсталация е модел 69150 SP-1H BH 

FC на фирма TUТTNAUER - Германия .Камерата за обеззаразяване е с капацитет 840 л. или 

150 кг отпадъци за един цикъл. Инсталацията разполага със система “Bio Hazard” за 

стерилизация на конденза и всички изходни емисии, с което се осигурява безопасност за 

работещите, населението и околната среда. Монтирана е хидравлична преса ,която при 

необходимост може да намали допълнително обема на крайния остатък. Всеки обем 

болничен отпадък се придружава от стикер за опасен отпадък с код 18.01.03, наименование 

на отделението и име на предал и приел отпадъка. Води се дневник за обема  приет опасен 

болничен отпадък. Автоклавирането се извършва при т. 134.
0
С за 1 час при налягане 7-8 

Бара. След автоклавиране до степен стерилно, отпадъците се прехвърлят в контейнери за 

битови отпадъци. В болницата се провежда ежемесечен вътрешен контрол на 

стерилизацията с биологичен тест “3M ATECT 1262” с биологичен индикатор Geobacillus 

Stearothermophylus. Резултатите се вписват в журнал. Капацитетът на автоклавните 

инсталации  през 2014 е бил достатъчен за  обезвреждане на постъпващите опасни 

отпадъци. 

През 2014год. е  извършена тематичната проверка по спазване изискванията на 

ЗУО, обн.ДВ бр.86/2003 г, Наредба № 3 за класификация на отпадъците на МОСВ и 

МЗ, обн.ДВ бр.44/2004 г. и Указание № 1 на МЗ от 21.04.2003 г. за разделно събиране, 

съхраняване и обезвреждане на отпадъците в лечебните заведения. За цялата година  по 
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проблема  са извършени 1877 проверки и са издадени 22 становища за класификация на 

отпадъци. 

Във всички лечебни заведения отпадъците се събират разделно в маркирани съдове 

съгласно изискванията на Указание № 1. За острите отпадъци са осигурени затворени 

контейнери за еднократна употреба. Опасните отпадъци се събират и съхраняват в 

полиетиленови торби и се предават за обезвреждане на транспортни фирми съгласно 

сключени договори. Опасните отпадъците на територията на регион Варна се обезвреждат 

чрез автоклавиране в 3 бр.автоклавни инсталации разкрити в “МБАЛ”Св.Анна”, в 

МБАЛ”Св.Марина” и ББАЛ Варна към ВМА София. Опасните отпадъци се извозват за 

обезвреждане в действащите автоклавни съоръжения само от фирми притежаващи 

разрешение за транспортиране. 

Патоанатомичните отпадъци в лечебните заведения се съхраняват в хладилни 

съоръжения, от където се предават на транспортни фирми с разрешение за обслужване на 

национало ниво, за обезвреждане в сметогорни пещи извън Варненски регион. 

През 2014год. са извършени и редица тематични проверки, свързани с ограничаване 

на разпространението на ОЗБ. За постигане на по-пълна регистрация и съобщаване на 

грип и ОРЗ бяха  проведени  130 тематични  проверки.  Във връзка с други възникнали 

през отчетния период ОЗБ и налагане на противоепидемични мерки в затворени колективи 

и  мерки при епидемични взривове, са извършени допълнително още70 проверки.  

В периода 01.03.-30.08.2014г.на основание на заповед №32/14.01.2014г. на 

Директора на РЗИ Варна бе извършена тематична проверка от специалисти от отдел ПЕК 

на Д”НЗБ” и отдел ОКМД на Д”МД” за спазване  на здравните изисквания в АИППМП 

и АГППМП, базирани на територията на ДКЦ и МЦ в  град Варна.   

Констатира се следното: в сградите на ДКЦ на гр.Варна функционират 117 

амбулатории, 23 от тях разполагат със собствени манипулационни, а 18 практики използват 

9 манипулационни при двусменен режим на работа т.е. за всяка смяна е осигурена 

манипулационна. Шест ОПЛ, базирани в сградата на ДКЦ 4 на практика не ползват 

манипулационна. Шест амбулатории използват манипулационната на ДКЦ-2, 2 – в ДКЦ 

”Еквита”, а 2 практики в ДКЦ ”Св. Марина” използват превързочната на ДКЦ-то. заедно с 

още 4 специалиста. Останалите ОПЛ използват манипулационните по график от по 3-6 

амбулатории на смяна. След повторна проверка и връчване на предписания от 

инспекторите ОПЛ с нарушения  регистрираха  свои манипулационни. 

В сградите на МЦ на гр.Варна функционират 61 амбулатории - 59 - АИППМП  и 2- 

АГППМП. От тях   със собствени манипулационни разполагат 3 АИППМП   и 1- 

АГППМП.,   6 практики използват 3 манипулационни  при двусменен режим на работа т.е. 

за всяка смяна е осигурена манипулационна. Останалите ОПЛ използват 

манипулационните по график от по 2-5 амбулатории на смяна. 

През изтеклата 2014г. бе извършена тематична проверка относно правилното 

идентифициране на подлежащите  за имунизация от основната целева група, 

обхващане и отчитане на приложената ваксина по Националната програма за 

първична профилактила на рака на маточната шийка в РБългария за периода 2012 – 

2016г. От извършените проверки от инспектори на отдел ”ПЕК” се установи, че през 2012г. 

средният обхват с ваксина срещу РМШ е около 60%; през 2013г – 25%, а за 2014г – 13%. 

Забелязва се тенденция към намаляване на броя на обхванатите момичета с ваксината, 

което се дължи най-вече с широко разпространения сред обществото негативизъм спрямо 

всички видове имунизации, включително и към ваксината срещу РМШ. 

При извършена във връзка със Заповед на МЗ №Р-01-398/11.12.2014г. и Заповед на 

Директора на РЗИ-Варна №478/13.12.2014г. проверка от специалисти от отдел ”ПЕК” на 

Д”НЗБ” в хемодиализните отделения на МБАЛ”Св. Анна” и МБАЛ ”Св. Марина” се 

констатира:  разполага се общо със 58 диализни апарата, от които 10 са резервни и 1 – не 

работи. Медицинският и техниески персонал работи на трисменен режим, като се 

обслужват 216 души. Веднъж на две седмици се извършва профилактика на диализните 

апарати. Апаратурата се обеззаразява след всеки пациент с Пуристерил 340 и Споротал. 
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През годината независимо,че не са получавани писма на  МЗ за епизоотичната  

обстановка в  страната  по  отношение  на  беса, по проблема имунопрофилактика са 

извършени 10 проверки като са обхванати противобесните кабинети в града.  

На  територията  на  Варненски  регион  функционират  9  противобесни  

кабинета, 8 - в  гр. Варна  и     един  в  гр. Девня.  В  тях  работят  специалисти, преминали  

обучение  по  работа с  противобясна  ваксина. В  кабинетите е създадена  организация  за 

получаване  и  съхранение  на  биопродукта според инструктивните изисквания.  Стриктно  

се  води  необходимата  документация  по  регистрация  на  лицата, ухапани  от  домашни  и  

диви  животни. Своевременно  в  РЗИ - Варна, отдел “ ПЕК “  се  изпращат  картите  на  

лица  с  проведена  имунизация.  

Извършени са и тематични проверки по създаване организация за спазване на 

чл.56 от ЗЗ –  извършени са 2095 проверки. Няма издадени предписания. 

Във връзка  с усложнената метеорологична обстановка през м.юни, свързана с 

обилни валежи и силен вятър, обявеното вследствие на наводнение  бедствено положение 

на територията на  район .Аспарухово, гр.Варна / Заповед №РД-14-7706-234/19.06.2014г. на 

Областен управител с административен център Варна/ и Заповед №234/20.06.2014г на 

Директора на РЗИ-Варна   отдел „ ПЕК“ взе активно участие с цел ограничаване 

възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии на територията на 

Варненска област. 

Беше  засилен контрола по отношение поддържане чистота на населените места с 

насоченост за правилно събиране и редовно сметоизвозване, почистване и измиване на 

съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци.  

Инспектори от отдел „ПЕК“ в рамките на десетина дни присъстваха на място в 

бедстващия квартал, посещаваха домовете на пострадалите и издирваха активно хора със 

стомашно-чревни заболявания, които насочваха за изследване към близкото ДКЦ-2  Даваха 

се указания за спазване на хигиенен режим и дезинфекция на ръце и посуда. 

Дадено беше указание на общопрактикуващите лекари от ДКЦ-2 в засегнатите и в 

рисковите райони да извършват своевременна диагностика, регистрация и при 

необходимост хоспитализация на съмнителните за стомашно-чревни заболявания пациенти.  

Ситуацията беше овладяна и не се стигна до взривове от стомашно-чревни 

заболявания. 

 

Дейност в рамките на Национални програми 
От  15.04.2003г  в  сградата  на  РЗИ – Варна  функционира КАБКИС (Кабинет  за  

анонимно  и  безплатно  консултиране  и  изследване  за  ХИВ/СПИН).  През 2014 г. по 

предварително съгласуван с Програмата график в  КАБКИС работиха шестима   

консултанти, от които четири   инспектори и   двама лекари – главни инспектори от   отд. 

“ПЕК”  Д “НЗБ”с  работно  време  от  08.30  до  12.00 h  и  от  12.30  до  16.00 h. ,   които 

извършват   пред и след тестова консултация на клиентите в КАБКИС и назначават 

изследвания. Към кабинета работят и лаборанти по график, които извършват 

манипулациите. 

През периода 02.01.- 31.12.2014г.  КАБКИС Варна е посетен от 3059 лица ( при 

квота 1200 лица) , които безплатно са консултирани и изследвани за ХИВ. Разпределени по 

възрст, както при предходната година, най- голям е броят на изследваните лица във 

възрастовата група на 20-24 годишните-803 лица, следвани от лицата във възрастовата 

група на 30-39 годишните-775лица. Под 19 годишна възрст са изследвани 286 лица. 

Получени са 12 реактивни резултата. Всички серуми са изпратени в Националната 

потвърдителна лаборатория (НПЛ) гр. София. При две лица резултатът е   неопределен.  

Положителен резултат за ХИВ носителство е установен при 9 лица. Касае се за осем мъже и 

една жена. Разпределени по възрастови групи са както следва: под 19 годишна възраст са 2 

лица, 20-24 годишни-1 лице; 25-29 годишни- 4 лица; 40-49 годишни-1 лице и 1 лице над 50 

годишна възраст. Двама от мъжете са бисексуални и двама са хомосексуалисти. Жената с 

положителен резултат е в групата на 25-29 годишните, като същата има  сексуална връзка с 
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мъж, който преди това е бил клиент на проститутка. Едно от лицата на 27г. излежава 

присъда в затвор Варна. Няма данни за заразени клиенти извън страната. Всички лица са 

излезли от анонимност. Предаставени са им безплатни услуги за диагностика, 

хоспитализация, наблюдение  и лечение в Инфекциазна клиника гр. Варна.  

Във връзка с 14.02. - Международен ден на влюбените, РЗИ- Варна съвместно с 

Община Варна организира  и проведе АНТИСПИН  кампания под наслов „Животът е 

безценен”. В периода  14.02 - 16.02.2014г. с мобилен медицински кабинет  на площад 

Севастопол в град Варна, консултанти на КАБКИС проведоха пред и след- тестово 

консултиране на интересуващите се посетители по проблема „Сексуално- предавани 

инфекции”. С бързи тестове за ХИВ бяха изследвани 151 лица. Най- много клиенти са 

изследвани във възрастовата група под 19 години- 51 лица, следвани от възрастовата група 

на 20-24 годишните- 37 лица. Изследвани са 2- ма  чуждестранни посетители. Не са открити 

лица с реактивен резултат за ХИВ. 

Специалисти от РЗИ- Варна предоставиха здравно-образователни материали в 

училищата в гр.-Варна и региона, проведоха беседи и дискусии в ЕГ ”Фредерих Жулио 

Кюри”, ПГХ, ХВТ „ Дмитриий Ив. Манделеев” гр. Варна и СОУ” Св. Климент Охридски „ 

гр. Аксаково. Лекции бяха изнесени в музея на здравето на РЗИ Варна. 

На 20.02.2014г Зам. директора на РЗИ и консултант на КАБКИС участваха в  

извънредно заседание на Консултативния съвет по Превенция на ХИВ /СПИН гр. Варна, 

съвместно с Дирекция „Социални дейности” и НПО за обсъждане, планиране и 

организиране на обучения по превенция на ХИВ /СПИН на персонала работещ в ДДЛРГ.   

По повод деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН лица, РЗИ Варна 

съвместно с Община Варна  и неправителствените организации, работещи по програма „ 

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, на 17 и 18.05.2014г. организира  и проведе Анти 

СПИН  кампания. В мобилен медицински кабинет  на площад Севастопол в град Варна, 

консултанти на КАБКИС, с бързи тестове за ХИВ  изследваха 100 лица. Най- много 

клиенти са изследвани във възрастовата група 20-24 годишните- 29 лица, следвани от 

възрастовата група на лицата под 19 години- 28 лица. Няма изследвани чуждестранни 

посетители. Не са открити лица с реактивен резултат за ХИВ.  В  допълнение към тези 

инициативи РЗИ Варна организира серия от лекции, беседи и видеопокази сред ученици и 

студенти по темата ХИВ/СПИН. 

През второто тримесечие на 2014г, съгласно писмо на МЗ с изх. № 91-00-

71/15.04.2014г. по предварително съгласуван график, консултанти на КАБКИС проведоха 

здравно- образователни сесии с цел обучение на персонала от специализираните инситуции 

за социални услуги във Варненски регион. Обучени са 183 лица. 

В дните от 17.05 и 18.05.2014г.   на площад Севастопол в мобилни кабинети с екип 

от консултант, лаборант и инспектори от отдел”ПЕК” се проведе безплатно и анонимно 

консултиране и изследване за ХИВ.  

Желаещите да проверят своя ХИВ статус лица,  преминали през кабинетите са 100 

лица, като 51 от тях са мъже и 49 жени.Няма открити с реактивен резултат за ХИВ. 

На 26.07 консултанти на КАБКИС, в ДВХУИ с. Оборище,общ. В.Дол проведоха  

предтестова консултация и изследване за ХИВ, хепатит В , Хепатит С и сифилис   на 

домуващи  и персонал За всяко консултирано и изследвано лице се попълни амбулаторен 

лист съгласно изискванията на Ръководството за кабинетите за анонимно и безплатно 

консултиране и изследавне за ХИВ/ СПИН, утвърдени със Заповед № РД 29-41/19.01.2012г. 

на Министъра на здравеопазването. Спазени са и разпоредбите на чл. 87 от Закона за 

здравето за изискване на информирано съгласие за изследване. Изследванията за ХИВ, 

Хепатит В и хепатит C и сифилис са извършени във вирусологичната лаборатория на РЗИ  

Варна . Резултатите от изследванията са връчени на всички изследвани лица като е 

проведена след-тестова консултация.  

На 04.08.2014г. стартира Националната лятна АНТИ-СПИН кампания. Същата беше 

открита в град Варна от д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН”. На откриването присъстваха Тодор Иванов- заместник кмет  по сигурността 
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на гр. Варна, д-р Вяра Георгиева- Дългосрочен консултант по Компонент 3 на Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, д-р Светла Станева- Директор на РЗИ Варна, 

ръководството и членовете на Кансултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН в гр. 

Варна, доброволци от Градския превантивен клуб, представители на местни и национални 

медии. Посланието на кампанията е „ Животът е безценен!- превенция на ХИВ и СПИН и 

подкрепа за хората, живеещи с ХИВ”.  Надсловът напомня за предизвикателствата на 

рисковото сексуално поведение  и за факта, че качеството на живот на хората живеещи с 

ХИВ/СПИН се подобрява, благодарение на навременното и ефективно лечение. 

В град Варна лятната АНТИСПИН  кампанията се проведе в периода 04.08.-

12.09.2014г, съвместно с Община Варна  и неправителствените организации, работещи по 

програма „ Превенция и контрол на ХИВ/СПИН 

В мобилен медицински кабинет, по предварително изработен график, на оживени 

места   в град Варна (градинката на площад Севастопол, крайбрежната алея до дискотека 

Екстраваганца, на паркинга до входа на общината), консултанти на КАБКИС проведоха 

пред и след- тестово консултиране на интересуващите се посетители по проблема 

„Сексуално- предавани инфекции”. С бързи тестове за ХИВ бяха изследвани 951 лица от 

които 449 мъже и 502 жени. Най- много клиенти са изследвани във възрастовата група на 

20-24 годишните- 255 лица, следвани от възрастовата група на 25-29 годишните - 239 лица. 

Изследвани са 17 чуждестранни посетители. Не са открити лица с реактивен резултат за 

ХИВ. 

В дните 28.11 и 01.12.2014г. РЗИ- Варна съвместно с Общини Варна и Аврен и НПО, 

проведе Антиспин  кампания по повод 01.12.  по повод Световния ден за борба със 

СПИН в мобилни кабинети с екип от консултант, лаборант и инспектори от отдел”ПЕК” се 

проведе безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ. Желаещите да проверят 

своя ХИВ статус лица, преминали през кабинетите са 212 лица.Няма открити с реактивен 

резултат за ХИВ.  

През тримесечието с бързи тестове за ХИВ са изследвани 59 домуващи и 8 лица 

персонал от ДВХУИ с. Оборище. Няма получени реактивни резултати за ХИВ. На 

изследавните лица са предоставени 288 броя презервативи.  

В периода 21-28. 11.2014г РЗИ Варна участва в инициативата ”Европейска 

седмица на отворените врати” на Програма „ Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. 

Отдел ПБПЗ на Д ЗК при РЗИ Варна проведе обучителни семинари на тема полово- 

предавани инфекции в Трета природо-математическа гимназия в гр. Варна с участници от 

горен курс на обучение. Целта е повишаване на информираността на младите хора за риска 

от инфектиране с ХИВ вируса и популяризиране на изследването в КАБКИС, както и 

знания за останалите полово- предавани инфекции. По време на обучението бяха 

предоставени ЗОМ и презервативи. През периода в КАБКИС Варна са изследавни 30 лица. 

По време на кампания, 17 лица са изследвани на 28.11.2014 в  Община Аврен. В музея „ 

Човекът и неговото здраве „ в РЗИ се прожектираха филми по темата, след предварителна 

заявка за групови посещения. 

По повод Световния ден за борба срещу СПИН, на 01.12. 2014г, РЗИ Варна със 

съдействието на Община Варна и НПО организира и проведе кампания с актуалното 

послание „ Да запазим посоката , да продължим пътя”. В мобилен медицински кабинет, по 

предварително изработен график, на оживени места   в град Варна (градинката на площад 

Севастопол, МУ Варна), консултанти на КАБКИС проведоха пред и след- тестово 

консултиране на интересуващите се посетители по проблема „Сексуално- предавани 

инфекции”. С бързи тестове за ХИВ бяха изследвани 95 лица от които 38 мъже и 57 жени. 

Най- много клиенти са изследвани във възрастовата група на 20-24 годишните- 47 лица. 

Под 19 години са изследвани 15 лица.  Не са открити клиенти с реактивен резултат за ХИВ.   

Всички резултати от проведените изследвания в КАБКИС, на терен и по време на 

кампании са въведени в електронната база данни на Компонент 3 на Програма „ Превенция 

и контрол на ХИВ/СПИН.  
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На 01.12. 2014г. консултанти на КАБКИС Варна участваха в заключителна годишна 

среща на тема „ Резултати, прогнози и перспективи за устойчивост”, организирана от 

Консултативния съвет по превенция на ХИВ /СПИН- Община Варна  и екипа на Фондация 

„SOS-семейства в риск”. В рамките на събитието бяха предоставени дейностите и 

постигнатите резултати  по Програма” Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН” за 2014г и 

дискутирани перспективите за осигуряване на устойчивост на услугите. 

През отчетния период са проведени 30 здравно- образователни сесии сред лицата 

лишени от свобода в затвор Варна и поделение Разделна. Обучени са 787 лица при квота 

781 лица. 

 В МЗ, в Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН”  са изпратени  всички  отчети, доклади  и  протоколи  за  работата  на 

КАБКИС по различните компоненти  на  хартиен  и  електронен  носител.       

 

Епидемиологични проучвания 
През  2014г. са регистрирани общо 4410 остри заразни заболявания срещу 8242   

остри заразни заболявания  през 2013 г., и са извършени 3080 епидемиологични проучвания  

срещу 3735 през   2013г. 

Извършените проучвания обхващат 45,31 % от всички регистрирани ОЗБ и в 100% 

от подлежащите на задължително проучване  ОЗБ /ОВП, шигелози, салмонелози, 

инфекциозни ентероколити, колиентерити, вирусни хепатити, рубеола, епидемичен 

паротит, серозни менингити, менингококови инфекции, антракс, марсилска треска, лаймска 

борелиоза, лептоспироза, и   др./.  

Съгласно  бюджета  на  работното  време  средната  дневна  натовареност  с  

епидемиологични  проучвания  на  сътрудниците  в  отдела  е 1,3 анкети  дневно. 

Натовареността при епидемиологичните проучвания остава  в  границите на  

междуепидемичните  години. 

При  извършените  епидемиологични  проучвания  са  открити  21  източника  на  

зараза   и  са  наблюдавани  общо 8747   контактни  на  ОЗБ лица. Лабораторно  са  

изследвани  514 контактни  лица, от  които  с  положителен  резултат  са  14,  а  от  

контактните  са  заболели 159, предимно  контактни  на  варицела – 86, ентероколити –38 и 

скарлатина – 25.   Имуноглобулинова  профилактика  е  проведена  при  3 лица, предимно  

контактни  на  вирусен хепатит т.А. 

 

Дейност на екип за МСОГ към отдел  „ПЕК” 

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 2014г. бяха проверявани кораби на всички пристанища на гр. Варна – 

Пристанище Варна-изток и запад, Яхтено пристанище, Леспорт, Делфин 1, Петрол, ТЕЦ, 

ТЕРЕМ, Фериботен комплекс, КЗ, КРЗ, ПЧМВ, ПБМ ”Одесос” и ПТ Одесос, Морска гара, 

както и на рейд . 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 

2011г. осъществяваме и граничния здравен контрол на пристанище Балчик. 

Съгласно представените Морски здравни декларации няма установени и 

регистрирани заболявания с риск за общественото здраве през 2014г., сред пристигналите 

екипажи и пасажери на кораби в гр.Варна. 

През отчетната 2014 г. с граничен здравен контрол бяха обхванати 1856 кораба 

/срещу 1773 за 2013 г./ 

От проверените  кораби  80 са под български флаг /срещу 67 за 2013г./ и 1776 чужди 

/срещу 1706 за 2013г./. 
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Извършените проверки на кораби са 1975 /срещу 2 314 през миналата година / за 

отработени човекодни 1178, както и предходната година /.   

Проверените пътници през отчетната година са 56 385 лица/ срещу 30 906 за 

2013г./. От тях проверените българи са 2073 /срещу 1557 души за 2013г./,  а проверените 

чужденци са 54 312 /срещу 29349 за предходната година/. През годината се увеличи броят 

на пасажерските кораби, пристигнали в пристанище Варна, поради пренасочването им 

заради руско-украинските събития. На това се дължи рязкото увеличаване на броя 

проверени пътници. 

Поради намалелия числен състав на МСОГ и увеличаването на отдалечените 

пристанища, на които се извършва граничен здравен контрол, изходящия контрол се 

провежда само при констатирани нарушения, неизпълнени в срок, каквито не са установени 

през годината. 

Проверените лица, пристигнали от рискови за малария страни – общо 23841 / 

срещу 17499 през 2013г./, от тях – 337 българи /срещу 549 през 2013г./, и 23 504 чужденци 

/срещу  16900 през 2013г./. При проверките се вземат данни за проведена 

химиопрофилактика. Съобщени за медицински контрол за малария бяха общо 1929 души 

срещу 4701 за 2013г.. Контролът се осъществява съгласно указанията на Нач. Отд.МП в 

РЗИ Варна.  

Регистрирани са и пристигнали лица от страни с други заболявания – 1235 срещу 848 

през 2013г. / имат се предвид заболявания като жълта треска, чума, грип с нетипичен за 

страната ни причинител, западно-нилска треска, МЕРС КО вирусна инфекция, Ебола и др./. 

През годината са съобщавани заболели или починали лица от незаразни болести на 

кораби  /сърдечно-съдови заболявания, съмнение за перфорирала язва и др./. При 

проверките на медицинските дневници бяха констатирани ретроспективно най-често ОРЗ, 

гастроентерити и ентероколити, като към момента на проверките заболелите са били здрави 

и без оплаквания. 

През 2014г. бяха издадени от МСОГ  119 сертификата за освобождаване от 

здравен контрол на кораби – срещу   128  през 2013г. Операторите на кораби предпочитат 

издаването на тези сертификати в РБ поради коректното отношение и своевременното 

издаване от наша страна както и липсата на корупционни практики при нас. 

Общо приходите от сертификати за освобождаване от здравен контрол за 

годината са 39 670 лв. срещу 41 840 лв. за 2013г., които под формата на държавни такси са 

влезли в държавния бюджет, без никакви стимули за служителите или МСОГ. 

Поради невъзможност за издаване на предписания на кораби под чужд флаг, за 

предписване на мероприятия, касаещи здравния контрол, се използваха механизми 

предвидени от СЗО. Така с протокол за проверка са разпоредени здравни мерки на 14 

кораба – напр. за почистване на палуба 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 са проверили предписани мерки от чужди здравни 

власти на кораби, пристигнали в български пристанища. Активно се работи и 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 инспекторите участваха в редица срещи с ръководителите на гранични 

служби, представители на Пристанищна инфраструктура  и корабни агенти в гр.Варна и с 

водещите координатори по проекта АnNа в София, където се поставиха възникнали 

проблеми от работата със системата за даване на свободна практика на кораби.  

Най-честите забележки по предварителната информация за пристигане на кораб в 

пристанище Варна са относно липсващ здравен сертификат на кораба и правилно 

попълване на Морската здравна декларация. Тези пропуски се проверяват по време на 

входящата гранична контрола . 

Проблемът с транспортирането на здравните инспектори за входящите контроли 

остава частично решен - поради отдалечеността на службата от пристанищата се използва 
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най-често градски автобусен транспорт. До по-далечните кейове и пристанища транспортът 

беше осигуряван от корабните агенти. 

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 и пасажерски кораби, здравен контрол бе проведен и 

на влекачи, извършващи спомагателни дейности в пристанищата, научно-изследователски 

кораби, дълбачки, фериботи, яхти. 

Във връзка с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на 

стоки /1998г./ бяха изискани 72 /срещу 128 за 2013г/  манифеста за внос на стоки, касаещи 

здравето на човека и предоставени в Д”ОЗ” - РЗИ Варна. Трябва да отбележим 

пренасочването на контейнеровозите към Пристанище Варна-запад , което поради 

отдалечеността от РЗИ затруднява нашата работа по здравен контрол на тези кораби.  

През годината продължи работата ни по Европейски проект SHIPSAN Joint 

Action като асоцииран партньор:  

- Попълване на различни въпросници , касаещи различните аспекти на програмата 

като търсихме и получихме съдействие от колегите от Радиационен контрол в РЗИ Варна , 

Гранична полиция – ГКПП Варна и Дирекция Морска Администрация, 

- През мес. март 2014 г. представители на РЗИ Варна /Д-р Г.Кокошарова/  и РЗИ 

Бургас/ инспектор Д. Христов/  взеха участие в международно обучение по здравни 

инспекции и издаване на здравни сертификати на пасажерски  кораби , организирано по 

проекта SHIPSAN Joint Action  в Пирея, Гърция. За успешното си участие получихме 

сертификати; 

- През мес.май инспектор Юлиян Варимезов участва в обучение Безопасност на 

водите, организирано по линия на същия проект , и също получи сертификат; 

- Участие на д-р Г. Кокошарова в междинната среща за оценка напредъка и 

развитието на програмата в Люксембург през октомври 2014г.; 

- На работна среща с представители на гранични служби беше представена и 

работата ни по проекта; 

- Колегиум със служителите от МСОГ; 

- Изготвена беше статия относно пристанище Варна от д-р Кокошарова; 

- Работни срещи по възникнали текущи въпроси с ръководството на РЗИ; 

- Изготвени становища относно различни документи по проекта. 

Одобрено в МЗ беше наше предложение за създаване на работна група за граничния 

здравен контрол . 

Във връзка с разпространението и обхващането на повече страни с вирусна треска 

Ебола беше актуализиран Оперативния план за предотвратяване разпространението на 

болести, които представляват опасност за общественото здраве, на територията на 

пристанищата на гр. Варна. С тази цел беше инициирана среща с представители на другите 

гранични служби и се уточниха възникналите въпроси по приложението на плана. 

Работата на екипа беше многократно обсъждана и с ръководството на РЗИ Варна. 

Мерки за административна принуда 

През    2014г. от служителите  на отд.”ПЕК” са издадени общо 41 предписания, 

срещу 29 от предходната 2013 година. Издадените   предписания  са  основно по 

ограничаване и контрол на разпространението на ОЗБ,  епидситуации /свързани по-

специално  с епидемичния подем при ОРЗ и грип /, проблеми на имунопрофилактиката, 

провеждана от ОПЛ, работа по национални програми и проекти, по   проблеми на 

материално-техническата база на лечебните заведения, ограничаване на тютюнопушенето, 

както и по спазване на хигиенен  и  противоепидемичен  режим.  

През   2014 г. от инспекторите  на отд.”ПЕК” има съставени 8  акта за 

административно нарушение  спрямо 3 акта за  2013год. Издадени са   наказателни   

постановления са 8  на  обща сума  1950 лв.   
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Пропуските, наложили  съставянето  на  актовете са   във  връзка  с проблеми по 

имунопрофилактиката и неспазване на стерилизационен и дезинфекционен режим в 

амбулаториите за извънболнична помощ и болничните заведения. 

Обслужване на клиенти по подадени  жалби 
През   2014г. в отд. ПЕК са постъпили  8 жалби. По всички са извършени проверки и 

всички  са приключени в законоустановения срок. Една  от жалбите е основателна и във 

връзка с това са разпоредени необходимите действия за решаването им,    6 са преценени 

като  неоснователни, а 1 – пренасочена към други ведомства. 

Предварителен  здравен контрол 

През 2014год   са издадени нови 108 хигиенни заключения на ЛЗ. Извършена е  една 

проверки в обекти по време на строителство, участвали сме в две приемателни комисии. 

Издадени са 11становища за класификация на отпадъци, извършени са 657 проверки за 

контрол на дейността с опасни отпадъци.. 

След започналите от  01.02.2005г. реформи  в държавната администрация 

служителите от отдел „ПЕК” са неделима част от Дирекция „НЗБ” и извършват дейност 

като държавни служители. Успешно са  въведени  нови процеси за контрол на работата на 

служителите. Този  процес продължи и през 2014 година, като в срок се провеждоха 

междинните срещи между служителите и техните преки ръководители – началник отдел и 

директор на дирекция. Периодично на съвещания на отдела, под формата на текущо 

обучение,  бяха  разглеждани и опреснявани основни понятия и положения по следните 

теми: кодекс за поведение на служителите  в държавната администрация, правилник за 

вътрешния ред на РЗИ, харта на клиента, процедура за действията,  които следва да се 

предприемат при получаване на сигнали за корупция, закон за достъп до обществена 

информация, процедура за прилагане на закона за достъп до обществена информация, 

устройствен правилник на РЗИ, наредба за общите правила за организация на 

административното обслужване, инструкция за документооборота.                    

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. 

Служители на отдела присъстваха и на  организирани от фирми за разпространение 

на биопродукти работни срещи с цел запознаване  с нови продукти в търговската мрежа. 

 

V.Проблеми и трудности, свързани с организацията на епиднадзора на острите 

заразни заболявания. Възможности за подобрение: 

Като основен проблем за оптимизиране работата на отдел “ПЕК “за реализиране на 

стратегическата цел-повишаване ефективността на противоепидемичния контрол, е 

необходимо изработване и въвеждане на единна епидемиологична програма осигуряваща 

отчет на планираната дейност на отделите “ПЕК” в системата на РЗИ. 

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 особенно за работата при извънредни 

епидситуации. 

Необходимо е въвеждането  на ефективна програма за епид.надзор на ОЗБ, чието 

условие е изграждането и поддържането на единна информационна      система между  РЗИ, 

РЗОК  и  лечебните  заведения. Наложително е подобряване на  условията  за  поддържане  

на  ефективен  епидемиологичен  надзор  над  заразните  болести  на  регионално  ниво чрез 

навлизане на нови програмни продукти.  Внедрената компютърна програма за отчитане на 

имунизациите и реимунизациите, включваща  и  модул за движение на биопродукти, 

значително подпомага дейността  на отдела и е предпоставка за бъдещи  по-високи 

показатели в обхвата на подлежащите. 
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Дейността в рамките на Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, макар и в 

условията на повишени изисквания    през изтеклата година, бе успешна. Нови 

възможности за по-пълно обхващане на рискови групи от населението се очертават при 

работа на терен-места за пребиваване на лишени от свобода, военни подделения, висши 

учебни заведения, детски социални заведения. 

ОТДЕЛ „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ” 

 

І. КВАЛИФИКАЦИЯ 

Главният експерт във вирусология има придобита специалност по  «Вирусология»,  а 

началникът на отдела - специалност по «Микробиология» . Специалистите работещи в 

отдел «Микробиология и вирусология» поддържат своята квалификация,провеждат се 

вътрешни колегиуми,следят се новостите в диагностиката и методики на изследване 

 

ІІ.МАТЕРИАЛНА БАЗА  
Отделът разполага с добре обзаведени лаборатории за работа, разположени на 9 и 10 

ет. Обезпечеността с  апаратура е на ниво позволяващо извършване на минималния обем от 

дейности, заложени в двата стандарта по Микробиология и Вирусология.  Във 

вирусологична лаборатория се използват  два ELISA ридера закупени по програма 

„Превенция и контрол на НІV/СПИН”,  които са с много добри параметри.. Микробиология 

разполага с автоматизирана система за идентификация,.   имунофлуоресцентен микроскоп 

за диагностика на особено опасни инфекции. В рутинната работа се използва и светлинен 

микроскоп за диагностика на бактериални инфекции. От РЗИ са осигурени всички 

необходими консумативи, материали и тестове за извършване на рутинните изследвания. 

 

III. ОБЕМ НА РАБОТА И РЕЗУЛТАТИ 

През 2014 г.  в двете лаборатории са извършени общо 48 117 изследвания, от които  

33 035 в «Микробиология и 15 082 във «Вирусология».  

 

1. Микробиология 

В МИКРОБИОЛОГИЯ са извършени изследвания на 9374  материала спрямо  

12 226 материала за предходната година, а изследванията са 33035 спрямо 51 642 

изследвания за 2013 г..Направени са над 300 антибиограми на клинични и чревни 

материали, без да смятаме антибиограмите на материалите от ПЕК за контрол на 

дезинфекционния и стерилизационния режим. Преобладават профилактичните изследвания 

за здравни книжки. Лабораторията работи проби  на СБАГАЛ  при отсъствие на 

микробиолога на болницата. 

Дейности по лабораторни сектори: 

В СЕКТОР ЧРЕВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ са изследвани 6211  фекални проби , като 

направените изследвания са 24 008 за Е.коли, 6065 за Шигела,  6106  за Салмонела  и 

5864 за коремен титиф. 

От направените изследвания за дизинтерия отново преобладават профилактичните- 

без положителни резултати., 60 болни, от които няма положителни резултати. 

За салмонела са  изследванията 6106 лица- профилактично с един положителен 

резултат. 40 контактни с 2 положителни,  60 болни  и 1 преболедувал.   

Броят на изследванията профилактично за  Е. Коли е 24008, тъй като се работи с 9 

групи поливалентни серуми, като са отчетени 56 положителни проби с преобладаване на 

ентеропатогенните щамове-31. Извършени са 39 изследвания на преболедували с един 

положителен резултат и на 60 болни с 4 положителни резултата. 

За коремен тиф и паратиф са направени  7279 профилактични изследвания  без 

положителни резултати, а за холера –49 лица също без положителни резултати.  

Направени са общо антибиограми на 77 чревни материала, като най много са за 

Е.коли,. 
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В СЕКТОР КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ през 2014г. са изработени общо 3163 

клинични материала, като в това число са включени и материалите от контрол на 

дезинфекционен и стерилизационен режим в лечебни заведения . 

Отново най-голям е делът на изследванията на носогърлени секрети – 276. От тях са 

изолирани 77  патогена, с най – голям дял на стафилококус ауреус - 27 

Следват изследванията на уретрални секрети - 83, от които 80 са с изолати за 

различни микроорганизми /най-често коагулаза негативни стафилококи/, урини – 68 с 20 

положители /преобладава Е.коли/, и гинекологичните – 28 материала  с 21 положителни 

/при някои е изолиран повече  от един причинител/, преобладават ентерококите. 

В клиничния сектор за годината са изработени антибиограми на 227 клинични 

материала, от които най – вече на щамове изолирани от гинекологични материали , 

уретрални секрети и носогърлени секрети. 

По микробиологичен контрол на фактори на болничната среда през 2014 г. са 

изработени  предоставените от отдел ПЕК  2716 проби, които са както следва: 

-проби от ръце – 103( 2 проби несъответстващи на изискванията); 

-проби от инструментариум – 683(12 несътветстващи на изискванията); 

-проби от специална медицинска апаратура – 256 (5 несъответстващи на 

изискванията); 

-проби от болнично бельо и работно облекло – 3  ( без несъответстващи на 

изискванията); 

-проби от предмети за обслужване на болния и съдове за хранене – 12 (без 

несъответстваща на изискванията); 

- проби от повърхности –1280 (7 несъответстващи на изискванията); 

-проби от дез. разтвори – 238( 8 несъответстващи на изискванията) ; 

Общо през годината са констатирани 34 несъответсвия по стандарта за ВБИ, но е 

имало и много проби, от които се изолират други микроорганизми извън стандарта.. 

Направени са над 120 антибиограми. 

2. Вирусология 

През 2014г. във ВИРУСОЛОГИЯ са извършени общо 15 082  спрямо 16831 

изследвания за предходната година.Изследваните  лица са 12 645, като през 2013 г са 

били14236. Продължаваме да работим по програма «Превенция и контрол на НІV/СПИН». 

През 2014 г.  по допълнителните задания от МЗ са извършени изследвания на: 

Бременни жени – 497; 

Лица на хемодиализа  и персонал към диализни структури – 136; 

През годината по програма „Превенция и контрол на НІV/СПИН” с изследвания 

за  НІV са обхванати 4158, за хепатит В – 2662, за хепатит С-2193, за сифилис – 2706 и 

за хламидия - 760. Най-голям е делът на лицата от уязвимите групи.  

Както всяка година най–голям е броят на изследванията за СПИН, Хепатити и 

Сифилис.   За НІV по ELISA  са извършени 4334 изследвания с обхванати 4158 лица. 

Броят на потвърдените за НІV през годината е 17. Периодично сме подавали справки до 

МЗ, Програма „Превенция и контрол на НІV/СПИН и СПИ” за налични и изразходвани 

тестове, брой изследвани лица по приоритети. 

За HbsAg  са извършени общо 2851 изследвания на 2662 лица. Положителните 

резултати са 80 и това отново са преобладаващо лица от уязвими групи.  Изследванията за 

маркери на хепатит В вирусна инфекция -за anti HBc  total – 2 изследвания, за anti HBs -  21 

лица с 10 положителни  резултата , за Hbe Ag\Anti Hbe са извършени общо 2 изследвания. 

Изследванията за Anti HCV– през 2014 г. са извършени 2576 изследвания на 2193 

лица. Положителните са 537 с основен дял на лицата употребяващи интравенозно 

наркотици.  

Изследванията за сифилис са 2999 , положителните резултати са 109. Лабораторията 

има възможност за допълнителни методи за серологична диагнвостика по отношение на 

сифилис / ELISA,TPHA,VDRL/ . 
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Изследванията за хламидия – 2076 на 760 лица по  трите маркера Ig М, Ig G и Ig А/. 

Положителните резултати – 126.  
От другите изследвания 195 са за лаймска борелиоза  /включващи ELISA и WB/ За  

CMV изследванията са 11  с 1 положителен резултат.  

От всички изследвания най-голам е делът на профилактичните – 14 735. 

 

IV. ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Ежеседмично се извършва вътрелабораторен контрол на стерилност в 

микробиологична лаборатория и проверка на всяка нова партида хранителни среди, чрез 

залагане на контролни проби, за да отговаряме на изискванията на медицинския стандарт. 

Два пъти в годината се прави мониторинг на служителите за оценка на уменията и 

компетентностите им  при извършване на ежедневните им задължения. През отчетния 

период няма констатирани нарушения на служителите от отдела.  

За по-добра работа са разработени процедури за всяко работно място. 

 

V. ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Двете лаборатории участват ежегодно, два пъти годишно, във външна оценка  на 

качеството на работа провеждано от НЦЗПБ по няколко показателя:Серотипизиране на 

чревни патогени, Оценка на микробиологичната диагностика и изпитване на микробна 

чувсвителност, Имунофлуоресцентна диагностика на особено опасни бактериални 

инфекции, Серологична диагностика на Сифилис, HIV, HBV, HCV. 

 

 

ОТДЕЛ  “ПАРАЗИТОЛОГИЯ” 

 

През 2014 г. дейността на отдел “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 болнична помощ и детски 

заведения; 

-методична и здравно - просветна дейност по въпросите на медицинската 

паразитология. 

Отделът работи с оптимален състав по щат и всяко негово намаляване би  довело до 

влошаване качеството на работа и невъзможност за изпълнение на ежедневните  

задълженията- като извършването на лабораторни изследвания и осъществяване на 

противопаразитологична дейност.  

През 2014 г. по клинични (изследвани 293 лица), профилактични (изследвани 5 532 

лица) показания и по държанен здравен контрол  (изследвани 31 616 лица) бяха изследвани 

37 441 лица (2013 г. – 38 667 лица) – от които морфологично 37 381 (2013 г. – 38 583) и  

имунологично 60 (2013 г. –84). 

С чревни паразитози бяха регистрирани 521  лица (2013 г. – 470) при екстензитет 

1,39%, който е леко завишен в сравнение с 2013 г. – 1,21%. Опаразитяването е както следва: 

90 с ламблиоза, 319 с ентеробиоза, 24 с хименолепидоза, 3 с аскаридоза, 48 с 

трихоцефалоза, 1 с тениаринхоза, 17 с Е. сoli, 18 с бластоцистоза и 1 със стронгилоидоза, а 

серологично – 17 (2013 г. - 18). Общият брой на извършените лабораторни изследвания 

е 65544 (2013 г. – 69701): изследвания за хелминти и чревни протозои 64912 (2013 г. – 

68846), имунологични изследвания 304 (2013 г. – 422) и   санитарно-паразитологични 328 

(2013 г. – 413). 
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Контролна и организационно-методична помощ 

Извършени бяха 1620 проверки (от които 34 обследвания) и 765 оказана 

методична помощ на всичко 642 обекта, контролирани от отдел “Паразитология” през 

2014 година (2013 г. – всичко 1701 проверки). 

Във връзка с контрола на противопаразитната дейност и спазването на нормативните 

документи по отношение на паразитозите, бяха проверени 304 амбулатории за 

индивидуална и групова практика. Извършени бяха 120 проверки в 10 хирургични 

отделения по регистрацията на случаи с ехинококоза, като не бяха констатирани пропуски 

по съобщаването им. Проверени бяха 5 лаборатории с общо 30 проверки във връзка с 

изпълнение на Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести. Бяха извършени 728 проверки във връзка с чл. 56 от ЗЗ по отношение контрола 

по спазване на забраните и ограниченията относно тютютнопушенето в обекти с 

обществено предназначение.  

През 2014 г. отдел “Паразитология” контролира общо 112 здравни кабинети, 179 

детски заведения по отношение на разпространението на масовите паразитози (ДЯ-12, 

ЦДГ-124, ОДЗ-36, МСД-6 ДМД-1) и 12 МСД за възрастни. През годината бяха извършени 

506 проверки и обследвания (2013 г. – 568), от които – 330 по отношение спазването на 

санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози и оказване методична 

помощ сред опаразитените лица в ДЗ, 142 проверки в здравните кабинети във връзка с 

документацията по приема, изследванията, лечението и диспансеризацията на 

опаразитените деца и отделно 34 обследвания на ДЗ и МСД с опаразитеност на E. 

vermicularis над 10% след проведено изследване. 

През 2014 г. продължи изследването по 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 

“Паразитология” по тази Наредба се изследваха за чревни паразити 5482 (2012 - 7 137) 

лица с регистрирани общо 31 паразитози (0,57% опаразитеност): 12 с бластоцистоза, 10 с 

ламблиоза, 4 с ентеробиоза, 3 с E. Coli и 2 с хименолепидоза (2013 г. – 11 с ламблиоза, 11 с 

ентеробиоза, 9 с E. coli и 10 с бластоцистоза). Наблюдава се намаляване броя на 

изследваните за ЛЗК, както и броя на опаразитените лица спрямо 2013 г., което е във връзка 

с по-високата цена на изследванията спрямо частните лаборатории. Опаразитените лица 

бяха консултирани, лекувани и съобщени на личните им лекари. Най-висок е процентът на 

опаразитените с бластоцистоза и ламблиоза. Имайки впредвид, че това са лица, работещи в 

детски заведения и хранителни обекти, може да се направи извод до каква степен тези 

паразитози могат да се разпространят сред населението. Ето защо е необходимо 

качественото вземане на материала за изследване, качественото провеждане на 

изследването, адекватното лечение, както и спазване на лична хигиена. 

Направени бяха 22 епидемиологични проучвания: ехинококоза – 20, малария - 1 

и тениаринхоза – 1. 

През годината бяха планирани и посетени три курса за повишаване на 

квалификацията на служителите: „Опортюнистични паразитози – основни аспекти на 

етиологията, епидемиологията, клиниката, диагностиката, лечението и профилактиката”, 

„Лабораторна диагностика на трансмисивните паразитози” и „Лабораторна микроскопска 

диагностика на най – често срещаните паразитози”, които бяха организирани от отдел 

“Паразитология и тропическа медицина” към НЦЗПБ – София. 

През отчетния период регулярно бяха организирани колегиуми на различни теми, в 

които участвахме с информация за разпространението на трансмисивните паразитози и 

начините за заразяване, профилактика и лечение. Служители от отдела участваха в среща 

на медицинските специалисти от детските заведения и училища на община Варна, както и 

на общопрактикуващите лекари, на които бяха разяснени проблемите и пропуските, 

възникнали по време на осъществяване на противопаразитологичния контрол от 

съответните специалисти. 
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През 2014 г. отдел “Паразитология” участва в Националната система за външен 

контрол на качеството на лабораторната диагностика на паразитозите в два контролни 

цикъла: микроскопска диагностика на паразитозите – м. април и серологична диагностика – 

м. ноември. Отделът получи Сертификат за морфологична и серологична диагностика на 

паразитозите. 

 

МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

I.ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ 

ЕХИНОКОКОЗА 

През 2014 г. са регистрирани 20 лица с ехинококоза, епидемиологично проучени 

(2013 г. – 26), от които деца  до 14 г. – 3 (2013 - 2). Най-възрастният оперриран пациент е на 

87 г., а най-малкия – на 2. Заболяемостта сред населението за 2014 г. е 5,5 промили, която е 

почти същата спрямо 2013 г. – 5,5. При един пациент лечението е било чрез PAIR (2013 г. – 

4). Няма пациенти с доказана множествена ехинококоза. Запазва се тенденцията за най-

честа чернодробна локализация на ехинококовите кисти – при 15 от пациентите, следвана 

от тази в белите дробове – 4 и един в областта на шията. Оперираните от г. Варна са 7, а от 

региона са разпределени по обшини както следва: по петима от община Провадия, двама от 

община Долни чифлик и по един от общините  Суворово, Вълчи дол, Аврен, Бяла, Ветрино 

и Девня. При провеждане на епидемиологичното проучване беше установено, че при 9 от 

оперираните пациенти приемната диагноза не беше ехинококоза, а при трима операцията от 

ехинококоза е поредна.  

През 2014 г. 12 от оперираните от региона са със заверени протоколи за двумесечен 

курс на химиопрофилактика  с препарата Zentel. 

Повечето от пациентите са изследвани серологично за ехинококоза преди 

оперативното лечение. Всички са диспансеризирани. През 2014 г. са извършени 115 

изследвания на 31 лица за ехинококоза чрез ЕЛИЗА, като с положителни серологични 

титри са били 7 души (2013 г. – 34 лица с 9 положителни). 

През отчетния период в хирургичните отделения на Варненски регион от различни 

населени места са оперирани общо 26 пациенти с ехинококоза (2013 г. - 27). Същите са 

съобщени както следва: в РЗИ Добрич – 9, в РЗИ Силистра и  РЗИ Шумен – по 5, по трима в 

РЗИ Бургас и РЗИ Търговище и един в РЗИ Разград. 

Проследявайки динамиката на заболяемостта за периода 2005 – 2014 г. се 

установява пик през 2005 г., спадане и постепенно покачване до 2008 г., отново 

спадане, рязко увеличаване през 2011 и тенденция към спадане  през 2014 г. 

ТРИХИНЕЛОЗА 

През 2014 г. са изследвани общо 4 пациента за трихинелоза по РПХА при един 

положителен резултат. 

За десетгодишен период не се наблюдава особена динамика в броя на взривовете. 

ТЕНИИДОЗИ 

През 2014 г. са изследвани 20961 (2013 г. – 22 199) лица и е  диагностициран един 

случай на  тениаринхоза при пациент от г. Варна. 

За периода 2005 – 2014 г. не се наблюдава динамика на екстензитета спрямо 

предходните години. 

II.ГЕОХЕЛМИНТОЗИ 

АСКАРИДОЗА  

Във Варненска област няма ендемични отнища за аскаридоза. Изследвани са общо 

20961 фекални проби (2013 г. – 22 199) с 3 положителни резултата на двама пациенти от 

община Долни чифлик и един от г. Варна. 

 За периода 2005 – 2014 г. се наблюдава динамика на екстензитета с тенденция към 

намаляване и задържане през 2014 г.  

ТРИХОЦЕФАЛОЗА 

От изследваните 20959 лица с трихоцефалоза бяха открити 48 положителни лица 

(2013 г. - 12), като всички са от домове за възрастни или деца: Дом за възрастни хора с 
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умствена изостаналост – с. Оборище и с. Горен чифлик и Дневен център за деца „Ривиера” 

– г. Варна. При извършените инспекции беше проверена диспансеризацията на заболелите. 

Бяха направени и санитарно-паразитологични изследвания, като пробите бяха с 

отрицателен резултат. 

III.КОНТАКТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ЕНТЕРОБИОЗА 

Проучванията върху разпространението и динамиката на ентеробиозата във 

Варненски регион установяват, че тя продължава да е водеща  по разпространение 

паразитоза спрямо ламблиозата. Общо от региона са изследвани  22831 лица - граждани и 

деца от организираните детски колективи (2013 г. – 24 124), от които 319 положителни, 

доказани микроскопски. Средната опаразитеност е 1,4 %,  която е увеличена спрямо 2013 г. 

(1,12%)  и показва тенденция към повишаване след 2011 г. 

През отчетния период за ентеробиоза са изследвани общо 16231 деца от всичко 

179 детски заведения на територията на региона с 298 положителни. Средната 

опаразитеност при децата е 1,84% и показва тенденция към покачване нивото на 

опаразитеност спрямо 2013 г. 

Общо 296 са изследваните санитарно - паразитологични проби от почва и битова 

среда при отрицателен резултат.  

През 10-годишният период от време (2005 – 2014 г.) се наблюдава задържане 

почти на едно ниво на екстензитета на ентеробиозата при децата от детските 

заведения като има един пик през 2005 г, следващо спадане на опаразитеността, 

задържане и покачване през отчетния период.  

ЖИАРДИАЗА 

През годината са изследвани общо 21025 лица (граждани и деца от детски 

заведения) и са диагностицирани 90 положителни (2013 г. – 22 264 със 110 положителни) 

при средна опаразитеност 0,43 %. 

От организираните детски колективи са изследвани 14630 деца и са открити 72 

положителни (0,5%) (2013 г. - 0,53%), които са диспансеризирани съгласно Наредба №39 

на МЗ, 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 Образец №1 на МЗ 

“Списък на лицата, на които е проведено противопаразитно лечение”.  

Проследявайки динамиката на екстензитета на жиардиазата за десетгодишен период  

в региона се установява един пик в екстензитета (2005 г.) и тенденция към леко намаляване 

и задържане до края на отчетния период. 

СТРОНГИЛОИДОЗА 

През 2014 година от изследваните 20959 лица има един диагностициран  случай на 

заразяване със  Strongyloides stercoralis от с. Стефан Караджа, община Вълчи дол. 

ХИМЕНОЛЕПИДОЗА 

От изследваните общо 20959 лица са открити 24 положителни, като най-много са 

от ОДЗ №31 – Каменар – 20 деца, (2013 г. – общо 19). Средната опаразитеност е 0,12%, 

която показва тенденция към повишаване спрямо 2013 г. (0,09%). Продължава да е проблем 

лечението на паразитозата поради липса отново на ефективни медикаменти. Лицата са 

диспансеризирани и контролно проследени. 

За периода 2005 – 2014 г. се установява динамика в екстензитета на 

хименолепидозата с един пик – 2005 г., след което има спад с леки колебания и 

задържане на постоянно ниво (2009-2011 г.), следвано от повишаване от 2012 г. и най-

висок процент опаразитяване през 2014 г. 

УРОГЕНИТАЛНА ТРИХОМОНАЗА 

В отдела са изследвани 39 посявки от генитална система на пациенти със съмнение 

за сексуално предавани инфекции, включително и за трихомоназа. 

IV.ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ТОКСОПЛАЗМОЗА 
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През 2014 г. в отдел “Паразитология” за токсоплазмоза бяха изследвани бременни 

жени и пациенти с различни оплаквания, суспектни за токсоплазмоза. По ELISA Ig G и 

ELISA Ig M бяха изследвани общо 25 лица със съмнение за токсоплазмоза. В отдела през 

годината се изследваха пациенти, които разчитаха предимно на качеството и точността на 

извършените изследвания, въпреки неудобството от заплащането на пробата. 

ПНЕВМОЦИСТОЗА И ЛАЙШМАНИОЗА 

През 2014 г. в отдела не са постъпвали материали за изследване на пациенти със 

съмнение за пневмоцистоза или лайшманиоза. 

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ 

МАЛАРИЯ 

През отчетният период от отдел “Паразитология“, Дирекция “Надзор на заразните 

болести”,  бяха извършени 217 проверки на амбулатории за индивидуална и групова 

практики за първична медицинска помощ по отношение на маларията и другите 

тропически паразитози. През м. 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, пет 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 20 проверки в туристически и  транспортни фирми по отношение на  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 – 2014 г.). Същата 

информация беше качена и в сайта на РЗИ – Варна. 

Регулярно в отдел “Паразитология” постъпва информация от сектор 

“Медикосанитарна охрана на границата” към отдел “Противоепидемичен контрол” по 

отношение адресен списък на екипажите на моторните кораби, акустирали в пристанище 

Варна. От началото на 2014 година са акустирали 95 кораба, пристигнали от страни с 

разпространена малария, от които 93 пътуващи под чужд флаг с 1417 чужденци на борда. 

Общо 39 са българските граждани според адресните списъци на екипажите, които подлежат 

на наблюдение и изследване за малария, като от Варненски регион за периода те са 21. За 

горепосочения период за малария са изследвани 25 лица (7 българи и 18 чужденци) с 

общо 55 изследвания. Десет са чуждестранните граждани, изследвани за чревни 

паразитози с 30 изследвания при отрицателен резултат. 

В края на м. май в отдел „Паразитология” постъпи бързо известие от 

паразитологична лаборатория към ДКЦ „Св. Марина” за заболял с малария тропика 

пациент от Варна, хоспитализиран в Инфекциозна клиника към МБАЛ „Св. Марина”. 

В резултат на направеното епидемиологично проучване се установи, че се касае за 

заболял от малария български гражданин, завърнал се в началото на м. май в България от 

Екваториална Гвинея, където е пребивавал около два месеца. От 16.05.2014 г. пациентът е с 

температура до 39°С, безапетитие, отпадналост, обилно изпотяване. Хоспитализиран 

първоначално в Нефрологично отделение на МБАЛ „Св. Марина”, след което преведен в 

Инфекциозна клиника и започнато антималарийно лечение. Поради ниските стойности на 

хемоглобин, еритроцити и левкоцитите на 04.06.2014 г. е преведен в клиника по 

хематология за по-нататъшно лечение. 

Имайки предвид гореизложеното, както и информация на МЗ и НЦЗПБ относно 

разпространението на маларията, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика 

(по СЗО – 2014 г.), може да се предположи, че се касае за внесен случай малария тропика. 

През 2014 година в комарните биотопи на Варненски регион са извършени 85 

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 
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селищни системи, с повече или по-малко разливи около тях и множество прилежащи малки 

водни басейни. Съхраняват се данни за водоизточниците, землищата, залетите площи в дка 

и направените ежегодни проверки, като цифрата на реално активните хабитати на комари 

може да варира в зависимост от климатичните годишни условия (температурни отклонения, 

влажност, количество на падналите валежи и други). 

В таблицата по-долу са изнесени резултатите от проверките за заселеност на 

биотопите с кулексови и анофелийни комарни ларви за периода 2010– 2014 години: 

Години Брой проверени 

биотопи 

ANOPHELES CULEX 

брой % брой % 

2010 123 14 11,4 30 24,4 

2011 159 16 10,1 34 21,4 

2012 79 8 10 6 7 

2013 50 2 4 7 14 

2014 85 5 5,89 10 12 

 

Тенденцията е за слабо увеличение на абсолютния дял на биотопите, заселени с 

анофелийни комари в сравнение с 2013г. Анофелийни ларви са открити в 5 биотопа, 

което е 5,9 % от всички проверени, в общините Белослав, Долни Чифлик, Девня, Аксаково, 

Аврен, срещу 2 биотопа или 4% за 2013 година. Кулексови ларви са открити  в 10 биотопа 

или 12 %, разпръснати във всички общини на територията на Варненски регион срещу 7 

биотопа  или 14 % за 2013 година- може да се каже, че няма ясно изразено промяна в 

сезонната им динамика. По-висока численост на ларви и имаго се отбелязва в края на юли и 

през август, когато паднаха повече валежи. 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. 

През последните пет 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. През 2014г. са открити и анофелийни  комарни 

ларви. В таблицата по-долу са изнесени данните за сезонната динамика на комарните 

популации в контролните биотопи през 2014 година по месеци, която е много слабо 

изразена. От значение е провеждането на изтребителни дезинсекционни и 

дезакаризационни мероприятия, в близост до контролните биотопи, покрай които минават 

туристически пътеки, обработвани бариерно неколкократно през сезона. 

 

биотоп април май юни юли август септември октомври 

Блато до дирекция 

„Златни пясъци” 

- - - - - - - 

Блато “Меча 

поляна” 
С+ - - А+ - С+ - 

Канал 

“Колибите” 

- - - - - - - 

Разлив басейн 

„Св.Св.Константин 

и Елена” 

 

- 

 

- 
 

С+ 

 

- 
 

С+ 

 

- 

 

- 

река 

„Св.Св.Константин 

и Елена” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Легенда:    С- Culex,      А- Anopheles;      +  наличие,     -  отсъствие. 
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През 2011 г. за пръв път в страната e открит т.н. тигров комар - Aedes albopictus, 

преносител на вирусите на треските Денга и Чикунгуня. През 2014 г. наличието му е 

констатирано в областите Бургас и Пловдив. В тази връзка са предприети мерки по 

събиране на имагоцидни форми от различни местности в регион Варна и изпращането им за 

видово определяне в НЦЗПБ. Изпратени са 15 броя комари от местностите: Лонгоз, 

Камчия, Аврен и Варна–град. На сайта на РЗИ-Варна е двукратно оповестена информация 

за разпространението и биологичните особености на тигров комар, както и начините за 

предпазване от ухапвания а комари (основни вектори на треската Западен Нил са комари от 

подсемейство Culicinae). 

Изпратени са уведомителни писма до общините и Областния управител, с които се 

препоръчва организиране и провеждане на дезинсекционни мероприятия по отношение на 

комарните популации. Директорът на РЗИ-Варна участва в Областната епизоотична 

комисия, а началник отдел „Противоепидемичен контрол” – в Общинската епизоотична 

комисия. 

През 2014 г. в РЗИ - Варна са постъпили сведения за частични дезинсекции против 

комари в общини: Девня, Белослав и Провадия. От община Девня  са обработени: квартал 

Девня, квартал река - Девня, квартал Повеляново, квартал Химик, село Кипра и село 

Падина с биоцид Цитрол, метод топъл аерозол. От община Белослав неколкократно е 

обработен градски парк с биоцид Цитрол. С дезинсекции са обхванати рискови райони в 

крайезерна зона на  КК „Камчия”, Аксаково  и г. Игнатиево. 

Осъществен е контрол на извършените дезинсекционни мероприятия през сезон 

2014 г. на „Общинско предприятие ДДД” - Варна. Обработени са 2197 декара с биоцидите 

Цитрол, Айкън (за имагоцидната) и Вектобак (за ларвицидната обработка). Петкратно е 

обработен Аспарухов парк, четирикратно Морска градина - Варна, трикратно парковете в 

ж.к. „Владислав Варненчик” ,  ”Младост” и деретата на територията на община Варна, 

включително в селата Звездица, Казашко, Каменар, Константиново, Тополи. По сигнали на 

граждани са извършени 18 третирания на ограничени площи в близост до площадки, детски 

и учебни заведения. Основните биотопи се наблюдават от еколози при кметствата и по 

техен сигнал дезинсекциите се повтарят след изисквания задължителен интервал. Проверка 

на използваните биоциди показа, че се съхраняват в оригинални опаковки,  в срок на 

годност са и с информационни листи за безопасност. 

Съгласно Наредба №5 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните 

паразитози всеки месец медико-диагностичните лаборатории предоставят итформация на 

РЗИ за броя на изследваните лица по видове паразитози. За отчетния период общият им 

брой е 5 (в МЦ “Санита”, в ДКЦ “Св. Марина”, в СМДЛ “Сити Лаб”, в СМДЛ “Надежда” и 

в СМДЛ “Статус”). В една клинична и микробиологична лаборатория (СМДЛ 

“Лаборекспрес - 2000”) се   извършват само имунологични изследвания по ELISA за 

токсоплазмоза. В г. Варна работят приемни на лаборатории, регистрирани извън 

територията на Варненски регион, които правят паразитологични изследвания, като 

транспортират пробите до съответния град. През 2014 г. в РЗИ – Варна не е получено нито 

едно бързо известие съгласно Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 

заразните болести за регистриран положителен резултат на пациент с доказана паразитоза. 

През 2014 г. от региона за: 

-ехинококоза са изледвани общо 413 лица, от които с положителни серологични 

титри са 134; 

-трихинелоза са изследвани по РПХА – 4, а по ELISA – 16 с 1 положителен;  

-тоскоплазмоза са изледвани по ELISA – 1146. С положителни серологични титри 

са 175. 

За ентеробиоза са изследвани 56628 лица с 500 положителни – 0,88% . 

От изследваните 54771 лица за чревни хелминти са установени: 

-   8 опаразитени с аскаридоза – 0,002% ; 

- 26 опаразитени с хименолепидоза – 0,05% ; 

- 48 опаразитени с трихоцефалоза – 0,09% ; 
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-   1 опаразитен със стронгилоидоза; 

-   3 опаразитен с тениаринхоза. 

Има регистрирани: 

-103 опаразитени с бластоцистоза; 

-31 пациента с Е. coli; 

-2 с трихомоназа; 

-1 с малария. 

За жиардиаза са изследвани 55319 лица, от които 216 опаразитени – 0,39%. Прави 

впечатление, че през отчетния период регистрираните с жиардиаза лица са по-малко в 

сравнение с тези с ентеробиоза, което продължава да прави ентеробиозата водеща 

паразитоза в региона. 

През 2014 г. в паразитологичните лаборатории са изследвани общо 261 лица за 

малария, като има направено едно епидемиологично проучване на преболедувал чужденец 

от малария. 

 

Анализът на горепосочените данни ни позволява да направим следните изводи: 

1.През 2014 г. се наблюдава тенденция към намаляване екстензинвазията на 

ехинококозата спрямо 2013 г.; 

2.Ентеробиозата продължава да е водеща паразитоза и през 2014 г. по екстензитет 

спрямо жиардиазата. Вероятно причина за това е и липсата на препарата Зентел от 

аптечната мрежа през летните месеци на 2014 г., което затрудни лечението на 

опаразитените с хелминти лица. 

3.Като цяло се наблюдава задържане екстензитета на част от паразитозите спрямо 

предходните няколко години (жиардиаза, тениаринхоза, аскаридоза) и увеличаване на 

други (хименолепидоза); 

4.Наблюдава се увеличаване на екстензинвазията на трихоцефалозата спрямо 

предходните години; 

5.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; 

6.Наблюдава се намаляване броя на изследваните и опаразитени лица по 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, което е във връзка с нашата по-висока цена на изследванията спрямо 

частните паразитологични лаборатории; 

7.Липсата на информация за изследвани пациенти в лаборатории, регистрирани 

извън Варненски регион, не дава възможност да се придобие реална представа за 

екстензинвазията на отделните паразитози. 
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ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

 

 През 2014 година дирекцията работи с три отдела:  Отдел «Държавен здравен 

контрол» (ДЗК), отдел «Радиационен контрол» (РК) и отдел «Профилактика на болестите и 

промоция на  здравето» (ПБПЗ), с общ числен състав – 42 служители, в края на годината – 

41. Рапределението по отдели и длъжности е както следва: Директрор на дирекция – 1; 

Отдел ДЗК: нач.отдел-1; гл.инспектори – 7; ст.инсп.- 1; инспектори – 15; 1 – гл.спец.- 

организатор; Отдел РК: нач.отдел-1; гл.експерт – 1; ст.експерт – 1; инспектори – 3; 

гл.специалист – 1; Отдел ПБПЗ: нач.отдел-1; гл.инспектори – 3; ст.инсп.- 1; инспектори – 4. 

 Всеки отдел планира самостоятелно и изпълнява дейности и задачи, които са част от 

плана на дирекцията. На определени отчетни периоди (тримесечие, шестмесечие, годишно) 

отчитат изпълнението на плана пред директора на дирекцията и пред ръководството на 

РЗИ. През годината отделите осъществиха дейности специфични за всеки един от тях, 

описани подробно в отчетите им. 

 

ОТДЕЛ «ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ» 

 

Основните задачи в дейността на отдела през 2014г. бяха в съответствие с 

нормативните за целта изисквания и указания на МЗ. В изпълнението им, дейността на 

отдел “Държавен здравен контрол” 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 предназначени, контролирани от регионалните здравни инспекции – 

ДВ бр.28/2005г., във връзка с  чл.36 , ал. 3 от Закона за здравето-ДВ бр.70 /2004г. 

- на обектите за бутилиране  на натурални минерални, изворни и трапезни води 

при условията и по реда на Закона за здравето-ДВ бр.70/2004г., Закон за храните-ДВ 

бр.бр.90/1999г. и Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води- ДВ бр.68/2004г. 

Държавният здравен контрол се осъществява чрез предварителен здравен контрол и 

текущ здравен контрол на обекти с обществено предназначение. Предварителният здравен 

контрол включва: участие в състава на експертни съвети по устройство на територията, 

съгласуване при необходимост на общи устройствени и подробни устройствени планове, 

участие в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се  извършва 

с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически 

или юридически лица, даване становище  по готовността на строежите за въвеждането им в 

експлоатация по реда на Закона за устройството на територията, участие 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. 

Провеждането на текущ здравен контрол в обектите с обществено предназначение на 

контролираната от РЗИ-Варна територия  е със следната насоченост: контрол върху 

качествата и безопасността на водите – питейни, минерални, за къпане и рекреация; 

контрол върху здравно-хигиенното състояние на детските и учебно-възпитателни 

заведения, в комунално-битовите обекти, контрол върху качеството и безопасността на 

произвежданите и предлаганите в региона козметични продукти, биоциди и детергенти, 

химични вещества и смеси, така също и на тези от внос; дейности по разрушаване или 

отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали; контрол на дрехи “втора 

употреба”; контрол върху дейността на служби по трудова медицина; контрол по 

поддържане чистотата на населените места; контрол по спазване на чл.54 и чл.56 от ЗЗ ; 

контрол по спазване изискванията на предлаганите на пазара бутилирани минерални, 

изворни и трапезни води; контрол по спазване на изискванията за здравословно хранене на 

децата на възраст от 0 до 3, от  3 до 7 години в детски заведения и на учениците в 
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училищата; дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на 

населението съвмесно с митническите власти. 

Здравният контрол се осъществява на многопрофилен и териториален принцип ( 6 

района в гр.Варна и 11 общини в областта), в които инспекторите работят по двама. 

Главните и старшите инспектори осъществяват текущ здравен контрол и оказват методична 

и консултативна помощ съобразно ангажиментите им, отразени в Заповедта за вътрешно 

разпределение задачите на отдела, утвърдена от Директора на РЗИ. 

Отчитането на дейността е периодично: седмично – с изготвяне на индивидуални 

отчети и провеждане на ежедневни съвещания в отдела; на три месеца, на шест месеца и за 

едногодишен период.  

За повишаване квалификацията на служителите в отдел ДЗК, запознаване с нови 

нормативни документи и указания (публикувани в Държавен вестник или получени 

периодично от МЗ и др. институции), през 2014г са проведени обучения във връзка със 

запознаване с Наредба №2 на МЗ за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни; изменение 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; изменение на 

нормативните документи, касаещи контрола на козметичните продукти и запознаване с 

Регламент 1223 / 2009 на Европейския праламент и Съвета, относно козметичните 

продукти; обучение относно извършване на тематична провека, свързана с чл. 13 от 

Регламента.  

 

ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА 

През 2014 г.служителите от отд.”ДЗК”, в Д”ОЗ” при  осъществяване на 

предварителния  здравен контрол, работиха по изпълнението на следните основни задачи: 

1. Съгласуване на устройствени планове при участие в областните и общински 

експертни съвети по ЗУТ. 

2. Даване на писмени здравни заключения за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, внесени в РЗИ . 

3. Изготвяне на становища по проекти за санитарно-охранителни зони по Наредба 

№3 на МОСВ, МЗ и МРРБ / ДВ 88/2000г./. 

4. Проверка по време на строителство на по-значими обекти, със значение за 

здравето на населението. 

5. Участие  в Държавни приемателни комисии. 

6. Издаване на здравни становища за Държавни приемателни комисии при 

въвеждане в експлоатация на строежите от I-ва ,II –ра  и III-та категория. 

7. Извършване на услуги по молби на граждани, сигнали и жалби. 

8. Вземане на водни проби по желание на фирми и инвеститори. 

9. Изготвяне на писмени становища при поискване на други отдели и дирекции в 

РЗИ . 

10. Участие в съвместни проверки с други държавни контролни органи на 

територията на областта по държавния здравен контрол. 

11. Участие  в процедурите  и  вземане на решение  по екологична оценка и оценка  

на  въздействието  върху околната среда съгласно изискванията на  Закона  за  опазване на 

околната среда,  като се оценява съответствието със здравните изисквания на планове, 

програми и инвестиционни предложения, след предоставяне на информация  за 

инвестиционните  намерения   по служебен  път  от   РИОСВ. 

Служителите на отдела през 2014 г.са взели участие в 120 бр. заседания на 

областните и общински  Експертни съвети по устройство на територията, където са 

разгледани 532 устройствени планове и 253 инвестиционни проекти. През  2013 год. броя 

на тези участия са били 139. Основни проблеми при разглеждане на документацията на 

обектите, водещи до бъдещи хигиенни неблагополучия, ако не бъдат коригирани или 
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спрени са: не спазени хигиенно-защитни зони, липса или неправилно оразмерени ОВК и 

ВиК съоръжения, не осигурена поточност за кухните на  заведения за хранене, монтиране 

на шумни съоръжения в близост до жилищни помещения и др. Част от разгледаните 

проекти са върнати за съгласуване в РЗИ – Варна. 

Служители на отдела са взели участие в 5 бр. екологични Експертни съвети към 

РИОСВ Варна  на които са разгледани  6 броя преписки.. 

През 2014 г. в инспекцията са внесени 23 бр. инвестиционни проекти за издаване на 

оценка за съответствие, 1 брой от които е с отрицателно становище.   За  2013  г. тази  

цифра   съответно   е   25 бр.    

Както и в предходните години, така и през отчетния период преобладаваха проекти 

за обекти с обществено предназначение  9  бр ,  лечебни и здравни заведения – 3  бр. и  

други, неподлежащи на текущ здравен контрол –  11 бр. По- значими от тях са: 

- Многопрофилна  болница за активно лечение „Майчин дом” ул.” Мир „ №1 Варна 

- Изграждане  на  пристройка  за  две  яслени  групи  и саниране на съществуваща  

сграда на  детска ясла №5 „Чуден свят „УПИ V, кв.1200,16м.р.  гр.Варна 

- Изграждане  на  пристройка  за  две  яслени  групи  и саниране на съществуваща  

сграда на  детска ясла  № 7 ”Роза” , УПИ І,  кв.14, 25м.р. ,   гр. Варна 

- Частно  детско  заведение  ОДЗ  „Приятели ” , гр. Варна ул. Пирот №1 

- Цех за бутилиране на  трапезна  вода  „ Амата ” ООД  , гр. Варна , бул. Вл. 

Варненчик  № 28 

- Цех за бутилиране на  трапезна  вода  „ Стефани 70 ” ООД  , гр. Варна ,  „Франга 

дере” 783  

Основни проблеми в инвестиционните проекти,  както и в предходните години са: 

- несъответствие между  отделните части на проектите на един и същ обект; 

- разполагане в жилищни сгради на комунални и най-вече хранителни обекти, 

явявящи се източници на шум, миризми и др, за които не се предлагат необходимите 

защити в частите “Арх”, “ОВК” и “Технология”; 

- не спазени изисквания от Наредбите за проектиране и хигиенни изисквания по 

частите ОВ, ВиК и Ел инсталации. 

Констатираните проблеми в проектите са обсъдени с проектантите, след което са 

отстранени. 

През  отчетния  период  са  издадени  115  броя здравни заключения  за съгласуване  

на  общ / подробен   устройствени  планове, разгледани на ЕС в РЗИ и 535 на ЕС извън РЗИ. 

Във връзка  с „Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди” / ДВ – 88/2000г./, 

бяха  разгледани 3 бр проекти за СОЗ и издадено становище по чл.39, ал.1 , т.1  и  ал.4 от 

Наредба №3. 

През 2014  г. са издадени  57 бр. здравни становища за   готовност за въвеждане  в 

експлоатация ,  при 58  бр. за 2013 г. За отбелязване е, че въпреки промените в Закона за 

устройство на териториите и Наредба №2  на МРРБ (ДВ бр.72/2003г.), които доведоха до 

отпадане на обектите от IV, V  и  VI категориии, за които вече не се изисква становище от  

РЗИ , част от надзорните  фирми изискват такова. Мотивът им за това е,  че обектът  е  

оценен  и  от здравно-хигиенна гледна точка. 

В  цитираната  по- горе  цифра,  са   включени  следните  по-големи обекти: 

- Детска ясла ОДЗ”Приказка” Варна ж.к. Вл. Варненчик 

- Онкологичен  център  Варна  , бул.. „Хр. Смирненски „№1 

- ЦДГ”Жиравче” Варна  ПИ 10135, 216,17 М.Р.ул. „Басанович” 

- Реконструкция  водопроводна мрежа с. Приселци ,общ. Аврен  ,обл. Варна 

- Филиал  към  детска   градина  „Чайка” в ж.к. „Чайка „ до бл. 19  ,гр. Варна 

- Нов корпус  към  ОДЗ „Иглика”  гр. Варна  
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- Предприятие за биодизел  от отпадни масла- І ви етап  , ПИ 172058, стоп. двор  гр. 

Суворово, обл. Варна  

- Склад  за  зърно № 3, с.Тополи, УПИ ІІ -196 

- Складово стопанство за съхранение на зърно  „Силозен тип” ,гр. Девня ,УПИ 26, 27 

- Реконструкция и  модернизация на  инсталация  за  производство   на  клинкер и  

цимент  гр. Девня , промишлена  зона  , гр. Девня 

- Инсталация  за   течен  амониев  нитрат  с капацитет  250 м t / ден , промишлена  

зона  , гр. Девня   

- Лаборатория   клетъчна   терапия , Варна  ,бул. „Хр. Смирненски „№1 

- Нова  производствена  база  за производство на ароматизатори  гр. Варна ,бул. „Вл. 

Варненчик „ № 260 

- Водоснабдяване  на   с. Страшимирово- V етап , обл. Варна 

- Реконструкция  и  модернизация  на   плувен  комплекс „Приморски” ІІІ етап, 

покрит  тренировачен  комплекс,  крайбрежна  зона   гр. Варна 

Във връзка с изготвяне на  здравните  становища за  готовност за въвеждане  в 

експлоатация, са направени необходимите лабораторни изследвания и оценка на 

съответствието им с хигиенните норми и изисквания,  микробиологичен анализ на води, 

замервания на шум, изкуствена осветеност, токсични вещества и др. /представени са  

протоколи от акредитирани лаборатории./, в зависимост от спецификата  на  обектите. 

Въведените обекти в града и областта са предимно свързани с туризма и жилищното 

строителство, детски и учебни заведения  в област Варна.   

През 2014 г. служителите на отдела са взели участие в работата на  96 бр. Държавни  

приемателни  комисии на  територията  на областта.  За сравнение през 2013 г. този брой  е 

бил 112. 

През 2014 г. са извършени 425 бр. проверки в хода на строителството, които 

включват огледи на обекти по плана на отдела за 2014г., проверки при вземане на водни 

проби, проверки във връзка с готовността на строежите за въвеждане в експлоатация. 

Съгласно чл.16 “б” от публикувана в Д.В. бр.38/2011г.  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №36 от 2009г за условията и реда за упражняване на държавен 

здравен контрол/Д.В.бр.63от 2009г., 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. Становищата от РЗИ Варна се изготвят след предоставяне на информация  за 

инвестиционните намерения  по служебен път от   РИОСВ. През отчетния период за 2014г. 

са обработени  192 бр. преписки получени от РИОСВ  Варна   и  РИОСВ  Бургас – 

съответно  124  бр.преписки съгласно наредбата за ОВОС и  68 бр. преписки съгласно 

наредбата за ЕО. Същите са обработени  при спазване сроковете посочени във  вътрешната  

заповед на директора на РЗИ, както  и  в   срокове посочени   в писмата  получени от 

компетентния орган -РИОСВ. 

ТЕКУЩ   ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

През 2014г. във Варненска област подлежаха на текущ здравен контрол 5119 обекта 

/5572 за 2013г/, при което на един служител от отдела средно са били възложени за контрол 

301,5 обекта/ 309,5 – за 2013г./, а на  един здравен инспектор се водят средно по  365,6 

обекта / 385,6 – за 2013г/.  

Основната дейност на отдел “ДЗК” е извършване на взискателен здравен контрол на 

всички обекти с обществено предназначение; мониторинг за безопасността на продуктите и 

стоките на пазара, със значение за здравето на човека, включително чрез увеличаване броя 

на лабораторните им изследвания; контрол на фирми- производители и обекти за търговия с 

бутилирани минерални, изворни и трапезни води; здравословното хранене на децата на 

възраст от 0 до 3 години, от 3 до 7 години в детски заведения и на учениците в училищата; 

контрол по забраните на тютюнопушене в закрити обществени места и някои открити 
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обществени места. Поддържат се публични регистри  на хартиен  и електронен носител на 

всички регистрирани обекти с обществено предназначение и на обектите за производство 

на бутилирани минерални, изворни и трапезни води.    

Извършени са 13150 проверки /13007- за 2013г/, при планирани 10218 /10381- за 

2013г/, което е 128,69%  изпълнение на плана. Работните дни са 4701, при което е 

постигната средно-дневна натовареност от 4,7 /4,36 -за 2013г/ проверки от  инспектори и 

1,53 /1,7-за 2013г/  за главни и старши инспектори.  

Текущият здравен контрол е обективизиран с лабораторни изследвания, при което са 

взети общо 1514 бр. проби /1253 -за 2013г./, при планирани 1070. От тях стандартни са  

1112 бр. и нестандартни  –  402 бр. стандартност- 73,45 %. 

През 2014 г. са изготвени и връчени 559 бр. предписания за отстраняване на 

хигиенни неблагополучия и подобряване на хигиенното състояние/при 497 за 2013г/ и 10 

бр. предписания за незабавно спиране експлоатацията на обект. Средният брой 

предписания на един сътрудник , упражняващ държавен здравен контрол е 28,45 / 24,85 - за 

2013г/.  

През 2014г. са съставени 67 бр. актове за административни нарушения /3 бр. на 

юридически лица/, /при 57 за 2013г. /, които са били основание за издаване на  57  бр. 

наказателни постановления за глоби.  Средният брой актове на един сътрудник от отдел 

ДЗК са 3,56 бр. Издадените наказателни постановления са на обща стойност  18 400 лв. 

Средната стойност на едно наказателно постановление  за глоба е  317,24  лв . 

Най-честите причини за прилагане на мерките за административна принуда са: 

обекти функциониращи и невписани в регистъра на РЗИ-Варна, занижена текуща хигиена 

във фризьорските салони и детски заведения, проблеми по материално-техническата база 

на ООП, неуредени лични здравни книжки на работещите в обектите с обществено 

предназначение, във връзка с нестандартни проби при лабораторния контрол, за неспазване 

на чл.56  и чл.56а от ЗЗ-ДВ бр.70/04 год,изм. ДВ бр.1/2014г.  

През отчетния период са издадени  445 бр.заповеди /479 -за 2013г/, от които  421 

заповеди за заличаване от регистрация, 14бр. заповеди /16-за 2013г/ за потвърждаване на 

предписание за спиране експлоатацията на обект, за спиране реализацията, за изтегляне от 

пазара на  стоки опасни за човешкото здраве и за унищожаване стоки и продукти, 

неотговарящи на здравните изисквания и 11бр. заповеди за възстановяване дейността на 

обект или част от него. Заповедите за спиране на обекти с обществено предназначение са за  

плувни басейни, водата на които  не отговаря на изискванията за епидемиологичната й 

безопасност, спиране производството  и  бутилиране на трапезна вода. 

В отдел ДЗК през 2014 г. са постъпили 134 /140-за 2013г/ бр. жалби, 81  сигнала и 44 

отговори по електронна поща. Неоснователните жалби са 72 бр., а препратените за отговор 

по предназначение към други ведомства са 31 бр. Характерът на жалбите основно третира 

проблеми, свързани с незадоволително здравно състояние в обектите, наднормени шумови 

нива и вибрации в обществени и жилищни сгради, предлагане на козметични продукти в 

търговската мрежа, неотговарящи на изискванията на Регламент 1223/2009 на Европейския 

парламент и Съвета, относно козметичните продукти, по отношение на етикетировка, 

качество на продукта, нарушаване  забраните на тютюнопушене в закрити обществени 

места и някои открити обществени места и др., оплаквания от дейността на излъчващи 

съоръжения, които са част от електронната съобщителна мрежа. 

КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ 

През  2014г. на контрол подлежаха 4241 комунални обекта, което представлява 82,84 

% от обектите подлежащи на контрол. На тези обекти са извършени  4291  проверки. 

Средната кратност на проверките в комуналните обекти е 1,01.  

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВОДИ ПИТЕЙНИ ВОДИ 

През 2014г на контрол в РЗИ-Варна подлежаха 342 централни водоизточници, от 

които 34 ведомствени; 17 броя минерални сондажи, предназначени за обществено ползване, 

44 местни обществени водоизточници, които се ползват традиционно от населението за 
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пиене и водоналиване и 3 цеха за бутилиране на трапезна вода, пречистена по метода на 

обратната осмоза. 

В изпълнението на изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, 

предназначена за питейно-битови цели ДВ. бр.30/2001г. са разработени 2 програми за 

мониторинг на питейните води, доставяни от „ВиК-Варна” ООД,  „ВиК-Златни пясъци” 

ООД, 16 на обектите със самостоятелно (автономно) водоснабдяване и 3 на обекти за 

бутилиране на питейна вода от водоснабдителната мрежа (след прилагане на съответните 

методи на обработка). Обхванати са 159 населени места и 384 пункта. 

И тази година продължава събирането, анализирането и предоставянето на данните 

от провеждания мониторинг за качество на питейната вода по зони на водоснабдяване, 

съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от 

човека и Решения 92/464 и 95/337 на Европейската комисия за въпросниците и 

информацията, която следва да се съдържа в докладите до Европейската комисия. През 

отчетния период са обособени следните зони за водоснабдяване в регион Варна:  

 Големи зони (с разпределяно количество вода в зоната над 1000 м3 и/или с общ 

брой постоянно живущо население в зоната над 5000 човека) – 5 броя.  

 Малки зони (с разпределяно количество вода в зоната от 10 до под 1000 м3 и/или 

с общ брой постоянно живущо население в зоната под 5000 човека) – 61 броя. 

 Зони от самостоятелни (ведомствени) водоснабдителни системи  – 17 броя. 

Води за питейно-битови цели (централно водоснабдяване, в т.ч. автономни 

водоизточници и предприятия за бутилиране на трапезна вода) 

По физико-химичните показатели на постоянния мониторинг са изследвани 560 

броя водни проби. От тях 516 отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на 

водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001г.) Стандартността е 90%, при  

91,8% през 2013 г. при 90,6% за 2012г., 89% за 2011 г., 92,5%  за 2010 г. и 90% за 2009г.  

По физико-химичните показатели на периодичния мониторинг са анализирани 

43 проби, от които 35 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността при 

периодичния мониторинг е 81%, при 64% през 2013г. при 80% през 2012г.,  69% за 2011 г., 

75% през 2010 г. и 80,98% през 2009г. На фигура №1 е представен относителния дял на 

стандартните проби по физикохимичните показатели (в %) за периода 2009-2014 г.  
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По микробиологичните показатели на постояннния мониторинг са изследвани 

458 проби от населените места, от които 411 отговарят на нормативните изисквания. 

Стандартността е 90% при 92,8% през 2013, 95,4%  през 2012г., 95,3% през 2011 г. ,  97% за 

2010 г. и 97,67% през 2009г.  
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По микробиологични показатели на периодичния мониторинг  са изследвани 44 

проби, от които 40 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността е 91%, при 85% 

през 2013г., 97,3% през 2012г., 100% през 2011 г., 95,7% през 2010 г. и  99,33% през 2009 г. 

Относителният дял на стандартните проби по микробиологични показатели през периода 

2009-2014г. е представен на фигура №2. 
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Относно радиологичните показатели в питейни води (тритий, обща алфа 

активност, обща бета активност, уран и ОИД), 2014г. се явява нулева година за всички зони 

за водоснабдяване.  

Минерални водоизточници и местни минерални чешми. 
Извършени са 34 проверки на минералните сондажи като обекти с общестнето 

предназначение. По плана на РЗИ е проведен мониторинг на водата от минералните 

водоизточници и местните минерални чешми, които разкриват води  от находище на 

минерална вода  „Район „Североизточна България”- малмоваланжски водоносен хоризонт”, 

гр.Варна. Пробонабирането е от обекти, захранвани с минерална вода с цел питейво-

битови, спортно-рекреативни и лечебно-профилактични нужди, като басейни, балнеологии, 

битовки, душове на плажове, местни обществени чешми и др. По микробиологични 

показатели са изследвани общо 36 проби минерални води, от които 34 отговарят на 

изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите 

(94% стандратност). 

Местни водоизточници, които традиционно се ползват от населението за пиене 

и водоналиване (чешми, кладенци) 

По физикохимични показатели са изследвани 39 броя местни обществени чешми, от 

които 18 отговарят на изискванията на „Санитарно-технически норми и правила за 

строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места 

и промишлеността с питейна вода. ДВ бр.41/1970г. 

Изследвани са 75 проби по микробиологични показатели, от които 43 отговарят на 

изискванията , съгласно горецитираните норми. 

Язовир Цонево 

РЗИ-Варна извършва мониторинг само по микробиологични показатели на водите на 

язовир „Цонево”. Изследвани са  7 броя проби, които съответстват на Наредба №12/2002г. 

за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битови 

цели. 

Административни мерки за контрол на качеството на водите за пиене. 

Издадени са 2 предписания до управителите на “В и К - Варна” ООД и на “ВиК – 

Златни пясъци” ООД за увеличаване на работната доза хлор при обеззаразяването на 

водата, подавана за питейно-битови нужди в курортните комплекси (по писмо на МЗ № 32-
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00-54/17.06.2004 г. в съответствие с изискванията на Европейска работна група по 

легионелози (ЕРГЛИ). Честотата на извършвания мониторинг по микробиологични 

показатели беше увеличена с един път месечно за експлоатиращата организация и 2 пъти за 

РЗИ във всички курортни пунктове. 

Във връзка с текущия мониторинг през 2014г. и при установени отклонения от 

пределно-допустимите стойности на контролираните показатели в питейната вода, са 

издадени 32 броя предписания до ръководителите на подрайони за проучване на причините 

за влошаване на качеството на водата и за провеждане на учестен мониторинг по 

отклоняващите се  показатели от Наредба №9/2001г.  

Във връзка със задължителния мониторинг на питейната вода, бяха издадени 13 бр. 

предписания до ВиК-операторите за видовете пестициди, които следва да подлежат на 

наблюдение през 2014г. в срок до 30.12.2014г. 

Бедствия и аварии 

През 2014 година във връзка с по-големи прекъсвания на водоподаването в град 

Варна, в резултат на ремонтни дейности, аварии или във връзка със сигнали са издадени 8 

броя предписания за увеличаване на работната доза хлор и за извършване на учестен 

мониторинг с цел проследяване на качеството на водата.  

 Във връзка с обявените бедствени положения в район „Аспарухово” в гр. Варна, гр. 

Бяла и община Аксаково (в селата: Водица, Засмяно, Крумово, Ботево, Радево, Долище, 

Куманово, Въглен, Орешак, Ген. Кантарджиево и град Игнатиево), инспектори от отдел 

„Държавен здравен контрол” при РЗИ-Варна извършиха предварителна оценка на 

състоянието на водоподаването и пробонабиране за изследване на качествата на питейната 

вода в рискови обекти с обществено предназначение. Издадени са 3 бр. предписания до 

управителя на „ВиК-Варна” ООД за повишаване на работната доза хлор при 

обеззаразяването на водата и за провеждането на учестен мониторинг, предписания до 

директорите на училището и детската градина в гр. Игнатиево. Ограничихме ползването на 

водата за пиене и за приготвяне на храна, с цел превенция на епидемични взривове до 

излизане на лабораторните резултати. Препоръчахме ползването на бутилирана вода. 

Продължихме да извършваме учестен мониторинг в засегнатите райони до стабилизиране 

на метеорологичната обстановка. 

Контрол на бутилирани води от търговската мрежа 

Извършени са 105 проверки в обекти за търговия с бутилирани води. Не са 

констатирани хигиенни неблагополучия през изтеклата година. Анализирани са общо 31 

проби от търговската мрежа в региона: 4бр. изворни, 13бр. минерални и 14бр. трапезни 

води.  Сред трапезните води с предимство са изследвани тези, които се произвеждат на 

територията на регион Варна: Стефани, Водолей. Изследваните минерални води са с 

произход от страни в Европейския съюз- Сан Бенедето, Вител, Аква пана, Евиан, както и 

такива, произведени в Република България- Пирин спринг, Банкя, Водица. Изворните води 

са представени от търговските марки: Михалково, Бачково, Балдаран.  Не се установи 

предлагане на натурални, минерални води, изворни и трапезни води с произход от трети 

страни в търговската мрежа и в складовете за търговия на едро във Варненския регион.  

По микробиологични показатели са изследвани 21 бр. проби, които отговарят на 

„Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни 

води, предназначени за питейни цели”, обн. в ДВ бр. 68/2004г  По физикохимични 

показатели са изследвани 9 броя проби. Не са установени отклонения от нормативните 

изисквания. 

Контрол на производство на бутилирани води 

Три обекта за производство на трапезна вода са вписани в публичния регистър на 

обектите за производство на бутилирана вода с код БВ03. Извършени са 25 проверки по 

държавен здравен контрол - превантивен и текущ. Изготвени са 3 програми за съвместен 

мониторинг по Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели” .  
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От крана за пълнене на потребителските опаковки са взети общо 12 бр. проби, които 

са изследвани по показателите на постоянния и периодичния мониторинг, от които 1 - 

нестандартна по физикохимични показатели (рН) и една по микробиологични показатели. 

Издадени са: 1 предписание за временно спиране на дейност, 1 заповед на директора на 

РЗИ за потвърждаване на предписанието за мременно спиране на дейност, 1 заповед за 

отмяна на заповедта за спиране и 1 предписание за почистване и дезинфекция на линия за 

бутилиране.  

Издадени са 2 предписания в хода на превантивния контрол във връзка с въвеждане 

в експлоатация на цехове за бутилиране на трапезна вода към ТПК „Бриз” и „Амата” ООД. 

Тематични  проверки за качеството на питейните води: 

„Спазване на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, по отношение на методите за анализ на питейни води, които се 

използват от водоснабдителните дружества” 

 Цел на проверката беше да се установи в каква степен ВиК-операторите спазват 

нормативно посочените изисквания към методите, които се използват за мониторинг на 

качествата на питейната вода по определените параметри в Наредба №9 (ДВ бр. 30/2001г., 

изм. бр.15/2012г.).   

 Обекти на проверката бяха: „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, - „ВиК-

Златни пясъци” ООД и операторите на ведомствени водоизточници- 18 броя. В резултат на 

извършената проверка се установено следното: 

 „ВиК-Варна” ООД разполагат със собствена акредитирана лаборатория. (Сертификат 

за акредитация БСА рег.№103 ЛИ/29.03.2013г.,  валиден до 31.03.2017г. и Заповед за 

преакредитация №353/ 29.03.2013г на ИА БСА). Представени бяха и протоколи от 

валидиране на нестандартизирани методи, както и протоколи от верифициране на 

стандартни методи. Не се прилагат нестандартизирани и невалидизирани методи. Не се 

установи прилагането на методи за изследване на показатели, несъответстващи на 

изискванията на наредбата.  За параметрите, за които ВиК-Варна няма акредитация. 

Възлагане на други акредитирани лаборатории, 

 ВиК-Златни пясъци” ООД беше в състава на „ВиК-Варна” ООД, до 2012 г., след което 

става самостоятелно. Не разполага със собствена акредитирана лаборатория. Възлага 

анализите на РЗИ-Варна, а радиологичните изследвания  – на „ДИАЛ” ООД и на „Институт 

по почвознание”-гр. София. 

 Операторите на ведомствени водоизточници не разполагат със собствени 

лаборатории. Възлагат анализите на РЗИ-Варна, а радиологичните изследвания  - на 

„ДИАЛ” ООД и/или на „Институт по почвознание”.  

“Прилагане на система за управление на безопасността на продуктите и добри 

хигиенни практики при предлагането на бутилирани води, чрез системи топла/студена вода 

в детски и учебни заведения». 

Във връзка с горецитираната тематична проверка, инспекторите от отдел „Държавен 

здравен контрол” при РЗИ-Варна, в периода: април-ноември 2014г., извършиха 72 проверки 

в детски заведения и 124 проверки в училищата на територията на град Варна и областта, и 

взети проби за лабораторен контрол на системите толпа/студена вода. Не се  установи 

употреба на системи за топла-студена вода в училищата в регион Варна.  

Доставката на бутилираните води в детските заведения се извършва по договор с 

официалните дистрибутори на водата. В хода на извършените проверки, не се констатираха 

нередности по отношение на етикетирането на наличните партиди бутилирани води в 

обектите. В детските заведения в регион Варна, най-често се предлагат бутилирани 

трапезни води от следните търговски марки: на първо място е Марциана, следвана от 

Айсберг, Парти айсберг, Сердика, Дивна, Водолей, Наутик блу  и Предела, а в единични 

случаи - Жива вода и Савина. Не се установиха натурални минерални води, които не би 

следвало да се предлагат регулярно на децата до 7 годишна възраст в детски заведения в 

региона. 
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Системите за топла/студена вода се доставят най-често от фирмата дистрибутор на 

бутилираната вода, а в някои случаи от самия производител или от други фирми, 

занимаващи се с тази дейност. По-голяма част от апаратите са втора употреба и не са 

придружени от документи за произход.  

В хода на тематичните проверки се установи, че в 66 от инспектираните детски 

заведения е въведена практика за периодично почистване и дезинфекция на системите за 

топла-студена вода. В останалите 6 обекта не се констатира такава практика.  

Хигиенната профилактика, там където се практикува, се извършва от доставчика в 

64 от обектите. За 62 обекта е представен договор. А в 2 обекта това задължение е вменено 

със заповед на персонала.  

Честотата на извършване на профилактиката, там, където е регламентирана е на 

период от 3 мес. в 49 обекта, на 4 месеца – в 1 обект, на 6 месеца – в 1 обект. А в останалите 

15 зобекта не е регламентирано на какъв период от време да се почистват и обеззаразяват 

апаратите.   

Дезинфекцията се извършва по следния начин: с озон – в 31 от случаите, с други 

средства – в 13 от случаите (тук влизат натриев хипохлорит, перхидрол, табидез, макси 

икономик, пероцетна киселина, лимонена киселина и др.). В 23 от случаите не е 

документирано какъв биоцид се ползва. 

Документирането на профилактиката се извършва по различни начини – чрез 

протокол – в 34 обекта, чрез стикер – в 24 обекта; чрез чек-лист – в 19 обекта. В някои от 

обектите се прилагат паралелно по 2 начина, например – протокол + стикер на гърба на 

апарата. 

От взетите 10 броя проби на крана на изтичане на водата от диспенсърите в 10 

детски заведения, 5 проби се оказаха с отклонения от изискванията за микробологичните 

показатели на Наредба №9 / 2011г. в следните обекти: СДГ №34, КК „Зл.пясъци”; ОДЗ 

№24, гр. Варна, кв. „Виница”; ЦДГ „Пролет”, с. Дъбравино; ЦДГ №17, „В. Терешкова”, гр. 

Варна и ДЯ №4, „Приказен свят”, гр. Варна. Изследваните 5 броя контролни проби на 

водата в галоните са стандартни.  

Във връзка с горецитираните отклонения са издадени 5 броя предписания за 

почистване, дезинфекция и за временно спиране на част от обект; 3 броя заповеди за 

потвърждаване на спирането и 3 броя заповеди за отмяна на заповеди за спиране на 

директора на РЗИ-Варна.  

Прави впечатление, че масово се предпочита дезинфекцията да се извършва от 

доставчика на апаратите за топла-студена вода, а не от персонала. Ползват се биоцидни 

препарати, разрешени за контакт с питейна вода. Хигиенната профилактика се извършва 

най-често на 3 месеца. Но през останалото време не се извършва почистване на външните 

повърхности на апаратите от персонала на детските заведения, което става причина за 

допълнително разпространение на замърсяване. На това се дължи и високият относителен 

дял на нестандартните проби (50% от изследваните проби са с микробиологично 

замърсяване). 

 

ВОДИ ЗА КЪПАНЕ - ПЛУВНИ БАСЕЙНИ И МЕСТА ЗА КЪПАНЕ 
През 2014г. контрол на водата е извършван в 305 басейна, от които 233 открити и 72 

закрити. По химични показатели са взети 48  проби, от които  39 проби отговарят на 

изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка – 

нестандартност 18.75 %. Разкриването на басейните за сезон 2014г. се извърши с комисия с 

представители на Община Варна, БЧК и РЗИ – гр.Варна, съгласно изискванията на Наредба  

за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Във връзка с 

констатирани здравно-хигиенни неблагополучия и нестандартни проби от лабораторни 

изследвания на водата  в басейните бяха издадени 5бр. предписания за спиране 

експлоатацията, 5 заповеди за потвърждаване на предписания.Съставени са 4бр. акта за 

административни нарушения и са издадени 5 бр. заповеди за възстановяване дейността на 

обектите. За подготовката на басейните за сезон 2015 бяха издадени и връчени 251 
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предписания. Има тенденция на подобряване поддържането и експлоатацията на плувните 

басейни . 

Балнеологии- взети 15 бр. проби за микробиологичен анализ.  Всички са стандартни.  

 

 КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ  ПРОИЗВЕЖДАЩИ И ТЪРГУВАЩИ  С  

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

През 2014г.  подлежаха на контрол  411 обекта, от които 5  производствени 

предприятия и 406 обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти. На тези 

обекти са извършени 957 проверки /943 за 2013г/. Приоритет в контрола на отдела през 

2014 г.  бяха  козметичните   продукти българско производство и внос от трети страни; 

спазването на нормативните изисквания; контрол на козметичните продукти във връзка с 

въведени ограничителни и забранителни режими, касаещи влагането и съдържанието на 

определени съставки в продуктите съгласно изискванията на  Регламент 1223/2009 на 

Европейския парламент и Съвета, относно козметичните продукти. Във връзка с изменение 

на горецитирания регламент и влизане в сила на Регламент №358/2014, са извършени  38 

бр. проверки и връчени  предписания на производители, вносители, дистрибутори и 

търговци на козметични продукти на контролираната от РЗИ-Варна територия. 

Във връзка с изпълнение на годишния план на отдела и тематичните задачи, през 

отчетния период бяха взети  139  бр.проби козметични продукти, от тях 68  бр. за химични 

и 61 бр. за микробиологични изследвания.   

При извършване на пробонабиране на козметични продукти, във връзка с 

изпълнението на годишния  лабораторен план на РЗИ-Варна, се констатира, че  се 

предлагат козметични продукти, които  не отговарят на ПРИЛОЖЕНИЕ II „СПИСЪК НА 

ВЕЩЕСТВАТА, ЗАБРАНЕНИ В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” към  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 г. 

относно козметичните продукти. От взетите проби  червило „BAOLISHI” №81  и червило 

„BAOLISHI” №87, с произход Китай, произведени от „BAOLISHI COSMETICS” CO LTD, 

Huanglinshan industrial zone Yiwu Zhejlang, с вносител : ВИА КОРЕКТ” ООД (няма посочен 

адрес) и  разпространител : „ТИЕН Я” ЕООД,  гр.София, жк „Надежда”, бл.464, след 

проведено лабораторно изпитване, се констатира съдържание на тежки метали в 

продуктите, както следва: 

 Червило „BAOLISHI” №81- съдържание на  олово > 10,0 mg/kg, при норма : не се 

допуска; 

 Червило „BAOLISHI” №87- съдържание на  олово > 10,0 mg/kg, при норма : не се 

допуска; 

- съдържание на  кадмий > 10,0 mg/kg, при норма: не  се допуска. 

Въз основа на  анализа на получените лабораторни  резултати, се констатира  че 

гореописаните козметични продукти застрашават здравето и безопасността на 

потребителите. Бяха уведомени Министерство на здравеопазването, фирмата-вносител на 

продуктите и регионалната здравна инспекция, на чиято територия е регистриран 

вносителя, и бяха подготвени и изпратени документите, необходими за нотифицирането на 

горепосочените продукти съгласно изискванията на Европейската система за бърз обмен на 

информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) .  

Във връзка с получени  нотификации по системата RAPEX /с 37 писма от МЗ, при 10 

за 2013г/  за издирване на опасни стоки в търговската мрежа на територията на Варненски 

регион са извършени 1008бр. проверки, при 379 за 2013г.  Не се  откриха  нотифицирани 

опасни стоки. 

 

ОПТИКИ 

В подлежащите на контрол 71 обекта бяха извършени 82 проверки. Не са 

констатирани нарушения при дейността на обектите.  
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ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ 

ОБЕКТИ 

През 2014г. на контрол подлежаха 829 бр. обекта /1450-за 2013г/, което представлява 

16,19 % от обектите, подлежащи на контрол от отдел ДЗК. На тези обекти са извършени 

3542 бр. проверки /3464-за 2013г/. Средна кратност на проверките е 4,27 /2,39 -за 2013/ . 

Средната кратност на проверките в детските ясли и градини е 2,88; на училища и ВУЗ- 3,37; 

на заведения за социални услуги за деца и ученици е 2,05. Издадени са 79 /80-за 2013/ бр. 

предписания, включително и за подготовката на детските и учебните заведения за учебната 

2014-2015г. Издадени са  16 бр. заповеди, от които 10 бр. за заличаване, 3 бр./ 3 -за 2013г/ за 

временно  спиране  на дейност- система за топла и студена вода (диспенсъри) и 3 бр. 

заповеди за възстановяване дейността на същите. През годината са съставени  2  бр. актове 

за здравни  нарушения /15 –за 2013г/.   

Обективизирането на контрола е осъществен с 372 броя проби /255- за 2013г/ –  280 

термометрирания /200 -за 2013г/, 80 бр. смивове от околна работна среда, ръце на 

персонала и  12 биоциди и работни разтвори –всички стандартни.  

Във връзка с подготовката на учебно-възпитателните заведения в гр.Варна и 

областта за новата учебна 2014/2015г. се извършиха проверки на всички от тях, при които 

се констатира:   

Разкрити са  нови корпуси за отглеждане на деца от 3 до 7 години към детски 

заведения, както следва: : Обединено детско заведение № 24  „Иглика” –  кв. „Виница”; 

Обединено детско заведение № 2 „Д-р Петър Берон”- ул. „Ген. Колев”, № 92.  Разкрити са и 

целодневни детски групи в учебни заведения, както следва: Трето основно училище „Ангел 

Кънчев” – ул. „Роза”;  Основно училище „Никола Вапцаров” – ж.к. „Възраждане”; Основно 

училище „Панайот Волов” – кв. „Виница”.  

Извършени са ремонти на покривни конструкции и фасади, измазване и боядисване 

на учебни помещения, учебни работилници, физкултурни салони, санитарни възли;  

подмяна на прозоречна дограма; продължава поетапната смяна на учебната мебел и 

помощни средства с нова такава. 

В ОУ „Д. Чинтулов“ гр. Варна по проект е извършено цялостно боядисване на 

оградата на училището и на всички спортни съоръжения. 

Със Заповед № 14-52/27.06.2014г. на МОН за ликвидация, считано от 01.08.2014г 

Професионална гимназия по машиностроене и автотранспорт – гр. Варна е закрита .  

Недостатъчните финансови средства не позволяват извършване на големи 

строително-ремонтни дейности .  

И тази учебна година продължава проблема с недостатъчните открити и закрити 

спортни съоръжения в училищата и е бавен темпът на закупуване на спортни съоръжения и 

уреди. 

Активно участваме в интегрирането на деца и ученици със специални нужди в 

детски градини и училища на територията на гр. Варна и региона. 

Продължава тенденцията  на финансово необезпечаване на учебните заведения, 

пряко подчинени и финансирани от МОН, Министерство на културата и МЗГ, което 

изключително затруднява тяхната експлоатация.  

Съвместно с отдел “ПБПЗ” в изпълнение на плана, бе извършено  съгласуване на 

седмичните учебни разписания и програми. 

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; 

 Неергономично обзавеждане в учебните заведения; 

 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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 Увеличаване броя на учениците употребяващи тютюневи изделия, алкохолни 

напитки, наркотици; 

 Силно намаляване на деца и ученици обхванати с организиран отдих. 

       

ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН КОНТРОЛ – ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

През отчетния период бяха извършени 73 бр. проверки на регистрираните в МЗ  63 

служби по трудова медицина. 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 /ДВ, бр.14/ 2008г./. 

Картотекираните обекти, които извършват разрушаване или демонтаж на азбест и 

азбестосъдържащи материали са 7 бр. Издадени са две разрешения за демонтаж на азбест и 

азбестосъдържащи материали.  

Във връзка със Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси /ДВ, бр. 10 от 2000г., изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 2012г./, Наредба за реда и начина за 

класифициране, опаковане и етикетиране на хим. вещества /ДВ, бр. 68 от 2010г., изм. бр. 84 

от 2013г./, Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH), Регламент 1272/2008 за класифицирането, опаковането и 

етикетирането на вещества и смеси и Регламент/ЕО/ 648/2004 относно детергентите  са 

извършени общо 172 проверки в производства и търговската мрежа, издадена е 1 Заповед за 

спиране реализацията и за изтегляне от търговската мрежа на неправилно етикетирана 

химична смес.  

По текущия здравен контрол са извършени 59 броя проверки на селскостопански 

аптеки. 

Във връзка със заповед на Кмета на Община Варна са извършени 7 проверки на 

потенциално опасни обекти и места с масово пребиваване на хора.   

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 /ДВ, бр. 94 от 2003г., изм. бр. 8 от 2004г./.  

 

ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЧЛ.54 И ЧЛ.56 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО  

Във връзка със забраната за тютюнопушене във всички обекти с обществено 

предназначение и открити спортни съоръжения, на които  провеждат спортно-

тренировъчни дейности са извършени 4740 проверки,издадени са 3 бр. предписания и са 

връчени 20 бр. акта за администратични нарушения. Със заповед на директора на РЗИ-

Варна се извършват проверки в заведения за развлечения, дискотеки,игрални зали, 

ресторанти и др., след 17 часа, а така също и след 22 часа, включително и в празнични дни. 

Извършени са 835 бр.проверки по спазване забраната за продажба на алкохолни напитки 

на: лица под 18 години, лица в пияно състояние, спортни прояви, територията на УВЗ и 

общежития. 

 

ТЕМАТИЧНИ  ПРОВЕРКИ, ИЗВЪРШЕНИ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА НА 

МЗ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014г. И СЪС ЗАПОВЕД НА 

ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ВАРНА. 

 Проверка за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти 

(ОВ, L 342, 22.11.2009 г.) и Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70/2004 г., посл. изм. и доп. бр. 

1/2014 г.) по отношение козметичните продукти предназначени за приложение върху 

кожата на лицето – за избелване и козметични продукти, които са предназначени за 

приложение върху зъбите – за избелване. 

 Проверка на съответствието на класифицирането, опаковането и етикетирането с 

изискванията на ЗЗВВХВС и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
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етикетиране на химични вещества и смеси на пуснатите на пазара смеси съдържащи 

метанол. 

 Проверка изпълнението на договорените между службите по трудова медицина 

и работодателя дейности по чл. 25а, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд, свързани със здравето на работещите. 

 Проверка за готовността на учебните заведения за започване на новата учебна 

2014/2015г. 

 Проверка спазването на забраната и ограниченията за употреба на кадмий и 

неговите съединения съгласно т. 23 на приложение № 17 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в опаковъчни материали 

(торби, контейнери, бутилки, похлупаци), канцеларски или училищни пособия, дрехи и 

принадлежности към облеклото (вкл. ръкавици), тръби, тръбопроводи и техните сглобки 

(предназначени за питейна вода), произведени от полимери или съполимери на 

винилхлорид. 

 Във връзка с постъпило в РЗИ – Варна писмо от Министерството на 

здравеопазването с рег. № 04-06-5 / 12.02.2014 г., относно Заповед № РД -13-016 / 

06.02.2014 г. на Арх. Николай Христов, Началник на Дирекция за национален строителен 

контрол /ДНСК/  за извършване на съвместни проверки с представители на Регионалните 

здравни инспекции, на всички държавни и общински детски градини и учебни заведения на 

територията на страната, относно спазване на здравните изисквания в обектите с 

обществено предназначение, съгласно § 1 , т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето, служители на РЗИ – Варна, съвместно с представители на РО НСК – Варна при 

РДВСК  – СИР, на ОУ на ПБЗН – гр. Варна, на Община Варна и  на общините на 

територията на Варненска област, извършиха проверки в периода от 10.02.2014 г. до  

28.02.2014 г. включително. От подлежащите за контрол държавни и общински 136 учебни 

заведения и 165 детски  градини на територията на Варненска област бяха проверени  140  

обекта, от които 73 учебни заведения и 67 детски заведения, на територията на община 

Варна и региона, както следва: 1 Начално училище, 32 Основни училища, 16 Средно 

общообразователни училища,  3 Езикови гимназии, 1 Математическа гимназия, 18 

Професионални гимназии, Национално училище по изкуства, Национална гимназия за 

хуманитарни науки и изкуства, 22 Обединени детски заведения,  41 Целодневни детски 

градини, 3 филиала на Обединени детски заведения и 1 филиал на Целодневна детска 

градина. Извършени са физически и документални проверки в цитираните учебни и детски 

заведения, включително и на всички подобекти към тях, включващи: здравни кабинети, 

компютърни кабинети, физкултурни салони, закрити плувни басейни, учебни работилници.   

 Във връзка  с получено в МЗ писмо от началника на ДНСК за съвместни 

проверки на хотели и други места за настаняване на територията на Черноморското 

крайбрежие, служители на РЗИ-Варна взеха участие в комисиите с РДНСК за строежите от 

I до III категория и с общините за IV и V категория. На територията, контролирана от РЗИ-

Варна бяха извършени 81 броя проверки за периода 28.04.2014г. до 15.05.2014г. При 

извършените проверки не са констатирани нарушения по спазване разпоредбите на Наредба 

№ 15 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатация на обекти за временно 

настаняване /ДВ, бр. 75 от 1996 г./. 

 Във връзка с писмо на МЗ рег. № 04-12-73/13.11.14г., касаещо състоянието на 

материалната база на студентските общежития на територията на гр.Варна  съвместно с 

представители на МОН, инспектори от отдела извършиха проверки в горецитираните 

обекти, както следва :Студентско общежитие блок 1 и блок 2 на Икономически университет 

- Варна с адрес: ул.”Брегалница” №1 гр.Варна; Студентско общежитие на Медицински 

университет – Варна с адрес: ул.”Брегалница” №1 блок 3; Студентско общежитие на 

Медицински университет – Варна с адрес: ул. „ Петър Райчев“ бл.35; Студентско 

общежитие на Технически университет – Варна с адрес: ул. „ Д-р Басанович „ бл.13; 

Студетско общежитие на Технически университет – Варна с адрес: ул.“ Дубровник „ бл.18; 
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Студентско общежитие на Технически университет – Варна с адрес: ул. „Дубровник“ бл.15; 

Студентско общежитие на ДИПКУ – Шуменски университет „ Епископ Константин 

Преславски“ с адрес: ул. „ Д-р Борис Божков“ №1. Във връзка с констатирани в хода на 

проверките здравни неблагополучия  са издадени и връчени предписания до директора  на 

Студентстко общежитие на Икономическия университет и до  ръководителя  на 

направление студентски общежития  и столове на Медицинския университет – Варна за 

провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и привеждане на 

общежитията в съответствие със здравните изисквания от Наредба 5 за хигиенните 

изисквания към устройството, обзавеждането  и експлоатацията на  общежития обн.ДВ 

бр.24/1996г. 
През месец април 11 здравни инспектори от Медицински колеж при МУ Варна 

преминаха преддипломен стаж в отдела и се запознаха с дейностите по държавния здравен 

контрол и свързаното с него здравно законодателство. 

 

ОТДЕЛ “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” (РК) 

Отдел ,,Радиационен контрол” извършва здравно-радиационен контрол в обекти, 

използващи източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и 

Добричка области, периодично медицинско наблюдение на професионално ангажираните 

лица и контрол на радиационните фактори на жизнената среда. 

Отделът е кадрово обезпечен с 7 броя държавни служители: Началник отдел със 

специалност – ,,Медицинска и радиологична физика”, главен експерт със специалност 

,,Обща медицина”, старши експерт – химик, инспектор – инж. физик, инспектор – инженер, 

инспектор “Обществено здраве” и един служител по трудовоправни отношения – главен 

специалист. 

Здравният контрол за защита от въздействието на йонизиращи лъчения се извършва 

по реда на Закона за здравето и Наредба №36 за условията и реда за упражняване на 

държавен здравен контрол. 

Здравният контрол се провежда за установяване спазването на изискванията и 

разпоредбите на: 

- Закона за здравето, Закона за храните, Закона за водите, Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия. 

- Наредбите, издадени на основание на посочените  закони, касаещи органите на 

държавния здравен контрол и включва предварителен, систематичен и насочен контрол, 

извършван чрез мониторинг и тематични проверки, основан на безпристрастност, качество 

и последователност. 

Проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в 

експлоатация на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения/ИЙЛ/ 

През 2014 г. по предварителния здравно-радиационен контрол са издадени здравни 

заключения за оценка на 46 инвестиционни проекта за нови и преустройвани обекти, 

съгласувани са документации за 34 устройствени планове за разполагане на обекти с 

източници на йонизиращи лъчения и са извършени 62 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: 62 

- новостроящи се обекти 47 

- преустройващи се обекти 15 

- спрени от строителство обекти - 
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През отчетния период инспекторите от отдел ,,Радиационен контрол” са извършили: 

огледи, инспекции, оформили преписки и участвали в 80 комисии за избор на терен за 

строителство и оценки на инвестиционни проекти за нови и преустройвани обекти.  

През 2014 г. са издадени 46 здравни заключения за оценка на инвестиционни 

проекта за нови и реконструирани обекти. От съгласуваните 46 проекта: 4 са за 

конвенционални рентгенови кабинети, 14 са за кабинети по дентална медицина с 

рентгенови уредби за секторни дентографии, 15 са за диагностични рентгенови кабинети за 

дентографии с рентгенови уредби за панорамни и цефалостатни дентографии, секторни 

дентографии и компютър-томографска уредба за дентални изследвания с цефалометрична 

приставка, 4 са за диагностични рентгенови кабинети за мамографски изследвания, 1 е за 

мобилна рентгенова уредба тип “С-рамо”, 1 за кабинет за остеометрични рентгенови 

изследвания, 1 за кабинет за екстракорпорална литотрипсия с рентгенов скопичен контрол, 

1 за рентгенов кабинет за ветеринарно-медицински графични изследвания. Два от 

оценените инвестиционни проекта са за два броя линейни ускорители тип двуенергиен – 

6/18 MV модел “CLINAC HE iX”, производство на VARIAN MEDICAL SYSTEMS – 

Швейцария и един линеен ускорител тип тримодален – 6/10/15 MV модел “ELEKTA - 

AXESSE”, производство на ELEKTA – Великобритания, които ще бъдат въведени в 

експлоатация към “Онкологичен и терапевтичен център” на територията на МБАЛ „Света 

Марина” – ЕАД. 

През отчетния период е съгласуван един брой лъчезащитен проект за неутронен 

активационен анализатор за технологичен контрол при производство на клинкер и цимент 

към „Девня цимент” АД. Неутронният анализатор е предназначен за непрекъснат и 

недеструктивен анализ на входящата суворина при производството на клинкер и цимент. 

Резултатите се получават в реално време и се използват за оптимизация на производствения 

процес и регулиране на технологичните загуби.  

Две от здравните заключения са за рентгенови уредби за контрол на захарни изделия 

в производствен цех „Балик – 4”, гр. Балчик към фирма „Захарни изделия” – Варна ЕООД. 

Модернизирането на дейността на фирмата изисква използването на специализирани 

рентгенови уредби за контрол на хранителните изделия в две направления: търсене и 

отстраняване на повредена продукция, търсене и отстраняване на продукция, съдържаща 

чужди тела(метал, стъкло и др.). 

При предварителния здравно-радиационен контрол в 62 обекта е извършен контрол 

на радиационните фактори на работната среда, включващ 483 дозиметрични измервания в 

контролираните и надзиравани зони. 

Допуснатите в експлоатация 31 обекта, отговарят на задължителните лъчезащитни 

здравни норми и изисквания.  

Систематичен здравно-радиационен контрол 

Подлежащите на текущ систематичен здравно-радиационен контрол обекти са общо 

340. По степен на сложност и съобразно радиационния риск, те са разпределени както 

следва: I степен – 10 обекта; II степен – 50 обекта; III степен – 280 обекта. Обектите от I-ва 

степен на сложност са обхванати средно с 2,8 инспекции, от II-ра степен с 2,2 инспекции, а 

от III-та с 2,1 инспекции при средна кратност 2,1 инспекции за всички обекти. Извършени 

Издадени становища за съгласуване на устройствени планове: 34 

Здравни заключения за оценки на инвестиционни проекти: 46 

Участие в приемателни комисии: 17 

Допуснати в експлоатация обекти: 31 

- преустроени 6 

- нови 25 

Недопуснати в експлоатация обекти: - 
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са 472 текущи инспекции на обекти, подлежащи на здравно-радиационен контрол при 

планирани 336 и 248 текущи инспекции във връзка  с чл.56(2) от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за здравето при планирани  230 или общо 720 инспекции при 

планирани 566, което е 127% изпълнение на плана.  

В табл. 2 са представени контролираните обекти, разпределени по степен на 

сложност, обхват с инспекции и контрол на радиационните фактори на работна среда, 

издадени предписания и актове. 

Систематичен здравно-радиационен контрол  - табл. 2  

В 68 обекта е извършен контрол на радиационните фактори на работната среда, 

включващ 435 дозиметрични измервания в контролираните и надзиравани зони.  

В обектите за интервенционална кардиология измерените стойности на дозата и мощността 

на дозата рентгеново лъчение във въздуха са високи, което налага стриктно спазване на 

всички възможни лъчезащитни средства и методи. 

В края на 2014 г. общият брой на обектите, използващи източници на йонизиращи 

лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области е 340. През изтеклата 

година са вписани 53 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 публичен регистър на обектите с обществено 

предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. Заличени от 

регистрация са 40 обекта. 

През отчетния период не са съставени актове и няма спрени от експлоатация обекти. 

Издадени са 7 предписания, обхващащи 7 обекта.  

 Постъпила е една жалба, по която на основание чл.93, ал.2 от Закона за здравето и 

по разпореждане на Директора на РЗИ – Варна е извършена насочена инспекция. 

Констатирано е, че жалбата е основателна. Издадено е предписание относно организиране 

ремонта на комбинираната рентгенова уредба за графични и скопични изследвания и 

извършване на извънпланово изпитване на апаратурата в съответствие с изискванията на 

чл.43 от Наредба №30 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско 

облъчване(обн., ДВ, бр.91/ 2005 г., изм. доп....ДВ, бр.27/ 2013 г.). 

През месец май в РЗИ – Варна е получен сигнал от Областно управление ,,Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Варна за идентифициран радиоактивен източник – 

метален контейнер в района на контейнерен терминал на пристанище Варна – Запад. 

Служители от отдел ,,Радиационен контрол” на РЗИ – Варна са извършили дозиметричен 

контрол и проверка относно получения сигнал. Установено е, че контейнерът с 

идентифициран радиоактивен източник е позициониран в района на пристанище Варна – 

Запад на определената за такива случаи площадка и е под контрола на Гранично 

полицейско управление Варна. Същият е обозначен и обезопасен с лента и знаци за 

радиационна опасност. Анкетирани са 6 служители от Агенция Митница –  Варна и 

Гранично полицейско управление (ГПУ) – Варна, ангажирани професионално с обследване 
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10 28 2,8 1 7 - - - 
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50 110 2,2 31 162 1 - - 

III степен на 

сложност 
280 582 2,1 36 266 6 - - 
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на контейнера. От проведените анкетни проучвания, дозиметрични измервания, 

предоставени документи и извършеният на място оглед не е установена опасност за 

радиационно увреждане на професионално ангажираните с обекта лица и радиационна 

опасност за населението.  

През месец септември на Пристанище Варна – Запад в присъствието на митнически 

служител и представител на ГПУ-Варна е отворен контейнера, съхраняващ машина с 

вграден източник на йонизиращо лъчение. Източникът е демонтиран и предаден на СП 

,,ПХРАО – Нови хан” за депониране. С това ,,Процедурата за аварийно реагиране при 

разкриване на незаконен пренос на радиоактивни материали в зоните на Граничните 

контролно-пропускателни пунктове на Република България”, задействана през месец май е 

прекратена. 

Информация  по случая е предоставена своевременно на населението на интернет 

страницата на РЗИ –  Варна, а медиите поискали допълнителни сведения са детайлно 

информирани. 

 През второ, трето и четвърто тримесечие на 2014 г. съгласно „Указание за 

дейността на РЗИ през 2014 г.” на Министерство на здравеопазването, отдел „Радиационен 

контрол” към Дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Варна извърши тематична проверка 

в обекти с източници на йонизиращи лъчения в лечебни заведения за болнична помощ 

(УМБАЛ и МБАЛ) с цел: „Проверка на спазването на изискванията за радиационна 

защита при медицинско облъчване, с акцент върху регистрацията и анализа на дозите 

на пациентите и обоснованото и оптимизирано използване на методите за образна 

диагностика с йонизиращи лъчения”. Тематичната проверка обхвана: МБАЛ „Света 

Анна” АД; МБАЛ „Света Марина” ЕАД; „МБАЛ - Добрич” АД и „МБАЛ – Шумен” ЕООД. 

 

Разпределение на проверените обекти по вид на източника на йонизиращи лъчения:  

Вид на източниците на йонизиращи лъчения 
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Комбинирани рентгенови уредби за графични и 

скопични изследвания: 

iIII 5   5 2   2 2  2 1  1 

Рентгенови уредби за графични изследвания: 
IIII 6   6 2   2 3  3 1  1 

Рентгенови уредби за компютър-томографски 

изследвания:  

IIII 6   6 4   4 1   1 1  1 

Общо: IIII 117 8  8 6  6 33 

При анализа на получените резултати се налагат следните изводи: 

1. В обектите с източници на йонизиращи лъчения в лечебни заведения за болнична 

помощ е осигурена информация за пациентите за възможната вреда от облъчване, както и 

за риска при отказ от назначената процедура. За целта пациентите подписват унифицирана 

бланка за информирано съгласие. 

2. Чрез монтирани ДАП-метри към диагностичните рентгенови уредби е осигурено 

отчитане на стойностите на получените от пациентите дози, съгласно изискванията на 

Наредба №30 на МЗ за поддържане качеството на диагностичния процес. 

3. Спазването на изискванията за радиационна защита при медицинско облъчване, 

обоснованото и оптимизирано използване на методите за образна диагностика с 

йонизиращи лъчения е с по-голяма ефективност, когато се извършва от медицинските 

физици, назначени към многопрофилните болници за активно лечение в сравнение с 

медицинските физици – експерти от Лицензирани фирми за извършване на контрол на 

качеството в рентгеновата диагностика. 
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4. Ръководителите на участващите в тематичната проверка лечебни заведения имат 

създадена организация за техническо обслужване, както и за провеждане на изпитвания за 

поддържане качеството на използваната радиологична апаратура от лица със съответната 

квалификация. 

5. Пусковите и последващите периодични изпитвания за контрол на качеството се 

извършват от медицински физици-експерти към лицензирани фирми за качествен контрол 

по предварително съставена програма за осигуряване на качеството. Всяко периодично 

изпитване се документира с протокол. От представените протоколи не са констатирани 

отклонения в контролираните параметри от установените в Наредба №30 граници за 

нормална работа. 

6. Стойностите на входящите въздушни керми са равни или по-ниски от 

националните диагностични референтни нива, посочени в Наредба №30 за условията и реда 

за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, Приложение №6 към чл.28, 

ал.3, т.5.  

7. В лечебните заведения за болнична помощ се спазват правилата за добра ме-

дицинска, клинична практика на работещите в отделенията по „Образна диагностика”. 

Мониторинг и контрол на радиационни параметри на жизнената среда 

Здравно-радиационният контрол на факторите на жизнената среда с оглед оценка на 

облъчването на населението през 2014 г. обхвана 107 проби от хранителни продукти, 

питейни води, почви, треви, атмосферни отлагания, морска вода и др. Извършени са 230 

радиохимични и гамаспектрометрични анализи. 

Анализирани са планираните 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 хранителни проби от търговската мрежа и пробите смесена диета 

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. 

Концентрацията на стронций-90 и цезий-137 в изследваните проби питейни води не 

превишава нивата на докладване в Европейската комисия според приложение III към 

Препоръка на Комисията 2000/473/Евроатом.  

Получените стойности от проведените гамаспектрометрични анализи на проби от 

почва, растителност, морска вода и атмосферно отлагане за съдържание на цезий-137 са 

обичайни за този вид образци. 

Във връзка с провеждания мониторинг от РЗИ – Шумен, РЗИ – Добрич и РЗИ – 

Силистра за качеството на питейната вода в съответните области са изследвани 34 броя 

питейни води по показателите обща бета-активност и естествен уран. По изследваните 

показатели пробите води 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. 

През 2014 г. лабораторията заяви участие в междулабораторно сравнително 

изпитване в областта на гама-спектрометрията организирано от Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Николай Пушкаров” и Лабораторията по 

„Радиоекология и радиоизотопни изследвания” и международно сравнение за измерване на 

цезий-137 във въздушни филтри, проведено от EС. 

Един от основните проблеми в отдел „Радиационен контрол” е липсата на апаратура.  

Радиометричната лаборатория не е технически обезпечена да извършва мониторинг 

на радиоактивните вещества в питейни води съгласно влизащите в сила от 28 ноември 2015 

г. нови разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, транспонираща изцяло 

Директива 2013/51/ЕС за определяне на изисквания за защита на здравето на населението 
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по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от 

човека. 

Лабораторията се нуждае от апаратура за определяне на тритий и радон в питейни 

води.  

Мониторингът на индикативната доза изисква лабораторията да разполага с 

нискофонов радиометър за определяне на сумарна алфа/ бета активност или в най-добрия 

случай с алфа/ бета спектрометър.  

В тази връзка отдел „Радиационен контрол” изготви инвестиционен проект за 

осигуряване на целеви средства за закупуване на нискофонов радиометър за сумарна алфа/ 

бета активност. 

Медицински дейности по осъществяване на радиационния контрол за опазване 

здравето на населението и на професионално облъчваните лица 

На задължително медицинско наблюдение в обекти, използващи източници на 

йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области през 

2014 г. са подлежали 813 професионално облъчвани лица, като обхванатите с медицинско 

наблюдение са 829. Общо с консултации по прилагането на Наредба №29 на МЗ за здравни 

норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения и медицинско наблюдение 

са обхванати 882 лица.  

 

Сравнителна таблица за разпределението на подлежащия на медицинско наб-людение 

контингент, като лица, работещи в медицински и промишлени обекти (2005-2014 г.) 

 
Запазва се тенденцията за повишаване на броя на лицата, работещи в среда на 

йонизиращи лъчения в медицински обекти, което кореспондира с увеличения брой здравни 

заведения (основно кабинети по дентална медицина), въвеждащи нови източници на 

йонизиращи лъчения. В промишлените обекти, броят на лицата с професионална 

експозиция на йонизиращи лъчения е най - ниския за последните 10 години.  

Медицинското наблюдение, необходимо за експертиза на пригодността на 

работещите да изпълняват конкретна професионална дейност е извършено по заявка от 

работодателите на обектите с източници на йонизиращи лъчения, подадена в РЗИ-Варна.  

С оглед спецификата на работа подлежащият контингент, работещ в медицинските 

обекти на: МБАЛ ,,Света Анна” АД, МБАЛ ,,Света Марина” ЕАД, ,,СБАЛОЗ – Варна” 

ЕООД, „МБАЛ – Шумен” ЕООД, ,,КОЦ – Шумен” ЕООД , „МБАЛ - Добрич” АД, „МБАЛ 

Балчик” ЕООД и „МБАЛ Каварна” ЕООД е обхванат с периодичен медицински преглед на 

работното му място в обекта. 

Разпределение на контингента по място на обхващане с медицинско наблюдение 
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Представената диаграма илюстрира, че половината от подлежащите на медицинско 

наблюдение лица са ангажирани в големите лечебни заведения и се налага освидетелстване 

на работното им място в обектите.  

С отклонения в клиничния статус и клинико - лабораторните показатели са 181 лица. 

Професионално облъчваните лица, при които е установен нововъзникнал здравословен 

проблем са насочени към тесен специалист за уточняване на диагнозата и лечение или за 

контролни изследвания с медицинско направление до семейния лекар. 

Сравнителна таблица на лицата с отклонения в клинико-лабораторните и 

физиологичните показатели или новорегистрирани заболявания (2005 -2014 г.) 

 
Наблюдава се забавяне в темповете на нарастване на броя на лицата с отклонения в 

сравнение с предходната година, което може да се обясни с по - големия дял на работещите 

в медицинските обекти с хронични заболявания, но в компенсиран стадий. 

За начален медицински допуск са консултирани и насочени в Националния център 

по радиобиология и радиационна защита 41 лица. 

С контрол на годишните, индивидуални ефективни дози от външно облъчване, 

отчетени чрез индивидуална дозиметрия са обхванати всички лица, преминали медицински 

мониторинг през годината.  

Шест лица са изведени от среда на йонизиращи лъчения поради заболявания, 

противопоказани за работа с източници на йонизиращи лъчения. Поради бременност на 11 

лица е ограничена границата на годишната ефективна доза на 1 mSv съгласно изискванията 

на чл.18, ал.2 от Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн. ДВ, бр. 76 от 

05.10.2012 г.). 

Едно е новорегистрираното онкологично заболяване и едно от изведените през 

миналата година лица е с потвърдено онкохематологично заболяване. 

През месеците юли и декември съвместно с експерт от Националния център по 

радиобиология и радиационна защита е извършена експертиза на медицинската пригодност 

на работещите да изпълняват конкретните си професионални задължения: 

- 790 от професионално облъчваните лица са годни за работа с източници на 

йонизиращи лъчения 

- 27 от професионално облъчваните лица са годни при условие на ограничаване на 

горната граница на годишните индивидуални ефективни дози при външно облъчване. 

- четири лица са непригодни поради новорегистрирани заболявания, 

противопоказани за работа в среда на йонизиращи лъчения. 

- две лица са изведени от среда на йонизиращи лъчения до представяне на епикриза 

от стационарно уточнено заболяване, шест до явяване на контролен преглед. 

През 2014 г. в отдела са консултирани 20 лица по различни проблеми, касаещи 

радиационния контрол и радиационната защита.  

Във връзка с изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието 

на радон в сгради върху здравето на българското население (НПНВРСВЗБН) 2013 – 2017 г., 

приета от Министерски съвет с Решение №537/ 12.09.2013 г. и писмо на МЗ с Рег. №16-00-

140/ 03.06.2014 г. в началото на месец юли стартира работата по сформиране на Областен 
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координационен съвет (ОКС) за управление на програмата на областно ниво. За областен 

координатор за Варна е определена – медицински физик –  експерт, началник на отдел 

,,Радиационен контрол” Бистра Манушева. Изготвени са писма до институциите, 

ангажирани с изпълнението на Националната програма за определяне на представители, 

които да учасват в ОКС. Със заповед на Директора на РЗИ – Варна е сформиран ОКС.  

В началото на месец декември е проведена първата работна среща на Областния 

координационен съвет за управление на програмата на регионално ниво с участието на 

представители на: Областна администрация – Варна, Община Варна, Регионална 

лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда, Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране – Варна, Дирекция ,,Инспекция по труда – Варна”, 

Директора на РЗИ – Варна, Директора на дирекция ,,Обществено здраве” и служители от 

отдел ,,Радиационен контрол” на РЗИ –  Варна. Участниците в срещата бяха запознати с 

целите, целевите групи, приоритетите, институционалната рамка, очакваните резултати, 

етапите за реализация и изпъл-нителите на програмата. Бяха представени техническите 

мерки за защита от радон в сгради, предприемани в различни страни, както и със здравните 

ефекти от въздействието на радона върху населението, социалните и медицинските 

проблеми като последствия от това въздействие. Изнесени бяха данни за направена оценка 

от Световната здравна организация, според която в различните страни между 3 и 14% от 

случаите на белодробен рак се дължат на облъчване от радон в сгради. 

Приета е областната програма за реализиране на политиката и постигане на целите 

на Националната програма на регионално ниво. В последвалата дискусия на участниците в 

работната среща е представена процедурата за разпределение на детекторите за измерване 

на нивата на радон в сгради за Варна и областта при провеждане на националното 

проучване.  

 Проведено е обучение на стажант – лекари от Медицинския университет – Варна и 2 

групи здравни инспектори от Медицински колеж към Медицински университет - Варна, 

специалност ,,инспектор по обществено здраве”. 

Квалификация и курсове: Началник отделът, старшият експерт, здравният 

инспектор и главният специалист преминаха двудневни курсове за поддържащо 

специализирано обучение за работа с източници на йонизиращи лъчения в НЦРРЗ. 

Старшият експерт премина на индивидуално обучение по проблемите на радиохимичните 

методи, гамаспектрометричните анализи на храни и води в НЦРРЗ.  

Инж. физикът премина курс за придобиване на правоспособност за извършване на 

дейности с източници на йонизиращи лъчения на основание чл.55, чл.56 и чл.57 от 

Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за 

издаване на лицензия за правоспособност за използване на ядрената енергия. 

Началникът на отдела, участва като асистент – лектор в Европейското училище по 

медицинска физика на тема: ,,Радиационна защита в медицината”, което се проведе от 

19.05.2014 г. до 25.05.2014 г. в Босна и Херцеговина. В рамките на Европейското училище 

по медицинска физика изнесе презентация на тема: ,,Доклад за дейността на отдел 

,,Радиационен контрол”, Дирекция ,,Обществено здраве” при РЗИ – Варна. 

Изводи: 

1. Основен проблем в здравно-радиационния контрол през 2014 г. е 

необезпечеността със съвременна и достатъчна на брой апаратура – нискофонов алфа-бета 

радиометър за определяне на сумарна алфа/бета активност на сухи остатъци след изпарение  

и  на насипни проби и преносими рентген-гама дозиметри за служителите.  

 2. Стари подзаконови нормативни актове, касаещи предварителния здравно-

радиационен контрол, които не са синхронизирани с въвежданата в експлоатация 

съвременна високотехнологична радиологична апаратура. Необходимост от актуализация 

на нормативната база. 

 3. Необходимост от периодично поддържане и повишаване  квалификацията на 

служителите от отдел „Радиационен контрол” по въпроси на радиационната защита.  
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ОТДЕЛ «ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА 

ЗДРАВЕТО» 

Организационно състояние  

През 2014 година отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

работи с утвърден щат от  9 длъжности. 

Разпределение по длъжности и специалности на сътрудниците: Началник отдел - лекар 

със специалност ""Социална медицина и здравен мениджмънт”; Трима  лекари,  главни 

инспектори : 2 със специалност "Хранене и диететика" и 1 - без специалност; 1 старши 

инспектор – педагог; 4 инспектори. Общо в края на годината – 9 щатни длъжности, заети от 

9 физически лица: магистри по медицина – 4, немедицински – 1 магистър,  4 инспектори 

“Обществено здраве”.  

Материално-техническа база: Сътрудниците на отдела разполагат с необходимата 

материално-техническа база - работни кабинети, кабинет за провеждане на обучения и 

консултативна дейност, консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, Музей 

"Човекът и неговото здраве", видеоклуб "Здраве", Стъклена фигура за представяне 

анатомията и физиологията на човека, директна телефонна връзка, спомагателни 

съвременни технически средства. Отделът  разполага  с 8  компютъра, 1 скенер, 3 принтера 

и 1 комбинирано устройство /ксерокс, принтер и скенер/. 

Организация на работа 
Отговорностите и задълженията на всеки сътрудник са оформени в заповед на 

директора на РЗИ за разпределение на работата в отдела и съгласно длъжностните 

характеристики. Изготвени са индивидуални работни планове, на базата на които се 

извършва атестацията на служителя. Всички сътрудници участват в изготвянето на плана на 

отдела и реализиране на задачите от него. Планирането и отчитането на извършената 

работа се осъществява съгласно указанията на МЗ по предоставените учетни и отчетни 

форми, ежемесечно, на всяко тримесечие, шестмесечие и годишно пред ръководството на 

инспекцията и МЗ. Всеки сътрудник отчита дейността си пред началник отдела при 

провеждане на седмични съвещания, всеки месец, на тримесечие, шестмесечие и годишно. 

Осъществява се мониторинг на всеки служител, два пъти в годината, за срочност и качество 

при изпълнение на задачите, съгласно изготвения план за 2014 г. 

През годината за повишаване квалификацията на служителите в отдела, на   

провежданите седмични съвещания,  всички са запознати своевременно с нови указания и 

нормативни документи, касаещи пряката работа. 

АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ 

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГР.ВАРНА  за 2014 г. 

РЗИ-Варна е провела през 2014 г. измервания на градския шум в общо 45пункта. 

Оценката е направена при сравнение на измерените или изчислените нива с граничните 

стойности, посочени в Наредба № 6 от 2006 г. 

Успоредно с акустичните измервания (представени в таблиците за първи и втори ден 

на измерване) се отчита интензивността и структурата на транспортните потоци, вида на 

пътната настилка, степента на застрояване и озеленяване, като те са представени на картите 

за шумовото натоварване на всеки пункт. 

При оценката на получените резултати от мониторинга се вижда че увеличените 

стойности на шумовите нива в по-голяма част от пунктовете с интензивен трафик не се 

дължат на увеличен брой на транспортните средства, дори при почти половината пунктове 

този брой е по-малък от 2013 г. До известна степен завишените шумови нива могат да се 

отнесат към отбелязаното в някои от пунктовете увеличение на товарните автомобили, но и 

то е доста незначително. По-скоро завишените средни шумови нива се дължат на лошата 

организация на транспортния поток (скорост на движение и светофари на кръстовищата), 

остарял автомобилен парк, лошо състояние на пътната настилка (въпреки извършените на 

места ремонти). Разделителните ивици са с ниска растителност и не допринасят за 

снижаване на шумовото замърсяване. 
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Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 21 

бр. от контролните пунктове в града, което представлява 46,66 % от общия брой 

контролирани зони.  

Изследването, а и последващите измервания показват, че интензивният автомобилен 

трафик по главните улични артерии на града е с най- голям дял за шумовото замърсяване, 

като там са установени наднормени нива на шум около и над 70 децибела и превишението 

на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни пунктове е от 5,3 до 13,3 

децибела (за 2014 г.). Най-високи средни наднормени нива на шума са регистрирани в 

пунктовете Бул.“Вл. Варненчик” № 128  между сп. Патриарх Евтимий и сп. Автогара, 

Бул. “Осми приморски полк” №67  до пицария “Морско конче, Бул. “Христо Ботев” до 

магазин за риб. принадлежности/, Бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130. 

Наднормен шум се регистрира и в зоните за отдих като Морската градина, в зони с 

учебни и лечебни заведения, както и в зони извън урбанизираните територии като Аладжа 

манастир. 

При сравнение на разпределението на пунктовете по диапазони през изминалите 

години се констатира увеличение на пунктовете в диапазона 58-62 dB/A и 63-67 dB/A. Това 

увеличение е от една страна за сметка на пунктове от диапазона 68-72 dB/A, но 

неблагоприятната тенденция, която се наблюдава е значителното намаляване на броя на 

пунктовете от диапазона под 58 dB/A (от 27 през 2013 г. на 19 през 2014 г.) 

Неблагоприятното въздействие върху прилежащите им райони от старата градска 

част оказват и двата транспортни възела (пристанището и ж.п.гарата), които допълнително 

внасят специфичен транспортно-промишлен шум. 

Проведените през последните години мероприятия, като изнасяне на тежкотоварния 

автотранспорт извън града, ремонт на главни пътни участъци и подобряване на състоянието 

на пътните покрития, озеленяване на крайпътни ивици, ограничаване на скоростта на 

превозните средства в жилищните райони и др. не са подобрили значително акустичната 

картина. 

При част от пътните артерии се наблюдава завишение на шумовите нива, въпреки 

въведеното еднопосочно движение и без да е увеличен броя на преминаващите МПС. 

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА  (по данни на  

РИОСВ-ВАРНА) 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой 

на атмосферния въздух в региона на РИОСВ – Варна, се осъществява: 

-в постоянни пунктове за мониторинг на Министерство на околната среда и водите; 

-във временни пунктове, по утвърден от МОСВ график с мобилната автоматична 

станция; 

-в пунктове, определени от РИОСВ - Варна, във връзка с постъпили жалби исигнали. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух на контролираната от РИОСВ –

Варна територия е изготвена за основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух – прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, 

азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и 

полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух. 

Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на битовото 

отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. Във всички общински 

програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на 

основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде постигнато 

необходимото качество на атмосферния въздух 

Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на Oбласт Варна 

за 2013 г. (по данни на РИОСВ – Варна) 

През 2013 г. по показател ФПЧ10 във всички пунктовете за мониторинг, 

разположени в населени места, са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна 

норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). В пункт „Батак” е превишена и средногодишната норма с 
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1,27 пъти ПДК. В АИС ”Батак” към 31.12.2013 г. са регистрирани 155 еднократни 

превишения на ПДК ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 21 бр., в АИС „СОУ Ангел 

Кънчев” 30 бр., АИС „Старо Оряхово” 21. Не са отчетени превишения на ПДК на серен 

диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все 

още е проблем за качеството на атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, 

Девня и Провадия .  

Заболеваемост при децата до 17 години 

В структурата на заболеваемостта при децата до 17 години по класове болести за 

2013г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система – 62,27% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години.На второ място са травми, отравяния и 

някои други последици от въздействието на външни причини – 6,12 %. На трето място са 

симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде – 5,51 % . 

Заболеваемост oт болести на дихателната система по класове болести за Общини 

Варна, Провадия, Долни чифлик (с.Старо оряхово) и Девня  (на 100000 население) 

Пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух (с изключение на АИС - Старо 

Оряхово) са разположени в общини, класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй 

като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението, 

вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В тези общини са разработени и се 

реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните 

констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2013 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система – 

36.16%. В структурата на заболеваемостта при децата до 17 години по класове болести за 

2013г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система – 62,27% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години. 

За община Варна не се наблюдават съществени различия в структурата за 

заболеваемостта от болести на дихателната система (по групи) между градско и селско 

население, както за възраст 0-17 г, така и над 18 г. 

В гр. Провадия и при населението от 0-17 г. и над 18 г. преобладаващи са 

заболяванията от групата „Остри инфекции на горните дихателни пътища’, което е по-

вероятно да се дължи на климатични и температурни особености, отколкото на наличното 

атмосферно замърсяване. 

За Община Долни чифлик преобладаващи са острите респираторни инфекции за 

населението от 0-17 г., като не се наблюдава съществена разлика между градско и селско 

население. (с.Старо Оряхово, където е извършван мониторинга на атмосферния въздух е 

едно от двете големи села в общината).  

За община Девня прави впечатление високия относителен дял на заболявания от 

групата „Хронични болести на долните дихателни пътища” за групата над 18 г., което 

вероятно са късни последици от влиянието на замърсяването на Девненския промишлен 

комплекс в миналото, както за гр.Девня, така и за съседните селища. 

Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от 

заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на 

населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален 

и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др. 

МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В РАЙОНИТЕ НА 

ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОКОЛНА СРЕДА В ГР.ВАРНА и ОБЛАСТ 

ВАРНА ЗА 2014 г. 

Във връзка с изпълнение на  задачата за мониторинг на електромагнитни полета в 

районите на детски, учебни и лечебни заведения, поставена в указания за планиране на МЗ 

за 2014 г., бяха изследвани общо 8 обекта от които 8 защитени  (5училища, и 3детски 

заведения ). С измервания са обхванати базовите станции (БС) на трите мобилни оператора 

БТК /Vivacom/-(1 БС) ,GloBul (5 БС) и M-tel (3 БС). 
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Измерванията са направени с Апарат NARDA –NBM-550 SN-B 0596 с изотропна 

антена и работна честотна лента от100 kHz до 3 GHz с неопределеност - +/- 20 %от 

измерената стойност по неселективен метод в широк честотен диапазон съгласно 

”Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на 

предавателни антени към системи за мобилни връзки “Сборник методи за хигиенни 

изследвания, НЦХМЕ,том ІV,селищна среда. 

Извършени са общо 249 измервания като в табличен вид са представени 

максималните и минимални измерени стойности и е определен процентът на максималните 

стойности от пределно допустимата стойност. 

Във връзка с изпълнение на  задачата за мониторинг на електромагнитни полета в 

районите на жилищни райони и на намиращи се в близост базови станции на мобилни 

оператори, съгласно указания за планиране на МЗ за 2014 г., бяха изследвани общо около 

10% от БС на мобилни оператори и прилежащите им територии във Варна и Варненска 

област. С измервания са обхванати БС на трите мобилни оператора -БТК /Vivacom/ ,GloBul 

(Telenor)  и M-tel. 

Измерванията са извършени на отстояния 50 м, 100 м, 150 м, 200 м и 300 м от 

базовата станция.Извършени са общо 105 измервания. 

Oт досега направените измервания на ЕМП в жилищни райони и обекти, подлежащи 

на усилена шумозащита, няма отклонение от пределно допустимите стойности. 

 

КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №5/ ДВ. БР. 

53/2008 г. 

Варненското Черноморско крайбрежие е разделено на 23 зони за къпане, като за 

всяка зона има един пункт за мониторинг (с географски координати, определени съгласно 

утвърдена методика). 

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 се вземат проби за 

микробиологичен анализ два пъти месечно, и от три зони- Зона „Панорама-к.к.Зл.пясъци”, 

зона „гр.Варна-Офицерски плаж” и зона „гр.Варна-Южен плаж” се вземат проби 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 2014 г.от м.май до м.септември са взети 225 проби и резултатите от 

извършвания мониторинг са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Варна. 

Във връзка с извънредната ситуация след наводненията на територията на гр.Варна 

бе проведен извънреден учестен мониторинг за пунктовете на територията на града. При 

извършения извънреден мониторинг на 30.06.2014 г. на проби морска вода от зоните за 

къпане на територията на гр.Варна, бе констатиран неблагоприятен резултат от Зона за 

къпане „Офицерски плаж-гр.Варна”. Предприети са административни мерки от РЗИ-Варна 

(предписание изх № ДОЗ-226/02.07.2014 г. и заповед изх № ДОЗ-428/04.07.2014 г.) за 

забрана на къпането в тази зона до получаване на резултати от монторинга, отговарящи на 

изискванията за водите за къпане.  

Издадената заповед  за забрана на къпането в зона “Офицерски плаж-гр.Варна” до 

получаване на резултати от мониторинга, отговарящи на изискванията на Наредба 5, е 

връчена на концесионера на плажа. 

Уведомени са отговорните институции - Областна администрация Варна, Община 

Варна, БДУЧР, кметство на район „Приморски’ гр.Варна. Информирана е обществеността 

посредством информация, публикувана на ел.страница на РЗИ-Варна и изпратена до 

местните и националните медии. 

При последващите проби (проба от 09.07.2014 г.) отново е констатиран резултат със 

завишение на стойностите по показател „Е.коли” за зона „Офицерски плаж” и влошаване на 
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резултатите за съседната зона за къпане „гр.Варна-Централен плаж” Отново с писмо са 

уведомени всички институции за предприемане на спешни мерки. 

При пробите от 14.07.2014 г. от  регулярния мониторинг са констатирани 

благоприятни резултати и от четирите зони с учестен мониторинг: Зона “Панорама”, Зона 

“гр. Варна-Офицерски плаж”, Зона “гр.Варна-Централен плаж” и Зона “гр.Варна-Южен 

плаж” и е отменена заповедта на РЗИ за забрана на къпането в зоната на Офицерски плаж. 

При регулярния мониторинг извършван от РЗИ-Варна за периода на 21-25.07.2014 г. 

резултатите от всички зони за къпане отговарят на изискванията за води за къпане (Наредба 

5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (Д.в.бр.53 от 10 юни 2008 

г), но отново са констатирани неблагоприятни резултати по показателите „ешерихия коли” 

и „чревни ентерококи” за Зона „гр. Варна-Офицерски плаж”, което говори отново за 

наличие на фекално замърсяване на зоната. От РЗИ-Варна отново са предприети 

административни мерки за забрана на къпането в Зона “гр. Варна-Офицерски плаж”. 

Изпратени са уведомителни писма до всички отговорни институции: Областна 

администраци-Варна, Община Варна, Басейнова дирекция за черноморски район, РИОСВ-

Варна, „ВиК-Варна” ООД, за предприемане на спешни мерки, съобразно тяхната 

компетентност и е информирана обществеността чрез всички медии. 

При проведените две работни срещи в Областна администрация са назначени 

проверки за идентифициране причините за замърсяване на морската вода в зоните за 

къпане за регион Варна. Изготвен е план график за предвидените мероприятия за 

подобряване състоянието на деретата и по-специално на Шокъров канал, с оглед 

недопускане на неблагоприятни резултати през сезон 2015 г. 

 

ОЦЕНКА НА ХРАНЕНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ 

КОЛЕКТИВИ 

Изготвени са 24 здравни оценки на храненето на организирани колективи въз основа 

на реализираното меню, изчислен химичен състав, енергийна стойност и среднодневен 

продуктов набор): 3 бр. в детски ясли и кухни, 9 бр. в детски заведения, 8 бр. в ученически 

столове, 4 бр. в заведения за предоставяне на социални услуги за деца. 

Хранене на деца до 3 годишна възраст: 

Организираното хранене на децата до 3 годишна възраст в община Варна се 

осъществява от Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене” (за децата, 

посещаващи детските ясли и яслените групи на ОДЗ в гр. Варна, както и приготвянето на 

обедно меню на неорганизиран контингент деца в три детски кухни – майки). Менюто е 

единно и се изготвя от инженер-технолози, изчислява се химичен състав и енергийна 

стойност от инструктор по хранене. В обединените детски заведения, за яслените и 

градинските групи се готви по отделни менюта. От месец февруари за всички обекти в гр. 

Варна се готви по Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-

годишна възраст (2013 г.), а от месец април ръководството се прилага за всички детски 

заведения от областта.  

Спазват се всички основни изисквания на Наредба № 2 по отношение на 

използваните хранителни продукти и технологии на приготвяне на храната, както и 

грамажа на сервираните ястия. Зърнените храни са представени от бял хляб, макаронени 

изделия, сухар, грис (пшеничен и царевичен), ориз, булгур, елда, овесени ядки, мюсли. 

Ползва се само пълномаслено мляко, мляно на място в обектите месо (телешко или смес от 

телешко и свинско месо в необходимото съотношение), лющен бял боб; изключени са 

месни и колбасни изделия, ядки и мед. За ястията на децата до 1-годишна възраст се 

ползват адаптирани млека (в детските кухни). 

При изчисляване на химичния състав и енергийната стойност на реализираното 

дневно меню се констатира, че във всички обследвани обекти са постигнати нормите за 

съдържание на общ белтък, мазнини и въглехидрати при леко завишена калорийност (по-

висока от препоръчителната консумация на брашно и млечно масло). 
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Хранене на децата от 3 до 7 години: 

Във всички детски заведения се осъществява 4-кратен режим на хранене, със 

сутрешна закуска,  обяд и две подкрепителни закуски в 10 ч. и 16 ч. Храната се приготвя по 

седмични и месечни менюта, изготвени от инженер-технолози (за гр. Варна) или с 

участието на медицински специалисти към детските заведения в съставните общини. 

Разнообразие на менюто –ежедневно в менюто присъстват представители на всички 

основни групи храни. При избора на асортиментите от отделните ястия, с изключение на 

два от обследваните обекти – не се установява повторяемост в двуседмичен период. 

Закуските (сутрешна и следобедна) включват: сандвичи с млечни продукти, и по-

рядко с колбасни изделия (шунка, филе, детски пастет); тестени закуски с плънка от млечни 

продукти и яйца, макаронени изделия, зърнени закуски, млечни и плодови десерти и 

кремове, тестени и кухненски десерти и др. Напитките са чай, прясно мляко, айрян, нектар 

или 100% плодов сок. Във варненските детски градини се предлага и боза с натурален 

подсладител (захар) и без консервант. В някои от детските заведения, в някои дни, поради 

финансови ограничения е намалено количеството на предлаганите напитки на 100 или 150 

г. 

Подкрепителната закуска в 10 ч. е от пресни сезонни плодове. Изключително рядко 

се налага замяна на пресен плод с плодов сок ( при инцидент в снабдяването). 

В обедното меню обичайно се съчетават месни с безмесни супи и основни ястия – 

зеленчукови, млечни, с варива; със свинско, телешко, птиче месо, кайма и риба. През 

зимния сезон в  преобладаващата част от обследваните градините на гр. Варна, към 

обедното хранене се предлагат 2 пъти седмично пресни зеленчуци като салата и 1-2 пъти 

добавка от парче зеленчук към закуските.През лятото и есента честотата на предлагане на 

пресни зеленчуци е по-висока за повечето обекти.Но количеството на салатите често е по-

малко от 100 г (ограничени финансови средства и високи цени на зеленчуците). Туршиите 

са напълно изключени от детското хранене. Десертите към обедното хранене са предимно 

от пресен плод, по- рядко от млечен или кухненски десерт. 

Пълнозърнест или типов хляб се сервира 2-3 пъти седмично, а в някои градини – и 

по-често. Останалите пълнозърнести продукти са представени от ръжени макарони, 

овесени ядки, жито, корнфлейкс и мюсли с мляко – поне четири приема през седмицата. 

Зеленчуци – в обектите на гр.Варна се работи предимно с пресни и замразени 

зеленчуци. В малките общини се ползват по-често консервирани зеленчуци, без синтетични 

оцветители и консерванти. 

Плодове – пресни сезонни плодове; цитрусови плодове, стерилизирани плодове 

(компоти, нектари със съдържание на моно- и дизахариди до 20%, 100% плодови сокове, 

конфитюри и мармалади) - без синтетични подсладители и оцветители. Във всички 

обследвани обекти плодовото съдържание на конфитюрите е 60 или над 60%; на част от 

асортиментите е отбелязана и добавената захар 20-30%. Във варненските градини се 

ползват и плодово-зеленчукови нектари от ябълка и морков. 

Мляко и млечни продукти – 2%, 3.2% и 3.6% прясно и кисело мляко, краве 

саламурено сирене и кашкавал от краве мляко, сирене „Крема”, топено сирене, извара. 

Айрянът винаги се приготвя на място, без добавка на сол. 

Месо – цяло пиле или разфасовки, свински бут без кост, телешки шол. В детските 

заведения се работи с кайма със съотношение на говеждо към свинско месо 60% към 40%, с 

отбелязано на етикета съдържание на мазнини до 12.5% и сол до 1.5%.  

Риба – скумрия, хек, пъстърва, по изключение - пангасиус. Обичайно рибата е 

включена в менюто 1 път седмично като основно ястие, понякога и в супа. В четири  от 

обследваните обекти се констатираха единични седмици  с липса на риба в менюто 

(проблемът е отстранен при последващите проверки). 

Като добавени мазнини се ползват краве масло и слънчогледово олио. Пържените 

храни  са напълно изключени от менюто на децата. 

Бобови храни се включват 1-2 пъти седмично. 
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При изчисляване на химичния състав и енергийната стойност на реализираното 

дневно меню се констатира, че във всички обследвани обекти са постигнати нормите за 

съдържание на общ белтък и количество на мазнините, но в четири от градините има лек 

недостиг на въглехидрати. Тъй като количествата на консумираните мазнини и 

въглехидрати са по-близо до долните граници на нормите, менюто е в известна степен 

хипоенергийно. 

Анализът на реализирания среднодневен продуктов набор показва, че в повечето 

обследвани обекти, в рамките на препоръките е консумацията на хляб и тестени изделия, 

плодове, млечни продукти, месо и месни изделия, яйца, бобови храни, добавени мазнини. 

По-ниски са стойностите за групата на зърнените храни, зеленчуците, млякото, рибата, 

ядките и храните, съдържащи захар. 

 

Хранене на ученици: 

Обследвано е организираното ученическо хранене, което се осъществява в осем от 

кухните-майки и кухненски блокове към учебни заведения на територията на област Варна. 

Два от обектите реализират 100% целодневно хранене при 4- и 5-кратен режим, а 

останалите – обедно хранене предимно на ученици от І – ІV клас. Във всички кухни се 

работи по Сборника с рецепти от 2012 год. В училищата от гр. Варна се предпочита пълно 

меню (със супа, основно ястие и десерт), а в съставните общини -  вариант с основно ястие 

и десерт. Във всички обекти менюто се изготвя от инженер - технолог, инструктор по 

хранене или медицински специалист, но в някаква степен то се съобразява с вкусовите 

предпочитания на учениците и с финансовите възможности на родителите. По тази причина 

в част от столовете риба се включва едва два пъти месечно, по- рядко се предлагат 

макаронени изделия и пълнозърнести храни (с изключение на пълнозърнест или типов 

хляб), салати от пресни зеленчуци, плодови или млечни напитки. Спазват се изискванията 

на Наредба № 37 по отношение вида на използваните продукти, не се предлагат пържени 

храни, колбаси – като основно ястие. Във всички обследвани обекти са постигнати 

стойностите за съдържание на общ белтък, мазнини и въглехидрати (в училищата с обедно 

хранене количествата на белтъците са над нормите), при известна хиперенергийност на 

предлаганото меню. 

Хранене в ученическите бюфети 

Асортимент – минимум: 

Сандвичи – само в три  обекта в момента на проверката липсват сандвичи. Обичайно 

те са с млечни продукти, пуешко филе или шунка и комбинирани, включително и с 

пълнозърнест хляб. В единични случаи е констатирано използване на шпеков колбас, 

луканка и малотраен салам, или липса на зеленчукова компонента. В няколко обекта се 

приготвят и хамбургери – с филе, пилешка пържола, млечни продукти, печено кюфте и 

гарнитури от варени картофи, пресни зеленчуци, лютеница и кьопоолу. 

Тестени закуски–най-често се предлагат асортименти, включващи млечни продукти 

(сирене, кашкавал, извара, топено сирене), колбасни изделия (шунка, филе),  малмалад или 

шоколад. Предлагат се и закуски без пълнеж – козуначени кифли, сусамени гевреци. Макар 

и рядко, в някои бюфети продължават да се продават закуски, които не са включени в 

Сборник с рецепти за ученически столове и бюфети(милинки, тутманик). 

Млека –предлагат се различни асортименти плодови и обикновени пресни и кисели 

млека,  „Активия” с мюсли, айрян. При четири от проверките в бюфета липсва мляко или 

млечна напитка, в един от случаите айрянът е с добавена сол. Млякото при всички случаи е 

с масленост до 2%. 

Плодове и зеленчуци –пресни сезонни и цитрусови плодове, рядко – и моркови. При 

четири от проверките не е имало пресен плод. Този вид продукти се купуват рядко от 

учениците. 

Натурални 100% плодови и зеленчукови сокове – в няколко случаи в бюфетите не е 

имало наличие на 100% сокове (скъпи са, трябва да се разпределят допълнително в чашки 

за еднократна употреба). Преобладават плодови и плодово-зеленчукови нектари (по 
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няколко асортимента в обект), със съдържание на моно- и дизахариди до 20%. В седем 

обекта се намериха 50% натурални сокове а в един обект - газирана безалкохолна напитка. 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води–налични са във всички 

обекти, в някои – по 3-4 асортимента. Натуралните води са с ниска минерализация. 

Други напитки – приготвен на място в обекта фреш, билков чай, бутилиран студен 

плодов чай, нескуик, топъл шоколад, какао, в един случай – нес кафе. 

Във всички обекти се продават разнообразни асортименти от шоколади, бисквити 

(пълнозърнести, с овесени ядки, с шоколад, „Хугаренос” и др.), солети (обикновени, детски 

без сол, кашкавалени), крекери, зърнени десерти – различни видове, Bake Rolls, кроасани с 

шоколадов и плодов пълнеж, екструдирани зърнени продукти без добавена мазнина. 

Неразрешени в Наредба № 37 храни: при десет от проверките е констатирано 

наличие на вафли, сухи пасти, шоколадови бонбони, близалки. Никъде не се предлагат 

пържени картофени и зърнени изделия, пържени ядки и пържени тестени изделия, торти и 

пасти, сиропирани сладкиши, сухи супи и бульони. 

За констатирани нередности са издадени 9 предписания и 6 акта за административни 

нарушения. 

 

Хранене в социални домове: 

През годината е оценено храненето в 4 институции за социални услуги за деца и 

ученици. Осъществява се 5-кратен режим на хранене с две подкрепителни закуски. Менюто 

се изготвя с участие на медицинския специалист към дома. Ползват се хранителни 

продукти, които отговарят на изискванията в Наредбите за здравословно хранене на 

съответната възрастова група. При деца със заболявания (диабет, глутенова ентеропатия, 

малформации), се пристъпва към 6-кратно хранене, с подходящи за случая хранителни 

продукти и допълнителна технологична обработка на готовата храна (нарязване, смилане, 

пасиране). Пържени храни се предлагат до два пъти седмично или по-рядко. Във всички 

заведения за деца има добро представяне на пълнозърнести храни (хляб, жито, овесени 

ядки, ръжени макарони, зърнени закуски) и макаронени изделия. Риба се включва всяка 

седмица в менюто. Но салати или гарнитури от пресни зеленчуци, както и плодови сокове 

се предлагат рядко (сезонност, налични дарения).  

Изчислените стойности на основните хранителни вещества и енергийността на 

дневното меню в обследваните социални домове показват съответно на нормите количество 

на белтъци, мазнини, въглехидрати. Енергийността е нормална (за единия от обектите) и 

леко завишена или намалена - за останалите три обекта. 

Анализът на представените среднодневни продуктови набори показва, че в 

съответствие с препоръчителните са количествата на хляб и тестени изделия, ориз, мляко, 

месо, яйца, добавени мазнини, плодове и млечни продукти (за два от домовете).  По-ниски 

са стойностите на пълнозърнест хляб, други зърнени храни и закуски, картофи, зеленчуци, 

ядки; храни,  съдържащи захар. Висока е консумацията на брашно и бобови храни. 

 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНИТЕ ОЦЕНКИ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ 

РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВАРНА И ОБЛАСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2013 – 

2014 г.  

През учебната 2013-2014 година служителите от отдел „Профилактика на болестите 

и промоция на здравето” към дирекция “Обществено здраве”съгласно задълженията си, на 

основание на Наредба №24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните разписания на учебните занятия /ДВ бр. 78 от 26. 09. 2006год./ извършиха 

здравна оценка на учебните седмични разписания на 123 училища от Варна и областта. От 

тях приведени към изискванията са седмичните програми на 122 училища. От обхванатите 

89 (начални, основни и средни) общообразователни училища, отговарят на изискванията – 

88 (т.е. 98% от седмичните разписания на варненските общообразователни училища 

отговарят на Наредба №24). Седмичното учебно разписание на едно от средните 



 106 

общообразователни училища не отговаря на изискванията на наредбата. Дадени са 

препоръки за корекции. 

 

Училища От тяхобхванатисъсздравни оценки 

 Брой Брой оценени 

училища 

Брой приведени към 

здравнитеизисквания 

Начални 5 5 5 

Основни 62 62 62 

Средни общообразователни 22 22 21 

Профилирани,професионални 

гимназии 

29 

 

28 

 

28 

 

Специални училища 6 6 6 

Седмичните разписания на учебните предмети от профилираните и професионални 

гимназии са оценени след представяне на  протокол от заседание на педагогическия съвет 

на училището с определени степени на относителна трудност на учебните предмети от 

профилираната и професионалната подготовка. От всички 29 професионални и 

профилирани гимназии за град Варна и областта една не е представила седмично учебно 

разписаниеза оценка. Останалите гимназии отговарят на  здравните изисквания . 

Седмичните програми на 6 специални училища за Варненска област отговарят на 

здравните изисквания. 

Общо през учебната година са извършени 135 здравни оценки на постъпилите 

учебни седмични разписания от Варна и областта. За повторна оценка в РЗИ – Варна са 

постъпили 12 седмични учебни разписания. 

 През 2014г. са реализирани 105 проверки в училищата относно спазване на 

съгласуваното от РЗИ седмично разписание. При проверките не са констатирани нарушения. 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ  ЗА УЧЕБНАТА 2013/14 ГОДИНА 

 Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически колективи от 

гр. Варна и областта са обработени от сътрудници на отдел “Профилактика на болестите и 

промоция на здравето” към дирекция “Обществено здраве” при РЗИ Варна, 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.). От общия брой, 184 детски заведения и 139 

училища в региона са представени отчети от 167 (90%) детски заведения (ДЯ, ЦДГ,ОДЗ и 

ПДГ) и 99 (71%)училища.  В сравнение с миналата година -  22%  повече  детски заведения 

и 19% повече  училища. 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА 

1.Физическо развитие  

Общ брой деца в организирани колективи – 17 660.  

От тях с оценка на ръста са обхванати 17 450 деца (98 %), разпределени в трите 

групи: I група – 88, %, II група – 9 %, III група – 1 %. 

Делът на децата с много нисък ръст (166) е незначително по-голям от този на децата 

с избързване в ръста (123). С оценка на телесната маса са обхванати 17 450 деца (98%), 

разпределени в трите групи: I група – 87 %, II група – 9 %, III група – 2 %. 

В трета група „извън нормата“,  показателят затлъстяване  (при 243 деца) е близо два 

пъти по-висок от същия за  поднормено тегло (130). 

Основната част от децата са с добро физическо развитие. Вниманието ни е насочено 

към децата във II-ра и III-та групи (изоставащи в ръста, с наднормено тегло и затлъстяване). 

2.Физическа дееспособност 

Децата, покрили нормите за физическа дееспособност за съответната възраст са12 

864 (72,8 %) от общия брой деца. 
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3. Диспансерно наблюдение на деца по заболявания по МКБ. 

Общият брой диспансеризирани деца е 1003.  

Водещизаболявания са: 

 астма (J 45.0-1) - 300 деца;  

 ентеробиоза (В 80 ) – 82 деца; 

 слепота и намалено зрение (Н54.0-6) – 81 деца 

 вазомоторен и алергичен ринит (J 30.1-3) – 74 деца;  

 обикновен хроничен бронхит (J 41.0)- 64 деца;  

За последните две години се отбелязва завишена честота на заболяването 

ентеробиоза  (за 2011г. – 38 случая, з а 2012г.- 81, за 2013 г. -82). 

4. Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата. 

От общо 17 660 деца /от отчетите на медицинските специалисти - раздел VI/, 16 593 

са прегледани (обхват 93,8 %). Този показател е сходен с предходния анализ (94%).За 

децата от 0-3 г. обхватът е 97 %, за 4-6 г. – 93,4 %. 

Открити и регистрирани заболявания при основния профилактиче нпреглед са: 

 Астма - 326 случая  

 Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации – 282 случая 

 Затлъстяване - 223 случая  

 Алергичен ринит – 136 случая 

 Гръбначни изкривявания – 119 случая  

Водещо заболяване за град Варна е астмата, а за областта – хронични заболявания на 

тонзилите и аденоидни вегетации. 

При профилактичните прегледи на децата във Варненска област през последните три 

години астмата се очертава като водеща. 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1.Физическо развитие  

Общ брой ученици в организирани колективи – 45 111.  

От тях с оценка на ръста са обхванати 42918 ученици (95%), разпределени в 

следните групи: I гр. в норма – 38237 ученика (84,7%), II група- разширена норма – 3595 

ученика (7,9%), и III група - извън норма – 1086 ученика (2,4%).  

При учениците от 7 до 14 годишна възраст делът на тези с изоставане в ръста е по-

голям (362 ученика) от младежите и девойките във възрастта от 14 до 18 г. (96 ученика). 

С оценка на телесната маса са обхванати 42918 ученици. В норма са: 37154 ученика 

(82,3 %), разширена норма (втора група) – 4245 ученика (9,4%) и извън нормата – 1519 

ученика (3,3 %). 

По показател телесна маса се наблюдават аналогични промени, но относителният 

дял на учениците със затлъстяване е 2 пъти по-голям спрямо учениците с поднормено 

тегло. Това е по-изразено при момчетата и в двете възрастови групи. 

2.Физическа дееспособност 

Нормите по показател за физическа дееспособност са покрили 41327 ученици. От 

часове по физическо възпитание са освободени 1140. В групи по лечебна физкултура в 

училище са включени  125. 

3. Диспансерно наблюдение на ученици по заболявания по МКБ – общ брой -1936. 

Водещо заболяване е астмата (J 45.0-1) – 453 ученика, като учениците във възрастта 

от 7до14г.  са 378 и са 5 пъти повече от тези в по-високата възрастова група 14-18г.– 75. 

На второ място сред учениците е намаление на зрението на двете очи - (H 54.2) – 430 

случая. И при това заболяване броят на учениците от 7 до 14 г. е 368 и е 6 пъти по-голям от 

този във възрастта 14-18 г. 

Случаите с епилепсия заемат трето място (G 40.0-8) - 123 ученика. Общият брой на 

диспансеризираните момичета(68) е по-голям от този на момчетата(55). 

Следва: Алергичен ринит, причинен от полени (J 30.1) - 89 ученика. Броят по пол и 

възраст е еднакъв и за двете групи. 
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4. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на 

учениците: 

Профилактичен преглед е извършен на 42918 ученици от общо 45111 (обхват 95%). 

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи за последните три години 

показва, че броят на учениците със затлъстяване се увеличава –1362(за 2011г. -  1236, за 

2012г. – 1288  и за 2013г. – 1362 случая).   

Честотата на случаите със затлъстяване при първокласниците е 9%, а при 

седмокласниците -12%. С най-ниска честота е показателят за десети клас-6%. Спрямо 

предходната учебна година регистрираните случаи на затлъстяване при първи и седми клас 

са увеличени, докато при десети клас не се забелязва промяна. 

На второ място са случаите на смущения в зрението – 670 случая. Най-голям е делът 

на тези заболявания при седми клас - 85 (12%), а най-малък при първи клас - 57(8%).  

Продължава да намалява броят на учениците, които са с гръбначни изкривявания - 

от 886 през 2011г. на 556 за 2013г. Това заболяване за втора година е на трето място по 

открити заболявания. 

На четвърто място са регистрираните случаи на астма - новооткрити 653. От тях най-

голям брой ученици с астма са в първи клас–63, а най-малък - в десети клас – 39 случая. С 

увеличаване на възрастта, честотата и относителният дял на астмата намаляват, което е 

характерно за развитието на заболяването 

 ИЗВОДИ: 

1.Предоставената информация за физическото развитие и здравословното състояние 

на деца и ученици от медицински специалисти в детски и учебни заведения е събрана от по-

голям брой заведения в сравнение с миналата година (детски заведения - с 22% повече и  за 

училища -19% повече). 

2. Антропометричните показатели за ръст и тегло са с висок относителен дял при 

деца и ученици в I група „норма“, по – малък във II група „разширена норма“ и III „извън 

норма“, каторазпределението в III група е за сметка на стойности над нормата за ръст (по-

висок ръст) и над нормата за тегло (висока телесна маса). 

3.Непълни са данните за физическата дееспособност при децата и учениците. 

4.Диспансерно наблюдение по заболявания по МКБ при децата и учениците:  

Децата са диспансеризирани по следните водещи заболявания: астма, ентеробиоза слепота 

и намалено зрение, вазомоторен и алергичен ринит обикновен хроничен бронхит. 

Водещи заболявания при учениците са: астма, намаление на зрението на двете очи, 

епилепсия и алергичен ринит. 

5.Ранжиране на откритите и регистрирани заболявания и аномалии при 

профилактичните прегледи: 

Деца: астма, хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, 

затлъстяване, алергичен ринит и гръбначни изкривявания. 

Ученици: затлъстяване, смущения в зрението, гръбначни изкривявания, астма.  

За подобряване на здравословното състояние на децата и учениците се препоръчва: 

 медицинските специалисти от здравните кабинети да информират родителите и 

учениците за необходимостта от предоставяне на информация за проведените 

профилактични прегледи на децата и учениците и активно да изискват предоставяне на 

талоните в срок 

 педагозите да обръщат внимание на правилната стойка по време на учебните занятия 

 медицинските специалисти да участват в изготвяне на седмичното разписание на 

учебните часове за правилно организиране на дневния режим съвместно с директорите. 

 медицинските специалисти активно да информират родителите и учениците за 

необходимостта от контрол на зрението един път годишно от лекар специалист 

 медицинските специалисти от здравните кабинети в учебните заведения да 

организират и участват в провеждането на здравното възпитание и образование на децата и 

учениците по проблемите на здравословно хранене и участват активно в изготвянето на 

седмичните менюта 



 109 

 медицинските специалисти да органзират и провеждат профилактични и 

противоепидемични дейности за предотвратяване възникване и ограничаване 

разпространението на заразните и паразитни заболявания. 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ» 

 Информация за морски води за Министерство на здравеопазването, Oбщина Варна, и 

Областна администрация -24 бр. 

 Проведени семинари по околна среда-19 бр. (шум и морски води) със 167 лица. 

 Информация за състоянието на морските води в зоните за къпане за сайта на РЗИ - 8 

бр. 

 Публикуван материал за електронната страница на РЗИ-Варна-за 22 март Световен 

ден на водата 

 Доклад за МЗ за атмосферен въздух и здравно състояние (Област Варна-за 2013 г.)-1 

бр. 

 Оценки по ОВОС и ИП- 7 бр. 

 Участие в ЕСИИ в Община Варна-5 бр. 

 Решени жалби за шум-.4 бр 

 Участие в Приемателна комисия на Проект «Дълбоководно заустване ПСОВ Златни 

пясъци» 

 2 бр.Писма до Окръжна прокуратура , относно замърсяване на морските води и 

предприети мерки (за 2013 г.). 

 Издадени 2 бр.предписания и 2 бр. заповеди за спиране на дейност (къпане на 

Офицерски плаж). 

 Участие в  съвместна проверка с УСКОР Община Варна-за сигнал за шум. 

 Информация до фирма Екорис саут ийст юроп за състояние на шумовото 

натоварване на гр.Варна за 2011, 2012 и 2013 г. (достъп до обществена информация). 

 Информация до концесионери на плажове и кметове на общини за табели по 

смисъла на Наредба 5 (за 23 зони за къпане). 

 Становище за състояние на Офицерски плаж (зoна за къпане)-до Областна 

администрация, Община Варна, концесионера на плажа и БДУЧР-4 бр. 

 Работна среща в Областна администрация-Варна по проблема със замърсяване на 

Офицерски плаж-3 бр. 

 Работна среща в Областна администрация с кметове на общини от Област Варна във 

връзка с подготовка за летен сезон 2014 г. 

 Информация и предложения на РЗИ Варна, във връзка с разработване на Програма за 

развитие на туризма в Община Варна за периода 2014-2020 г. 

 Изготвена информация за Общинския съвет по туризъм за изминалия летен сезон 

2014 г.-състояние на водите за къпане. 

 Информация за дейността на РЗИ по контрола на морските води във връзка със 

“Създаване на устойчива интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие 

на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете 

Истанбул, Варна, Констанца и Одеса (BSTOURISM NET )” 

 Информация за дейността на РЗИ по контрола на морските води и участие в  работна 

среща в ТУ- „Черноморски хоризонти 2014 г.”, организирана от областна управа-Варна 

 Информация за състояние на морски води за ПУРБ - до БДЧР 

 Информация за шумовото натоварване и броя и вида на транспортните средства от 

пунктовете за мониторинг на шума за гр. Варна за 2013 г.(за Дирекция “Инженерна 

инфраструктура” на Община Варна) 

 Доклад за мониторинг на шумовото замърсяване в гр.Варна за 2014 г..( до МЗ, до 

НЦОЗА, до Община Варна) 

 Доклад за мониторинг на ЕМП на обекти подлежащи на усилена защита за 2014 г. 

(до МЗ, Община Варна., Община Девня и Община Провадия) 

 Участие в Басейнов съвет на БДУЧР – 3 бр. 
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 Участие в средства за масова информация ( с материали за риска за здравето на 

населението и състоянието на морската вода в Зона за къпане Офицерски плаж): 

Участие в ТВ- 16 бр. 

Участие в радиопредаване 

Публикуван материал в пресата 

Материали в електронни издания-21 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 –2020 г. – РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 „ЗЛОУПОТРЕБА САЛКОХОЛ” 

Организирани 6 семинара с 99 лица, 8 лекции с 227 участници и 7 видеопокази с 204 

лица. За злоупотребата с алкохол, като рисков фактор, в две средношколски общежития са 

проведени демонстрации на очила за симулиране на алкохолно опиянение. Проведена е и 

дискусия с участниците за влиянието на алкохола върху поведението и здравето на 

подрастващите. 

 „ТЮТЮНОПУШЕНЕ” 

 През 2014 г. са проведени 12 семинари с общо 235 участника. Семинарите са 

проведени с ученици от среден и горен курс, студенти от Медицинския колеж и 

Медицински университет, гр. Варна. Изнесени 36 лекции с общо1048 ученици от среден и 

горен курс на тема “Тютюнопушене или здраве” и „Пасивно тютюнопушене“. Осъществено 

индивидуално обучение на 282 лица, в т. ч. в Кабинета за отказване от тютюнопушене. 

Реализирани са 49 видеопрожекции във видеоклуб “Здраве” и по места пред 1000 зрители. 

През годината са раздадени общо 566 материали. 

Медийни изяви:  

 5телевизионни участия,  

 радио интервю 

 публикуван материал в преса  

 7 седмични сигнални информации. 

Организирано и проведено  анкетно проучване, съвместно с катедра „Хигиена“, МУ 

Варна - Отношение към тютюнопушенето на ученици от среден и горен курс на обучение  

(5 училища в гр. Варна). 

По повод 31 май 2014 г. - Световен ден без тютюн, са проведени три масови прояви: 

 Изложба във фоайето на І- ия етаж на РЗИ на тема „Не на цигарите!“ с рисунки на 

ученици  от V-VІІ клас на ОУ „Стефан Караджа“ гр.Варна.  

 Изследване и консултиране на пушачи на детски площадки за игра, пред читалище 

“Отец Паисий“ гр. Варна и  до  Пикадили „Чаталджа”.  Извършено измерване на 

количеството въглероден монооксид в издишания въздух и количество на 

карбоксхемоглобина в кръвта с апарата Smokerliser.  Консултирани и изследвани 51 

пушачи. 

 Проведена дискусия на тема „Тютюнопушене или здраве“ със 120 ученика от ІХ – ХІ 

клас на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Консултирани и изследвани 

58 ученика. 

 Във връзка с 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене са реализирани 

следните дейности: 

 Масова проява със студенти от Медицински университет “Проф. д-р Параскев 

Стоянов”. Представяне на консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене в 

Медицинския университет – Варна. Консултирани и изследвани са 81 студенти с апарат 

Smokerlуser за количество въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на 

карбоксихемоглобин в кръвта.  

 В ОУ „Й. Йовков“ – гр. Варна се проведе конкурс за рисунка на тема: „Не на 

цигарите“ с ученици от V –те класове. 

 В Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене са изследвани 349 лица. 

 Изготвени табла за: 

 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето; 
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 21 ноември - Международен ден за борба с тютюнопушенето 

 ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 

 Проведени семинари – 23бр. с 340 лица с ръководството и инженер-технолозите на  

Общинско предприятие  „Комплекс за детско хранене” и „Ученическо и столово хранене” 

ЕАД, студенти от Медицински университет – Варна, педагогически персонал и медицински 

специалисти в детски и учебни заведения. Тематиката е свързана с изискванията и 

прилагането на наредбите за организираното детско и ученическо хранене; храненето – 

рисков фактор за здравето; контрол по спазване на физиологичните норми и здравните 

изисквания при организирано хранене на деца и ученици. 

Лекции, беседи, дискусии – 28 бр. с 557 лица – свързани с принципите на 

здравословно хранене в ученическа възраст и подкрепителното хранене в ученическите 

бюфети. Съвместно с Международната доброволческа организация „Ла Лече Лига”, 

ежемесечно в музея „Човекът и неговото здраве” се организират и провеждат лекции и 

презентации за бременни жени, кърмачки и техните семейства, свързани с хранене по време 

на бременност и кърмене, хранене и захранване на кърмачето и друга актуална тематика по 

проблема. 

 Индивидуални обучения на 1351 лица (технолози по хранене, педагози,  кухненски 

персонал, ангажирен с храненето на децата и др.) - национални препоръки за здравословно 

хранене, изграждане на хранително меню на организирани колективи, диетично хранене 

при определени заболявания. 

 Проверки по контрола на храненето  – 446 бр. в кухни и разливочни към детски и 

учебни  заведения, детски кухни, ученически бюфети, институции за социални услуги за 

деца и възрастни. За констатирани нередности са издадени 9 бр. предписания и 6 бр. актове 

за административни нарушения. 

 Проведени масови прояви: 3 бр. с 281 участници. 

 Отбелязване на Седмицата на кърменето (лекция в Карин дом, материал за ел. 

страница на РЗИ, ТВ излъчване по регионална телевизионна станция към МУ –Варна, 

информационно табло в РЗИ). 

 Съвместно с две детски градини: „Пътешествие към здравето” и „Карнавал на 

плодовете и зеленчуците”.  

Работа с медии – публикуване на различни материали, свързани с храненето и 

отбелязване на Световни дни (регионални медии, страница на РЗИ – Варна); участия в ТВ  

предавания. 

Участия в комисии – 22 бр. за класиране на доставчици на храни по обществени 

поръчки с предмет „Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти, за 

подпомагане храненето на учениците от ПГ и І-ІV клас” в училищата на Област Варна. 

Участия в обучение по прилагане на Наредба № 2 за здравословно хранене на 

децата от 0 до 3 години в детските кухни и детските градини и обучение във връзка с 

Националното проучване на факторите на риска за здравето (по НППХНБ) – в НЦОЗА. 

Организиране и провеждане на Националното проучване на факторите на риска за 

здравето – анкетирани 261 лица от посочените по списък населени места в област Варна. 

Изготвяне на доклад до МЗ, свързан с оценка на храненето на децата от 3 до 7 

години в детските заведения за 2014 година за област Варна. 

Участие в 4 бр. работни срещи – дискусии, организирани от Община Варна, 

съвместно с представители на родителски и пациентски организации, педиатри, 

представители на предприятията за организирано детско хранене в гр. Варна и Областна 

дирекция по безопасност на храните – Варна, във връзка с осигуряване на диетично хранене 

на деца със специални хранителни потребности (хранителни алергии, глутенова 

ентеропатия, редки заболявания), посещаващи детски заведения. 

 Физическа активност 

По повод 10 май - Световен ден за движение за здраве, е проведена една масова 

проява - спортен празник със 143 ученици от втори и трети клас на ОУ „Черноризец 

Храбър“, гр. Варна. 
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Относно повишаване физическата активност на населението в ЦДГ №38 е проведен 

празник „Да бъдем здрави“ с деца и родители. 

ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА В 

РБЪЛГАРИЯ 

По повод Световния ден за борба с остеопороза (20 октомври) е проведена 

информационна кампания в град Варна. Обявен е ден на отворените врати в Музея на 

здравето - предоставен  тест за остеопороза и филм по темата, организирана дискусия.  

Проведени семинари – 4 бр. с 49 лица. Изнесени лекции и беседи – 7 бр. пред 177 

граждани. 

 Публикуван  информационнен материал на интернет страницата на РЗИ и в 

регионалните медии. Разпространени 171 ЗОМ. 

ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Проведени 9 семинара със 181 участника, 23 беседи с 306 участника, 17 видеопокази 

с 324 участника. Разпространени 637 здравнообразователни материали. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В 

Р БЪЛГАРИЯ 2008-2015 г. 
В изпълнение на дейности по Националната програмапрез 2014г. : 

 Проведени 22 обучителни семинари с 533 ученици от училища в града и региона и 

студенти от ВУЗ. Лекции и беседи – 3 с 94 участника в Музея и по места в училища. 

 Организирани 2 видеопоказа в Музея на здравето пред 72 лица /ученици, студенти, 

граждани/.  

През 2014г. са проведени 9АнтиСПИН кампании, с участие на  1220 млади хора: 

 14 февруари Ден на влюбените „Да се обичаме безопасно”- за безрисково поведение 

по повод деня на влюбените 

 Международен ден за съпричасност на жертвите от СПИН -проведени дискусии с 

ученици и  изработени витрини и табла по училища. Предоставени презервативи,  брошури 

за разпространение с участието на младежи доброволци в града и по дискотеки.  

  Лятна кампания – “Ваканция без риск” 

  Информационна АнтиСПИН кампания - мото: “Да запазим посоката. Да продължим 

пътя ”  

 Участие в обучителен семинар „Приложение на електронни учебни среди и 

социални мрежи в обучението и сертифициране на предлагащите услуги по превенция на 

ХИВ/СПИН сред уязвимите групи“. 

 През годината са разпространени 1581 здравнообразователни материали за 

превенция на ХИВ/СПИН в среднообразователни училища в гр. Варна и областта.  

 Служители от отдел “ПБПЗ” участват в дейности по Компонент 1 и Компонент 3 на 

програмата. 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА   

  Проведени са 3 семинара с 92 лица и 6 беседи с 287 участници. Разпространени 101 

печатни здравно-образователниматериали. 

ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ 
За 2014г.отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” продължи да 

реализирадейности за повишаване информираността и сексуалната култура на младите 

хора. Организирани са 12обучителни семинара с 233 участници.  Проведени са18 беседи и 

дискусии с 531 участника за пубертетното развитие, безрисково сексуално поведение, 

сексуално предавани инфекции и контрацепция. Осъществени са 13 видеопоказа с 392 

зрители в Музея на здравето и по места. 

 Разпространени са здравнообразователни материали по училища в града и региона – 

551 брошури. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА 

НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  В Р БЪЛГАРИЯ /2012 – 2016г./ 
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От 1 октомври 2014г. изпълнението на  програмата се отчита от дирекция „НЗБ“. 

В изпълнение на дейности по програмата (от м. януари до м.октомври 2014г.) са 

проведени 7 семинара със 127 участници (родителски срещи в училища), срещи с 

директори, педагогически съветници и учители за представяне на програмата; 3 беседи с 92 

участници, съвместно със здравни медиатори. Разпространени са 1136 

здравнообразователни материали и 1558 диска. Осъществени са 794 видеопокази с 4273 

зрители. На сайта на РЗИ е предоставена информация за НПППРМШ. 

В Регионалната здравна инспекция, в Музея „Човекът и неговото здраве” на 

посетителите /ученици, родители, преподаватели и др./ са предоставени материали по 

програмата. Информирани са за видовете ваксини за профилактика на рака на маточната 

шийка, ефикасността им и значението срещу това заболяване.  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 – 18 г. В РБЪЛГАРИЯ 

Проведени са 7 беседи със 141 деца от детски градини на тема “Хигиена на зъбите”. 

Реализирани са 6 видеопокази във видеоклуб “Здраве” и по места пред 130 зрители. При 

посещения в Музея на здравето се демонстрира макет за правилно почистване на зъбите, за 

поддържане на добра устната хигиена. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА 

САМОУБИЙСТВАТА 2013-2018г. 

Проведени 5 семинара с 209 участника – психолози, педагози и медицински 

специалисти от училищата; персонал от специализирани институции за настаняване на 

възрастни хора с увреждания и специализирани институции за социални услуги. 

Организирана работна среща на участниците в областен съвет по психично здраве за 

Област Варна по проблеми на суицидопревенцията. 

По повод 10 септември – Световен ден за превенция на самоубийствата е изготвен 

материал, публикуван на сайта на инспекцията.  

За отбелязване на 10 октомври – Световен ден на псхичното здраве е изготвено 

табло и поставено във фоайето на РЗИ. 

Участие в две работни срещи с педагогически съветници и психолози от училища по 

проблеми на депресивни състояния и суицидни опити в училищна възраст. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПАВ 

Здравно – образователни дейности : 

През 2014 година са проведени 2 семинара с 51 лица и 7 беседи с 242 участника. 

Излъчени 35видеопокази във видеоклуб “Здраве” и по места пред 650 зрители. 

Раздадени са 153 материали. Изготвено табло за 26 юни – Световен ден за борба с 

наркоманиите. 

Участие в Международна конференция „Канабис и новите наркотици. 

Предизвикателства и отговори“ 

ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Презгодината е оказана организационно-методична помощ на : 

 101обекта /детски и учебни заведения/  в гр. Варна и по общини, с обхванати 128 

лица – медицински специалисти и немедицински специалисти; 

 10 домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и 

дневни центрове от семеен тип с обхванати 17 лица; 

 ДВХФУ-специализирана институция за предоставяне на социални услуги с 

обхванати 2 медицински специалисти; 

Проведени са обучения на прицелни групи, както следва: 

 11семинара със110 участника 

 3 курса с 28 участника 

 155 лекции и беседи с 2476 участника 

Проведени са 4 видеопокази, с общо 59 зрители:  

Издателска дейност на отдела : 
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Изработване на 3 печатни материала, по Националната програма за превенция на 

хроничните незаразни болести: 

 Календар за 2015 г. с илюстрации за здравословен начин на живот 

 Дипляна за здравословното хранене 

 Книжка за оцветяване за най- малките „Мое весело сърце“ 

Получени печатни материали по следните програми: 

 Национален план за действие по околна среда и здраве – 103 бр. книжки и 350 

дипляни 

 Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН - “Да запазим 

посоката. Да продължим пътя.  Животът е безценен” – 1000 бр. картички и 20 бр. плакати. 

 Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в 

РБългария  - плакати, книжки и дипляни - 600бр. 

Разпространени печатни материали –1795 броя в 239 обекта. Раздадени 1644 броя 

презервативи. 

Във връзка с отбелязването на международни и световни дати и кампании, 

служителите в отдела са организирали и участвали в 19 масови прояви с 2054 участника. 

За изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести са изразходвани 7200 лева, осигурени от МЗ по програмата. 

Музеят “Човекът и неговото здраве” в РЗИ – Варна през годината е посетен от 

2497 лица – ученици, студенти и граждани. Проведени са 94 беседи на тема: Анатомия, 

физиология и здравословен начин на живот. Онагледени здравни беседи със стъклена жена 

–99 броя. 

Във връзка с отразяване на тематични дни и кампании са изработени и поставени 

17табла в РЗИ Варна. 

Други дейности по профилактичнипрограми и проекти - 34бр. (подробно описани в 

приложение към отчет 0-41). 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

 По чл. 54, 55 и 56 от Закона за здравето - Контрол по спазване забраната за 

тютюнопушене в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни 

места и на някои открити обществени места /Закон за изменение и допълнение на 

Закона за здравето, след 01.06.2012г./ 

През 2014г. по постъпили писма от МЗ, многобройни жалби и сигнали от граждани и 

от сдружение “България без дим”, за нарушения на забраната за тютюнопушене  са 

извършени  2675 проверки в 2675  обекта по чл.56 от ЗЗ. Съвместно с РУ «Полиция» – 

Варна и Общинска полиция са  организирани и реализирани вечерни и нощни проверки в 

празнични и почивни дни, в обекти за хранене и развлечение на територията на гр. Варна.  

Изготвени са ежеседмични отчети до МЗ за дейността на РЗИ  по чл. 56 от Закона за 

здравето. В седмичните справки за дейността на РЗИ  във връзка с контрола на чл.56 от ЗЗ 

са отразявани всички извършени проверки и са предоставени на регионалните медии за 

информиране на населението. На постъпили жалби и сигнали от граждани, по ел. поща и на 

дежурния телефон, са изготвени отговори за резултатите от извършените проверки и 

предприетите административни мерки. 

Връчени са 16 предписания, съставени са 21 акта за установено административно 

нарушение, издадени са 21 постановления за глоби на обща стойност 9500 лв., за 

нарушения на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места. 

 Контрол по спазване на съгласуваните от РЗИ седмични разписания. 

През 2014г. са реализирани 105 проверки в училищата в гр. Варна и областта. При 

проверките не са констатирани нарушения. 

 Контрол на храненето в организирани колективи  – 446 бр. в кухни и разливочни към 

детски и учебни  заведения, детски кухни, ученически бюфети, институции за социални 

услуги за деца и възрастни. За констатирани нередности са издадени 9 бр. предписания и 6 

бр. актове за административни нарушения. 
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ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

Служителите от отдела осъществяват контрол  по постъпили жалби и сигнали на 

граждани за локални източници на шум, замърсяване на околната среда, нарушаване 

забраната за тютюнопушене и др. 

Във връзка със спазване забраната за тютюнопушене в закритите обществени места, 

в помещенията с обособени работни места и на някои открити обществени места, са 

постъпили  167 сигнала от граждани за нарушения. Извършени са проверки от съответните 

отдели в зависимост от вида на обектите.   

През 2014 г. в отдел ”ПБПЗ” са постъпили общо 4 жалби, като от тях 2 са от локални 

източници на шум в околна среда, една за тютюнопушене в заведение и една за продажба 

на цигари на лица под 18г.  Жалбите са неоснователни. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

1. Проведено анкетно проучване от служители в отдела , сред гражданите, посетили 

инспекцията, за мнения и предложения относно дейността на РЗИ. Извършена обработка на 

данни от 200 анкетни карти за І – во шестмесечие и 252 анкетни карти за ІІ – 

рошестмесечие. Изготвен анализ на резултатите и предоставен на директорите на всички 

дирекции за запознаване на служителите. 

Анализът е обсъден и 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 2014 г. са проведени 4 колегиума в РЗИ с 

представяне на десет здравни теми пред служителите на инспекцията. 

РАБОТА С РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ 

Отдел “ПБПЗ” отговаря за осъществяване на  медийната политика на РЗИ Варна на 

регионално ниво. Създадена е организация за предоставяне  информация на медиите по 

проблеми, касаещи дейността на инспекцията.  През 2014 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. В зимните месеци всеки понеделник се предоставя на медиите 

оценка за интензивността на епидемичния процес за грип и ОРЗ на базата на данните от 

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 

сътоянието на морската вода в зоните за къпане и качествата на питейната вода в различни 

райони на област Варна. 

През годината служители на РЗИ Варна са участвали в 29 телевизионни предавания, 

17 радиопредавания, пресконференции, 3 публикации в местните вестници, 61 публикувани 

материали в интернет. 

През 2014 г. дирекция «ОЗ» работи  със следните ведомства: 

1.Дирекция “Образование, култура и спорт” при Община-Варна и Регионален 

инспекторат на МОН – гр. Варна във връзка с материално-техническата база в детските  и 

учебни заведения и провеждането на учебно-възпитателние процес в тях. 

2.С РДВР – Варна и Дирекция “Осигуряване и опазване на обществения ред” към 

Община Варна  проверки по жалби на граждани свързани с наднормени шумови нива , 

излъчвани от различни локални източници на шум. 

3.В  изпълнение на “Споразумение за координация и сътрудничество” сключено 

между Министерство на здравеопазването и Национална служба “Полиция” за съвместна 

дейност на органите и администрациите на изпълнителната власт за противодействие на 
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нарушения и контрол по спазване на законодателството в областта на здравеопазването, бе 

разработен план за такава дейност между ОДП-Варна , РЗИ-Варна. 

4.Съвместно с Басейнова Дирекция гр.Варна за извършване на проверки на 

минерални водоизточници на територията на региона. 

5. С Комисия за защита на потребителите при необходимост са разглеждани жалби и 

сигнали на граждани. 

6.С Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - 

проверка на потенциално опасни обекти във Варненска област. 

7.С Областна дирекция за безопасност на храните-Варна –проверка на складове и 

селскостопански аптеки.   

8. С Агенция  „Митници”, съгласно Инструкция за взаимодействие с МЗ от 

13.10.2003г. 

9. С  НЦОЗА, НЦРРЗ, АЯР  

10. С неправителствени организации, граждански сдружения и др. 

 В изпълнение на плана на инспекцията през годината  работим съвместно с другите 

отдели  и дирекции в РЗИ по решаване на ежедневни регионални проблеми. 



 117 

ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Организационно състояние на Дирекцията  

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 и е подчинена на Директор и Зам.директор.  Състои се от 

два отдела - отдел ”Химико - физични изследвания” и отдел ”Санитарна микробиология ” и 

обслужва всички останали дирекции в исканията им за лабораторни изследвания. 

Основната дейност на Дирекцията е насочена към обективизиране на 

предварителния, текущия държавен здравен и противоепидемичен контрол, като се 

извършват физични измервания, химични и  микробиологични изследвания, имащи 

значение за здравето на населението, участие в проучвателни и аналитични дейности по 

програми,  извършване на измервания и изследвания, поискани от физически и юридически 

лица. 

През 2014 година, съгласно Устройствен правилник на РЗИ,  дирекция “Лабораторни 

изследвания” работи с утвърден щат от  29 длъжности. 

Директор на дирекцията -  инж. химик 

Отдел ”Химико - физични изследвания” – 20 длъжности: 

Началник отдел – инж.химик 

В отдела функционират следните лаборатории: 

- Лаборатория “, Води” – старши експерт-1 /химик/, главни специалисти – 3 

/химични лаборанти/ 

- Лаборатория “Козметика и битови химични препарати, почви, дезинфекционни 

разтвори” – ст. експерт-1 /инж.химик/, главни специалисти – 2 /химични лаборанти/ 

- Лаборатория “ Химични агенти и прах, атмосферен въздух” –ст.експерт –1, главни 

специалисти -1 

- Лаборатория “ Храни”- главен експерт – 1/инж.химик/, главни специалисти - 

/химични лаборанти/-2, специалист-1 

- Лаборатория “Физични фактори” - главен експерт -1/физик/ , главен специалист 

ШВИ – 2/хим.лаборант/,  

- приемен сектор - главни специалисти -2/хим.лаборанти/, специалист- 1 

През 2014 г. всички лаборанти в отд. „ХФИ” взаимно се заместват при 

отсъствие  по преценка  на прекия ръководител, в зависимост от техните 

компетентности. 

През изтеклата година  от отдела напуснаха 3 служители / 1 ст. експерт, 2 главни 

специалисти/. Към настоящия момент всички щатни бройки са запълнени. 

Новопостъпилите служители се обучават и навлизт в съответната област. 

Отдел „ Санитарна микробиология” - 8 длъжности 

Началник отдел –    лекар със специалност „Микробиология” 

Главен експерт – 1 /биолог/ 

Младши експерти – 5  /2 клинични лаборанти, 1 биология и химия, 2 еколози/  

Изпълнител – хигиенист – 1 

През изтеклата година срещнахме затруднения с попълване на щата за младши 

експерти  в отдела. Поради ниско заплащане напуснаха 4 младши експерта с  много добра 

квалификация. Това доведе до спешно обявяване на конкурси и търсене на лаборанти. 

Поради дефицит на кадри с образование клиничен лаборант и слаб интерес към 

предложената заплата, преминахме към заемане  на тази длъжност с алтернативни 

квалификации, което наложи и специално обучение през годината. 

В отдела се извършва изпитване на води, храни, козметика, микробиологичен 

контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  трапезни води, отривки и 

смивове: началник отдел, един гл. експерт и четирима младши експерти.  

В  “Материално” отделение работи един младши експерт и в “Миялно” - един 

изпълнител хигиенист. 
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През 2014 г. младшите експерти от  отдел „СМБ” пробонабираха  морски, 

минерални и питейни води по учестен постоянен мониторинг в 8 пункта на територията на 

Варненска област във връзка с изпълнение на изискванията на писмо на МЗ с изх. 0 32-00-

62/11.08.2003г. Общо служителите от отдела са пробонабрали 359 проби води по ДЗК. 

Организация на работата в Дирекцията 

Отговорностите и задълженията на всеки служител от Дирекцията са оформени в 

Заповед № 535/20.12.13г.  на директора на РЗИ за персоналните отговорности на всеки 

служител и са разпределени съгласно длъжностните характеристики. Всеки служител има 

изработен индивидуален  работен  план, на базата на който се извършва оценяването му. 

Организацията на работата  се основава на Вътрешни правила за работата на Д”ЛИ”, 

утвърдени от Директора на РЗИ. 

В лабораториите на Дирекцията има персонално разпределение на задълженията, 

като  при отсъствие, има взаимна заменяемост между главни експерти, старши експерти, 

младши експерти, главни специалисти. Полагат се усилия за срочното  извършване на  

всички изследвания.  Координацията в работата с другите Дирекции се осъществява  главно 

от Директор на дирекция, началник отдели, както и на ниво главни и старши експерти при 

необходимост. В сектор Приемен се поставя началото на работата на отделите  в  

Дирекцията. Тук се подават всички заявки от вътрешни и външни клиенти. Дейността на 

сектора е отговорна и качеството на свършената работа тук, определя следващото прецизно 

изпълнение на задачите на останалите сектори.  

Планиране на дейността  

Годишният план за работа на Дирекцията по отдели бе изготвен в съответствие с 

указанията на МЗ   и   разпределение на планираните дейности по тримесечия, съобразен и 

съгласуван с плановете на другите Дирекции в РЗИ. 

Дейността на дирекцията  се отчита по тримесечия и годишно в отчетни форми на 

МЗ. 

Акредитация  

Лабораториите в  Д” ЛИ” поддържат две акредитации: 

- като орган за контрол от вид А, съгласно  БДС EN 17020:2012 

Притежава сертификат за акредитация БСА рег. № 54 ОКА валиден до 31.08.2015 г. 

със следния обхват: химични фактори на средата, физични фактори на средата, атмосферен 

въздух, радиационен контрол 

През декември 2014 г. са подадени документи за преакредитация на ОКА, спазвайки 

срока от осем месеца преди изтичане валидността на акредитацията.  

- като изпитвателна лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

През м. март 2014 г. ЛИК получи сертификат за акредитация БСА рег.№ 244 ЛИ, 

валиден до 17.03.2018 г. със следния обхват: храни /химия и микробиология/,води – /химия 

и микробиология/, козметични средства и битови химични препарати / химия и 

микробиология/, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, химични 

вещества, вземане на проби. 

Обучение: 

 През 2014г. в  Дирекцията постъпиха 7 нови служители. Изготвена е  Програма за 

обучение на новоназначения персонал. Проведоха се външни и вътрешни обучения: 

тематични и практически. С вътрешните форми на обучение служителите добиха 

практически опит, имащ отношение към обхвата на акредитацията на лабораторията.  

Мониторинг на персонала  

Извършва се по предварително изготвен план, одобрен от директора на РЗИ - Варна. 

Темите са свързани с химичните,  санитарно-микробиологичните  и физични  изследвания 

на факторите на жизнената среда, анализ на продукти и стоки със значение за здравето на 

човека, приемане на проби и работа с клиенти в „ Приемна” на Д” ЛИ”, вземане на проби 

води.  

Методите са пряко свързани и със съответната  акредитация на Д „ЛИ”. Попълнени 

са съответните протоколи за проведен контрол на дейността и е изготвен отчет. 
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Участие в междулабораторни изпитвания 

През м. септември 2014 г. Отдел «ХФИ» участва в междулабораторно изпитване на 

питейна вода по следните показатели: калций, хлориди, електропроводимост, флуориди, 

магнезий, рН, натрий, сулфати, обща твърдост. 

Лабораторията правилно идентифицира показателите за които участвахме. 

Получените резултатите за показатели калций, илектропроводимост, флуориди, магнезий, 

рН, сулфати, обща твърдост са в концентрации, в границите до два пъти z- критерий, което  

е критерий за много добри резултати.  За показатели хлориди, натрий резултатите са в 

концентрации, в границите до три пъти z- критерий, което е показателза добри резултати. 

При следващо участие е необходимо да се вземе предвид и матричния ефект. 

Лабораторията ще продължи да работи за повишавене качеството и точността на анализите.  

За анализа беше предоставена проба от  1 литър вода, което е недостатъчно за серия 

от изпитвания по съответните показатели, т. к по- голямата част от методите за изпитване 

са класически и е необходимо по-голямо количество проба. Участието ни в 

междулабораторното изпитване ни даде възможност, лабораторията да докаже  

компетентността на персонала, правилното  прилагане на методите за изпитванеи точността 

на апаратурата.  

През 2014 г.,отдел «СМБ» няма участие в междулабораторни сравнения и 

изпитвания за пригодност.  

Оценка на материално – техническата база. Състояние на апаратура, закупена 

нова апаратура, внедрени нови методики. 

Дирекция “Лабораторни изследвания“ разполага с добра материално-техническа 

база. Работата като ОКА, както и   ЛИК налага нови изисквания   по поддържане на 

апаратурата. Наличната апаратура се проверява и калибрира, съгласно утвърдени програми.  

Всички лаборатории в отдела разполагат с компютри, което улеснява работата по 

изписването на протоколи и сертификати, както и компютърната обработка на други 

документи. 

Лаборатория „ Физични фактори”  разполага с добра материално-техническа база. 

Измерването на всички фактори е обезпечено с необходимата апаратура, същата е в добро 

състояние и е калибрирана в НЦМ- София и други акредитирани лаборатории. С цел 

подобряване обезпечеността на лабораторията и подновяване на апаратурата е необходимо 

при възможност да се закупят нов шумомер и луксметър. 

Необходимо е да се ремонтират камините в лаборатории “ Храни” и „ Козметика” 

/или да се закупят нови/ с цел да се осигури по-добро аспириране на вредните азотни, серни 

окиси, хлорни съединения, пари от различни органични разтворители и други, да се изгради 

аспирация над Течния хроматограф с цел да се осигури по-добро аспириране на вредните 

пари от използваните разтворители. В отдел “СМБ” е необходимо  старите термостати, 

които се повреждат често,  да се заменят с електронни.  

През 2014 г. отдел „ХФИ” имаше проблеми с ICP/MS. Това наложи преустановяване   

приемането на проби за изследване на метали в различни продукти. Към момента на 

повредата, в лабораториите има постъпили проби по ДЗК, заявки от външни клиенти и от 

др. РЗИ, които ще бъдат изработени след отстраняване на проблема. Предприети са 

необходимите действия за отстраняване на неизправността на апарата, като е направена 

диагсностика от сервизен инженер, поръчани са необходимите резервни части и др. 

Ръководството на РЗИ оказа пълно съдействие за отстраняване на проблема, но е 

необходимо технологично време.  

С цел по- добра поддръжка и експлоатация на апаратурата - / ICP/ MS , газов и течен 

хроматограф , йонен хроматограф, е необходима  ежегодна профилактика на апаратите. 

Внедрени  са следните  нови методики: 

През 2014г.в отдел „СМБ”, Д”ЛИ” въведе заменен стандарт БДС EN ISO  

4833-1:2013. 

Анализ и оценка на извършената от Дирекцията дейност по лабораторното 

обективизиране на ДЗК през 2014 година   
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В Дирекция „Лабораторни изследвания” се извършват физични измервания, 

химични и микробиологични   изследвания. 

І. Физични изследвания  

През изтеклата година са извършени общо 2409 броя измервания, като   624 бр. по 

ДЗК, сигнали 155 и 1630 бр. по искания от външни клиенти  ,   разпределени  по фактори 

както следва: 

1. Микроклимат 

Извършени са общо 1119 бр. измервания : 

-По искания на външни клиенти са  обслужени 16  обекта и са извършени 1119 бр. 

измервания от които 216 бр. са нестандартни . 

2. Шум 

Извършени са общо 683 бр. измервания   разпределени както следва: 

-По ДЗК –  извършени са ежегодните измервания във връзка с оценка на 

транстпортния шум на територията на гр.Варна в 45 пункта.Направени са 270 измервания, 

от които 172 бр.   са нестандартни. 

-Обслужени са и 25 бр.жалби на граждани като са извършени 113 бр.измервания с 12 

бр. отклонения. Някои от жалбите са извършени съвместно с Дирекция „УСКОР”, Община 

Варна. 

-По заявки от външни клиенти  са извършени общо 300 измервания в 12 обекта  

3. Осветление  

Извършени са общо 131 бр.измервания по искане на външни клиенти    в 16 обекта с 

13 бр. отклонения             

4. Нейонизиращи лъчения  

Извършени са общо 354 бр.измервания   разпределени както следва:  

-По ДЗК – Във връзка с планова задача на МЗ -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 354 

бр. измервания без отклонения в 27 обекта на територията на РЗИ-Варна.    

- Обслужени са и 4 бр.жалби на граждани   като са извършени 42 бр. измервания без 

отклонения. 

- По заявки от външни клиенти  са извършени общо 80 измервания в 5 обекта , без 

отклонения   

Съгласно Указание на МЗ отдел “ХФИ” извършва измервания на др. 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 население и жилищни сгради . През 

2014 г. са извърщени 253 измервания на територията на др. РЗИ.  

ІІ.  Химични изследвания 

През изтеклата година по ДЗК от РЗИ- Варна и външни клиенти са изработени 2809 

проби с 18319 изследвания. Нестандартни са 376 проби с 494 изследвания: 

- По ДЗК  са изследвани 769 проби, като са извършени 6883 изследвания. По сигнали 

са  85  проби с 679 изследвания. 84 проби са нестандартни с 111  изследвания с отклонения. 

- По заявки са изследвани 1955 проби с 10757 изследвания, от тях нестандартни са 

292 проби с 383 изследвания. 

Съгласно Указание на МЗ в отдел “ХФИ” се извършва анализи на води за 

съдържание на тежки метали, пестициди и специфични органични замърсители, 

козметични продукти за съдържание на тежки метали от други РЗИ. През 2014 г. са 

изработени 391 проби/ 3880 изследвания, нестандартни 1 проба/ 2 изследвания. 

Лабораторен контрол по изследвания 

І. Продукти и стоки 

Козметични продукти  
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През 2014 г. по ДЗК са изследвани 93 проби/ 133 анализа/ козметични продукти, по 

заявки 7 проби /18 анализа/. Нестандартни са 2 проби с 3 изследвания. 

-за съдържание на борна киселина, борати и тетраборати: 
- в кремове,емулсии, лосиони, гелове, масла за кожата- 8 проби /8 анализа/. 

- в пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри- 6 проби/6 анализа/. 

- в продукти за хигиена на устната кухина- няма изследвани проби 

-за съдържание на формалдехид: 

-в продукти за втвърдяване на нокти- 6 проби /6 анализа/. 

-за съдържание на амоняк: 

- в продукти за боядисване на косата и шампоани- 6 проби /6 анализа /.  

-за съдържание на тиогликолова киселина и нейните соли: 

- в депилатоари – 4 проби /4 анализа/. 

- в продукти за коса-изправяне, къдрене, фиксиране на косата – 4 проби /4 анализа /. 

-за съдържание на  оксалова  киселина: 

- в продукти за поддържане на косата- 4 проби /4 анализа/. 

-за съдържание на водороден пероксид и други съединения или смеси, които 

освобождават водороден пероксид: 

- в продукти за поддържане (втвърдяване) на ноктите – 6 проби /6 анализа/. 

-в продукти за поддържане (избелване) на кожата -1 проба /1 анализ/. 

- в продукти за хигиена на устната кухина – 2 проби /2 анализа/. 

- за съдържание на UV филтри в слънцезащтни кремове – 4 проби /4 анализа/. 

- за съдържание на флуор в пасти за зъби -6 проби /6 анализа/. 

- за съдържание на тежки метали в козметични продукти -29 проби /58 анализа/.  

-  други изследвания на козметични продукти – няма изследвани проби 

- Химични вещества и смеси : 

През 2014 година са изследвани 27 проби /37 анализа / за химични вещества и смеси 

,като 21 проби /21 анализа/ са по ДЗК, 6 проби /16 анализа / са по заявка  

- за обща миграция на нискомолекулни вещества.- 1 пробa/ 1 изследванe, като 

изследването е по заявка на клиент. 

- биоциди – 21 проби/ 21 анализа/ по ДЗК.Няма отклонение от нормите. 

- детергенти –  6 проби /16 анализа/ по заявка, няма отклонение от показателите. 

- Приготвени разтвори за дезинфекция -  изследвани са 23 разтвора /23 анализа/ . 

Няма  нестандартни проби.  

По изпълнение на тематична проверка за спазването на забраната и ограниченията за 

употреба на кадмий и неговите съединения съгласно т.23 на приложение №17 на 

Регламент(ЕО)№1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 

оценката, разрешването и ограничаването на химикали в опаковъчни материали, 

канцеларски или училищни пособия, тръби и техните сглобки /предназначени за питейна 

вода/, произведени от полимери и съполимери на винилхлорид са изследвани 29 проби/29 

анализа/ по ДЗК за съдържание на кадмий, от които 3 проби/3 анализа/ на РЗИ-Варна и 26 

проби/26 анализа/ на други РЗИ, нестандартни проби няма. 

Изследвания на храни 

Общо в лаборатория “Химия на храните” са изследвани 225 броя проби с 905 

проведени различни  по вид анализи. От тях като нестандартни са установени 14 проби /30 

изследвания/.  

Изследвани бяха храни  българско производство и от внос за:  

Физико- химични показатели, характеризиращи състава и качеството на храните – 

съдържание на протеин, захари, масленост, киселинност, водно съдържание, перокиси и др. 

Проби готварска сол за съдържание на калиев йодат, няма отклонение от нормите.  

Тежки метали/ олово, кадмий, мед, цинк и арсен/ в растителни масла, в морски 

храни, зърнени храни, маслодаен слънчоглед, захарни изделия, плодове, зеленчуци, 

напитки от плодове, кафе и билки. 

Нитрати в  зеленчуци и плодове. 
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Пестицидни остатъци в ърнени храни, слънчоглед, билки, пресни плодове и 

зеленчуци. 

Микотоксикологични изследвания на храните - 26 проби от които: маслодайни 

семена /слънчоглед/, ядки, подправки и зърнени храни /пшеница, брашно, трици/  са 

изследвани за афлатоксини; кафе и зърнени храни – за охратоксин А; зърнени храни 

/брашно, пшеница,  фураж/ -  за дезоксиниваленол. 

 

Фактори на жизнената среда 

Изследвания на води 

През 2014 г. са изследвани  

- Води 

По ДЗК са изследвани 585 проби води с  6493 анализи, по сигнали 84 проби/ 662 

изследвания  не отговарят на изискванията 79 проби с  103 изследвания. 

По заявки са анализирани общо 990 проби води с  8971 изследвания, от тях 

нестандартни 203 проби с  280 изследвания. 

Мониторинг на води 
1. Води от водопроводната мрежа на населеното място: 

По ДЗК през 2014 г. по постоянен мониторинг са изследвани 528 проби води, от 

които 488 проби отговарят на Наредба №9. По периодичния мониторинг са изследвани 31 

проби, отговарят- 25 проби. Проведени са общо 5869 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 5807 изследвания. 

По заявки са изследвани 351 проби, като са проведени  3258 изследвания, от тях 

отговарят на нормативните изисквания 287 /проби/ с 3169 изследвания. 

2. Води от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-битови 

цели: 

По постоянен мониторинг са изследвани 32 проби, от тях отговарят 28 проби. По 

периодичен мониторинг са изследвани 12 проби, от които 10 стандартни. Проведени са 

общо 797 изследвания,  787 отговарят на нормативните изисквания. 

По заявки са анализирани 77 проби с 1267 изследвания, от тях отговарят на 

нормативните изисквания 67 проби с  1255 изследвания. 

3. Местни водоизточници: 

Изследвани са 39 проби по ДЗК, от които 18 проби отговарят на нормативнине 

изисквания. Проведени са общо 273 изследвания, от тях отговарят на изискванията 249 

изследвания. 

По заявки са изследвани 92 проби с 1190 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 54 проби с 1124 изследвания. 

4. Минерални водоизточници: 

По заявка са изследвани 3 проби с 34 изследвания от тях отговаря 1 проба с 29 

изследвания. 

 

Физико- химични изследвания на питейни води 

През 2014 г. по ДЗК и заявки от клиенти са проведени физико- химични изследвания 

на питейни води, както следва: 

           1.Питейно-битови води от водопроводната мрежа на населеното място- проведени са 

всичко 9127 изследвания: 

- изследвания по органолептични показатели- 1640 изследвания/ 51 

нестандартни 

- изследвания по индикаторни показатели- 4254 изследвания/ 70 нестандартни 

- изследвания за нитрати- 514 изследвания с 27 нестандартни 

- изследвания за нитрити- 654 изследвания  с 3 нестандартни 

- изследвания за флуор- 35 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за олово- 36 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за арсен- 36 изследвания, няма нестандартни 
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- изследвания за хром- 36 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за кадмий- 36 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за трихалометани- 2 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания по други показатели- 1884 изследвания, няма нестандартни 

           2.Питейно-битови води от водопровдната мрежа на ведомствено водоснабдяване за 

питейно-битови цели- проведени са всичко 2064 изследвания: 

-  изследвания по органолептични показатели- 327 изследвания/ 4 нестандартни 

-  изследвания по индикаторни показатели- 950 изследвания/ 14 нестандартни 

-  изследвания за нитрати- 110 изследвания/ 4 нестандартни 

-  изследвания за нитрити- 109 изследвания, няма нестандартна 

-  изследвания за флуор- 23 изследвания,  няма нестандартна 

-  изследвания за олово- 25 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за арсен- 24 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за хром- 24 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за кадмий- 25 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за трихалометани- 8 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания по други показатели- 439 изследвания, няма нестандартни 

 

Контрол и мониторинг на плувни басейни 

През 2014 г. по Инструкция №34  са  изследвани  общо / по ДЗК и заявки/  494 проби 

с 3438 изследвания/ от тях 3 проби с 24 изследвания са по сигнали/, от тях отговарят на 

Инструкция №34- 397 проби  с 3321 изследвания : 

По ДЗК 

-  открити басейни – 14 проби с 112 изследвания, от които 12 проби с 109 

изследвания отговарят на нормативните изисквания 

-  закрити басейни - 10 проби с 80 изследвания, от тях 6 проби с 76 изследвания 

отговарят на нормативните изисквания. 

-  по сигнали- 3 проби/ 24 изследвания, отговарят на изискванията 1 проби/ 22 

изследвания 

По заявки от клиенти: 

-  открити басейни - 316 проби с 2179 изследвания, от тях 261 проби с 2112 

изследвания отговарят на нормативните изисквания 

-  закрити басейни - 151 проби с 1043 изследвания, от тях 117 проби с 1002 

изследвания отговарят на нормативните изисквания. 

 

Физико-химични изследвания на бутилирани води 

- Бутилирани води 

През 2014 г. по ДЗК са изследвани 8 проби води с  179 анализа, по сигнали 1 проба с  

17 анализи, от тях няма нестандартни. 

- бутилирани натурални минерални води- 4 проби/ 68 изследвания 

- бутилирани трапезни води- 5 проба/ 128 изследвания 

По заявка са изследвани 7 проби/ 140 изследвания, както следва:  

- бутилирани натурални минерални води- 1 проба/ 17 изследвания 

- бутилирани трапезни води- 6 проби/ 123 изследвания 

 

Изследвания на почви 
През 2014г. са изследвани общо 40 проби почви за съдържание на нитрати от зона А 

и Б на водоизточниците. Не са установени високи стойности на нитрати. 

 

Контрол на химични агенти и прах във въздух на работното място 
За изминалата 2014 година са анализирани общо 727 бр. проби с 78 бр. нестандартни 

проби, при което са извършени  727 бр. изследвания, от които 78  бр. нестандартни. 
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604 бр. проби от въздуха на работната среда са изследвани за химични агенти, от 

които 78 нестандартни и 123 бр. проби за прах, от които няма  нестандартни. Направени са 

604 изследвания за химични агенти, от които 78 бр. нестандартни и 123 изследвания за 

прах, от които няма нестандартни. 

Работата в лабораторията протича по заявки на служби по трудова медицина, писма 

на физически и юридически лица във връзка с разпоредбите на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд. 

За химични агенти във въздух на работното място са обследвани основно 

производствени обекти. Контролирани са обекти от химическата и леката промишленост – 

цехове в “Агрополихим” АД- гр. Девня , „Енерсис” АД- гр. Търговище, „Акватех” ЕООД- 

Варна, „Монтажи” АД- Варна, „Добричка газова компания” ООД- Варна.  

За прах във въздух на работното място също са обследвани предимно 

производствени обекти –, „Агрополихим” АД- гр. Девня, „Мелница 2006”- Варна, „Мерц 

Варна” ЕООД, „Оксистил” ЕООД- Варна, ТПКИ „Родина”- Варна, „Дигит 2005”ЕООД -

Варна, „Публиидея” ЕООД- Варна, „Теодора” ЕООД- Варна, „Стилмод 2012 ЕООД- Варна. 

При сравняване на моментните концентрации на изследваните химични агенти във 

въздуха на работното място спрямо краткосрочните гранични стойности (Наредба №13 от 

30.12.2003г.) няма отчетени нестандартни проби. 

Списъкът на изследваните химични агенти във въздуха на работната среда в 

посетените обекти е разнообразен: серен диоксид, въглероден оксид, стирен, бензинови 

въглеводороди, ацетон, толуен, хлороводород, сярна киселина, оловни аерозоли и други.  

 

Изследвания на други РЗИ  

Съгласно Указание за планиране отд.” ХФИ” извършва изследвания на козметични 

продукти, химични вещества и смеси, води на други РЗИ. 

1. Козметични продукти 

През 2014г. на други РЗИ са изследвани 41 проби козметични продукти с  

82 изследвания за съдържание на олово и кадмий, нестандартни проби няма. 

2. Води  
През 2014 г. на други РЗИ са изследвани  

1. Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - 53 проби с  1139 

анализа от тях няма нестандартни:  

- бутилирани натурални минерални води- 25 проби/ 217 изследвания 

- бутилирани изворни води- 6 проби/ 111 изследвания 

- бутилирани трапезни води- 22 проби/ 811 изследвания 

2. Питейно- битови  води от водопроводната мрежа : 

Изследвани са общо 275 проби води с 2741 изследвания по следните показатели: 

- изследвания за олово- 61, нестандартни няма 

- изследвания за арсен- 26, нестандартни няма 

- изследвания за хром- 26, нестандартни няма 

- изследвания за кадмий- 61, нестандартни няма 

- изследвания за трихалометани- 102, нестандартни няма 

- изследвания по други показатели- 2465, нестандартни няма 

3. Нейонизиращи лъчения  

На РЗИ -Добрич са извършени 155 измервания в 17 обекта без отклонения.   

На РЗИ -Шумен са извършени 98 измервания в 9 обекта без отклонения.   

 

През 2014 година в отдел “Химични и физични изследвания“ са извършени общо 

24861 химични и физични изследвания, като 12474 са по ДЗК /50,2 %/ и 12387 /49,8 %/ по  

искане  на физически и юридически лица. 

 

Санитарно-микробиологични изследвания 
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През 2014г. в отдел „СМБ”, Д”ЛИ”   са постъпили   всичко 5039 проби, от които: по 

ДЗК – РЗИ-Варна  - 1065 проби , по ДЗК от други РЗИ– 56 проби и по заявка – 3918 проби. 

Извършени са всичко 15775 анализа, от които: по ДЗК от РЗИ-Варна - 3462 

изследвания, по ДЗК от други РЗИ - 280 изследвания и по заявка – 12033 изследвания . 

Не отговарят на изискванията 343 проби: по ДЗК – РЗИ-Варна - 121 проби , по ДЗК 

от други РЗИ – 2 проби и 220 проби по заявка. 

Не отговарят на изискванията 424 анализа: по ДЗК от РЗИ – Варна 164 анализа, по 

ДЗК от други РЗИ – 2 анализа и 258 по заявка. 

 

Мониторинг на питейни води през 2014 година 

През 2014г. в РЗИ – Варна са постъпили всичко – 3646 проби води с 11031 

извършени анализа. От тях по ДЗК са 897 проби с 2891 изследвания / от които 90 проби с 

309 изследвания по сигнал/ и по заявки 2749 проби с 8140 изследвания.  

От общия брой на постъпили проби води не отговарят на изискванията 298 с 379 

несъответстващи анализа. Нестандартните проби се разпределят по следния начин: по ДЗК 

120 проби води не отговарят на изискванията с 163 анализа. По заявка 178 проби води не 

отговарят на изискванията с  216 анализа. 

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. 

1. Питейно – битови води от водопроводната мрежа на населеното място 

По постоянен мониторинг са изследвани 426 проби, от които 382 отговарят на 

Наредба №9 

По периодичен мониторинг са изследвани 31 проби, от които 27 отговарят на 

Наредба №9 

По заявки са изследвани 1147  проби, от които 1062 проби отговарят на 

изискванията.  

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на населеното място – 1604, от 

които по ДЗК са /457 по ДЗК от тях 82 проби са по сигнал и 1147 по заявки/, от които 1471 

отговарят на изискванията.                                                                                                     

Извършени са всичко 3879 изследвания /1529 по ДЗК и 2350 по заявки/, от тях 

отговарят на изискванията 3714 анализа. 

От изследваните показатели преобладават отклонения по Колиформи - 132 

изследвания, за Е.коли -19 и за  Ентерококи - 11. 

По ДЗК от водопроводната мрежа на населеното място за НАГ вибриони са 

изследвани 25 проби и 16 проби вода за Салмонела. Отклонения не са установени.  

2. Питейно – битови води от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване  

По  постоянен мониторинг са изследвани 32 проби, от които 29 отговарят на Наредба 

№9  

По  периодичен мониторинг са изследвани 13 проби.Всички отговарят на Наредба 

№9  

По заявки са изследвани 99 проби, от тях 93 проби отговарят на изискванията. 

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване са 144, с 492 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 135 

проби с 477 изследвания. От изследваните показатели отклонения по Колиформи се 

установиха в 9 изследвания, за Е.коли в 3 и за  Ентерококи в 3. 

3. От  местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ 

Провеждането на мониторинга се извърши съгласно изискванията на 

законодателството. 

По ДЗК са изследвани 75 проби / една проба по сигнал/, от тях отговарят на 

изискванията 43 проби.  

По заявки са изследвани 71 проби, от тях отговарят на изискванията 41  проби.  
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Всичко постъпили проби от местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ са 146, с 

292 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 84 проби. Не отговарят на 

изискванията 62 проби по колититър. 

4. 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 40, с 280 извършени 

изследвания, от тях отговарят на изискванията 37 проби, с 273 изследвания. Не отговарят на 

изискванията 3проби със 7 анализа.  

По ДЗК са изследвани 36 проби води, от тях отговарят на изискванията 34проби. Не 

отговарят на изискванията 2 проби с 6 анализа. 

По заявка са постъпили 4 проби, извършени са 28 анализа.Една проба с един анализ 

не отговаря  на изискванията.  

5. Необработени ( сурови) води от водоизточници за питейно –битово 

водоснабдяване / повърхностни водоизточници/.  

По ДЗК са изследвани 7 проби с извършени 28 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. 

6.Мониторинг на открити водни площи, използвани за къпане и водни спортове 

През  2014 година  в лабораторията на отдел” СМБ” при  РЗИ-Варна от  утвърдените 

зони  за  къпане са  постъпили за изследване 250 проби по ДЗК . Извършени са 636 

изследвания, от тях 595 отговарят на Наредбата. 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 68 

проби за салмонела и НАГ вибриони.  Отклонения не са установени. 

По заявки са постъпили 11 проби и са извършени 22 изследвания. Отклонения са 

установени в 1 проба с 1 нестандартен анализ. 

7. Контрол и мониторинг на плувни басейни се извърши съгласно Инструкция № 

34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. 

От открити плувни басейни по ДЗК и по заявка са изследвани 958 проби вода с 3620 

изследвания, от които 70 изследвания са по ДЗК, от тях 67 отговарят на Инструкция № 34   

и  3550 изследвания по заявка.  

От закрити плувни басейни по ДЗК и по заявка са изследвани 486 проби вода с 1782 

изследвания, от които 65 изследвания по ДЗК, от тях 59 отговарят на Инструкция 

№34,  и 1717 изследвания по заявка. 

 

Микробиологичен контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  

трапезни води 

През 2014г. 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 85 проби с 421 извършени изследвания. Отклонения са 

установени в 2 проби с 2 нестандартни анализа . 

По ДЗК от РЗИ- Варна са постъпили  26 проби с 127 извършени анализа, от които 

1проба с 5 анализа по сигнал.   

От РЗИ- Шумен,Силистра и Добрич по ДЗК са постъпили общо 56 проби 

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и са извършени 280 анализа. 

Отклонение е установено в 2 проби с 2 нестандартни анализа по показател Псевдомонас 

аеругиноза. 

По заявка са постъпили 3 проби и са извършени 14 изследвания. Отклонения не са 

установени. 
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Козметични продукти- контрол по микробиологични показатели 

Контрола се извършва съгласно Ръководство за показателите и допустимите нива за 

микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на 

съответствието с тези показатели от 2004 г. на НЦХМЕХ и БНАЕМПК. 

През 2014г. са изследвани всичко 79 проби с 159 извършени анализа. От тях 62 

проби по ДЗК със 124 извършени анализа и по заявка 17 проби с 35 анализа. 

Несъответствия не са установени. 

Микробиологичен контрол на храни   

През 2014г. са постъпили 339 проби по заявка храни за микробиологичен анализ, на 

които са извършени 604  изследвания. От тях 13 проби не отговарят на изискванията с 13 

несъответстващи анализа.   

Отривки и смивове 
Общия брой  постъпили проби през 2014г. на отривки и смивове е 890 с 15775 

извършени анализа. 

От тях 80 проби са по ДЗК  с 320 извършени анализа. В една проба са установени 

колиформи.  

По заявка са постъпили 810 проби с извършени 3240 анализа. От тях 29 проби са с 

отклонение по Колиформи.  

Приемен сектор 

В сектора работят  трима лаборанти. Приемат се писма и заявки от Дирекции “ОЗ”, 

“НЗБ”, външни фирми и клиенти за измерване на физични и химични фактори на средата и  

анализ на проби в лабораториите на дирекцията. Характерът на работата в Приемната 

налага непрекъснат контакт със служители от Д “ОЗ”,  Д “НЗБ” и външни клиенти, които се 

обслужват с необходимото внимание и компетентност.  

През изминалата година в  Приемен сектор  са постъпили общо  6773 заявки: от тях  

по ДЗК  -  1729 бр, по чуждо искане – 489бр., а за химични и физични фактори на средата – 

149. 

През 2014 година в Дирекция “Лабораторни  изследвания“ са    извършени общо 

40636  химични, физични  и  микробиологични изследвания, като 16216 са по ДЗК /39,9 %/ 

и 24420 /60,1 %/ по  искане  на външни клиенти и сключени договори. 

 

 

 

 

Д-Р СВЕТЛА СТАНЕВА 
Директор на РЗИ Варна 

 

 

 


