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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 2014 ГОДИНА 

 

1. Численост на населението   

Кратък анализ: 

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. 

По отношение на демографските характеристики здравното състояние на нацията и 

прогнозите за развитие на България е в незавидно състояние и неблагоприятни тенденции 

спрямо повечето европейски страни. 

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 31.12.2014 г. е 473 804 души и представлява 6.6% от общото население на страната. И 

през 2014 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 

(%) 

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 

2014 г. 473 804 231 629 48,90 242 175 51,11 396 838 83,75 76 966 16,24 
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Население към 31.12.2014 г. по пол и възраст в област Варна           (брой) 

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

общ брой към 31.12.2014 г. – 473 804 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 формира тенденция за намаляване 

броя на населението, която за изминалата 2014 година е характерна, в сравнение с 

предходната 2013 година броят на населението на област Варна се е намалило с 272 

жители.  

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

следва: в градовете на област Варна живеят 396 838 души или 83.75% от населението на 

областта, а в селата живеят останалите 76 966 души или 16.24% 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 48,88% към 

51,11%. 
Възрастова структура на населението в област Варна за четиригодишен период 

Години 

Възрастови групи 

Общо 0-14 

% от 

общия 

брой 

15-59 

% от 

общия 

брой 

60+ 

% от 

общия 

брой 

Общо 

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 

2014 г. 473 804 70 138 14.80 289 438 61.10  114 228 24.10 

 Общо В градовете В селата 

 
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  

Общо за 

страната 
7 202 198 3 502 015 3 700 183 5 267 480 2 541 532 2 725 948 1 934 718 960 483 974 235 

Област Варна 473 804 231 629 242 175 396 838 193 124 203 714 769 66 38 505 38 461 

0 4 663 2 464 2 199 3 948 2 093 1 855 715 371 344 

1 - 4 19 176 9 874 9 302 16 281 8 384 7 897 2 895 1 490 1 405 

5 - 9 25 047 12 870 12 177 20 842 10 676 10 166 4 205 2 194 2 011 

10 - 14 21 252 10 881 10 371 17 112 8 781 8 331 4 140 2 100 2 040 

15 - 19 20 457 10 533 99 24 16 668 8 605 8 063 3 789 1 928 1 861 

20 - 24 26 946 14 181 12 765 22 571 11 851 10 720 4 375 2 330 2 045 

25 - 29 35 180 17 667 17 513 30 713 15 253 15 460 4 467 2 414 2 053 

30 - 34 36 323 18 558 17 765 31 981 16 277 15 704 4 342 2 281 2 061 

35 - 39 40 371 20 818 19 553 35 680 18 301 17 379 4 691 2 517 2 174 

40 - 44 37 947 19 522 18 425 32 947 16 891 16 056 5 000 2 631 2 369 

45 - 49 31 559 16 209 15 350 26 941 13 775 13 166 4 618 2 434 2 184 

50 - 54 30 241 15 034 15 207 25 374 12 461 12 913 4 867 2 573 2 294 

55 - 59 30 414 14 630 15 784 25 393 12 013 13 380 5 021 2 617 2 404 

60 - 64 30 895 14 220 16 675 25 457 11 531 13 926 5 438 2 689 2 749 

65 - 69 28 582 12 606 15 976 22 781 9 914 12 867 5 801 2 692 3 109 

70 - 74 20 786 8 875 11 911 15 991 6 709 9 282 4 795 2 166 2 629 

75 - 79 15 546 6 091 9 455 11 984 4 616 7 368 3 562 1 475 2 087 

80 - 84 11 667 4 275 7 392 8 973 3 217 5 756 2 694 1 058 1 636 

85 - 89 5 176 1 794 3 382 3 996 1 382 2 614 1 180 412 768 

90 - 94 1 413 475 938 1 077 352 725 336 123 213 

95 - 99 144 42 102 114 34 80 30 8 22 

100 + 19 10 9 14 8 6 5 2 3 
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В градовете 

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 

2014 г. 396 838 58 183 14.66 248 268 62.56 90 387 22.77 

В селата 

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 

2014 г. 76 966 11 955 15.53 41 170 53.49 23 841 30.97 

 

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. – 289 438 жители, от която се формира основно 

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

Варна, но през 2014 година се наблюдава намаляване броя на населението в областта.  

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

годишна възраст (за 2014 г. – 24.10% при 23.73% през 2013 г.) и леко увеличаване делът на 

децата 0-14 г. (за 2014 г. – 14.80% при 14.70% през 2013 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 

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.  

Броят на живородените деца през 2014 г. в област Варна е 4 667, от които 2 466 

момчета и 2 201 момичета (момчетата са с 265 повече от момичетата). В сравнение с 

предходната 2013 година броят на живородените се е увеличил с 121 деца, от които повече 

112 момчета и 9 момичета повече. 

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. 9,6‰ за 

2013 г, но за 2014 г. коефициента на раждаемост в област Варна бележи леко увеличаване 

9,8‰  за 2014 г. 
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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 2014 г. – 27,7 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. 

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. 9,6‰ за 

2013 г, но за 2014 г. коефициента на раждаемост в област Варна бележи леко увеличаване 

9,8‰  за 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

възраст) 

 

В коефициента на абортите за 2014 г. – 14.3 на 1 000 жени във фертилна възраст, се 

отчита намаление на извършените аборти в сравнение с 2013 г. – 16.0 

 

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 

2014 г. 4 702 1 595 42,24 14,3 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на 

област Варна 

  

 3.Обща смъртност 
УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2014 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 108952 56630 52322 67008 34684 32324 41944 21946 19998 

Варна 5939 3169 2770 4429 2342 2087 1510 827 683 

0 24 15 9 16 9 7 8 6 2 

1  -  4 7 2 5 6 2 4 1 - 1 

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

10 - 14 4 4 - 4 4 - - - - 

15 - 19 6 4 2 4 3 1 2 1 1 

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 9,4

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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20 - 24 10 7 3 8 6 2 2 1 1 

25 - 29 20 14 6 16 11 5 4 3 1 

30 - 34 39 24 15 31 18 13 8 6 2 

35 - 39 65 49 16 53 43 10 12 6 6 

40 - 44 89 58 31 71 44 27 18 14 4 

45 - 49 130 96 34 99 71 28 31 25 6 

50 - 54 232 151 81 175 117 58 57 34 23 

55 - 59 325 224 101 231 156 75 94 68 26 

60 - 64 482 322 160 381 252 129 101 70 31 

65 - 69 652 420 232 507 331 176 145 89 56 

70 - 74 672 391 281 498 281 217 174 110 64 

75 - 79 862 422 440 632 294 338 230 128 102 

80 - 84 1088 493 595 776 340 436 312 153 159 

85 + 1226 469 757 917 358 559 309 111 198 

 

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 12.5‰ за 2014 г.  при 12,03‰ за 

2013 г. Смъртността е по-висока сред мъжете (3 169), отколкото сред жените (2 770) и в 

градовете (4 429), отколкото в селата (1 510). 

Смъртността в България през 2014 г е 15.1‰. Област Варна е на трето място сред 

областите с най-ниска смъртност. 

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

2014 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 2014 г. 

Най-висока смъртност има при населението между 80-84 годишна възраст – 1088 са 

починалите за 2014 г. 

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. 

Анализирайки 2014 и 2013 година, в смъртността по причини не се забелязват 

съществени различия. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

2013 г. – област Варна 2014 г. – област Варна 

Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял (%) 
Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял  (%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 5 705 1 203.39 100.00 5 939 1253.47 100.00 

I 
Някои инфекциозни и 

паразитни болести 
25 5.27 0.44 25 5.28 0.42 

II Новообразувания 1 229 259.24 21.54 1 170 246.93 19.70 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и 

отделни нарушения, 

включващи имунния 

механизъм 

7 1.48 0.12 4 0.84 0.06 
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IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната на 

веществата 

41 8.65 0.72 30 6.33 0.50 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 
7 1.48 0.12 1 0.21 0.01 

VI 
Болести на нервната 

система  
45 9.49 0.79 35 7.38 0.59 

VII 
Болести на окото и 

придатъците му 
0 0 0 0 0 0 

VIII 
Болести на ухото и 

мастоидния израстък 
0 0 0 0 0 0 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
3 571 753.25 62.59 3 903 823.75 65.7 

Х 
Болести на дихателната 

система 
170 35.86 2.98 205 43.26 3.45 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 

253 53.37 4.43 232 48.96 3.90 

ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 
1 0.21 0.02 0 0 0 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната система и на 

съединителната тъкан 

2 0.42 0.04 4 0.84 0.06 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 
76 16.03 1.33 73 15.40 1.23 

ХV 
Бременност, раждане и 

послеродов период 
0 0 0 0 0 0 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния период 

12 2.53 0.21 9 1.89 0.15 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци 

на развитието], 

деформации и хромозомни 

аберации 

7 1.48 0.12 3 0.63 0.05 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, 

открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

86 18.14 1.51 74 15.61 1.25 

ХIX 

Травми, отравяния и някои 

други последици от 

въздействието на външни 

причини 

173 36.49 3.03 171 36.09 2.9 

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 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‰, но през 2014 г., тя нараства и е 5.1‰. 
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 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 2014 г. – 1.7‰, през  2013 г. и 2012 г. – 1.3‰, а през 2011 г. – 1.9‰.  

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

2011 г. – 6.3‰, през 2012 г. – 5.7‰, през 2013 г. – 2.9‰, а през 2014 г. – 3.7‰. 

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 2014 г. са по-ниски 

от предходните години. 

6

11

16

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

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
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  
2012 г. 33 6.9 27 5.7 6 1.3 

2013 г. 19 4.2 13 2.9 6 1.3 

2014 г. 24 5.1 16 3.4 8 1.7 

 

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Варна 

Година Перинатална ДС в ‰ Неонатална ДС в ‰ 
Постнеонатална ДС 

в ‰ 
2012 г. 7.6 3.8 3.2 

2013 г. 6.6 2.0 2.2 

2014 г. 9.4 2.1 3.0 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на 

област Варна. 
 

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 2014 г. абсолютният брой на естествения прираст за област Варна е (-)1 272 

души, при което стойността на коефициента на естествения прираст е  -2.7‰. 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 -1.3‰, а в селата -10.2‰, това се обяснява с по-високата смъртност и ниска 

раждаемост в селата, в следствие на застаряващото население там. 
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Естествен прираст в област Варна 

Община 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Брой 
На 1 000 

души 
Брой 

На 1 000 

души 
Брой 

На 1 000 

души 

Аврен -132 -0.3 -90 -0.2 -96 -0.2 

Аксаково -111 -0.2 -138 -0.3 -152 -0.3 

Белослав -37 -0.1 -42 -0.1 -49 -0.1 

Бяла -40 -0.1 -33 -0.1 -30 -0.1 

Варна -42 -0.1 -218 -0.5 -130 -0.3 

Ветрино -111 -0.3 -103 -0.2 -105 -0.2 

Вълчи дол -136 -0.3 -107 -0.2 -145 -0.3 

Девня -25 -0.1 -36 -0.1 -71 -0.1 

Долни чифлик -50 -0.1 -53 -0.1 -71 -0.1 

Дългопол -87 -0.1 -111 -0.2 -105 -0.2 

Провадия -174 -0.4 -189 -0.4 -243 -0.5 

Суворово -51 -0.1 -39 -0.1 -75 -0.2 

ОБЩО -996 -2.1 -1 159 -2.4 1272 -2.7 

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. 

Едновременното въздействие на значителен брой 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 здравeн 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 2014 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система – 33.25%. 

На второ място са болестите на покочо-половата система – 9.01%. На трето място са 

болести на окото и придатъците му – 7.45%. Болести на органите на кръвообръщението  – 

7.42%. 

Регистрираните новооткрити заболявания за 2014 г. са 404 815. 

Така формираната заболеваемост за 2014 г. е 854.39 на 1 000 души от населението. 

През 2014 г. в структурата на болестността по класове болести с най-висок 

относителен дял 23.43% са болестите на органите на кръвообръщението . На второ място са 

болестите на дихателната система – 17.88%. На трето място са болестите на покочо-

половата система – 9.68%. 

-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 -5,7

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Регистрираните заболявания за 2014 г. са 1 207 005. 

 

 

Графика 7. Структура на 

Общата заболеваемост на 

населението от област Варна през 

2014 г. 

 

 

Заболеваемост при децата до 17 години 

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

2014 г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система – 56,76% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години. 

На второ място са окото и придатъците му – 6,57 %. 

На трето място са някой инфекциозни и паразитни болести – 6,49 % . 

На четвърто място са симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 5,43 % . 

И на пето място са травми, отравания и някои други последици от въздействието на 

външни причини – 4,78 %. 
 

Графика 8. Структура на 

заболеваемост на населението 

от област Варна при децата до 

17 години през 2014 г.  
 

 

 

 

 

 

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

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистри

рани 

заболяван

ия 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

(%) 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

(%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 1 048 781 2 212.26 100.00 446 515 941.86 100.00 

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 

Клас X
33,25% Клас XIV

9,01%

Клас VII
7,45%

Клас IX
7,42%Други

42,87%

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
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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. 
 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Варна през 2014 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистри

рани 

заболяван

ия 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

(%) 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

(%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 1 207 005 2 547,48 100 404 815 854,39 100 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 25 166 53,11 2,08 16 575 34,98 4,09 

II Новообразувания 23 955 50,56 1,98 5 489 11,58 1,36 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 7 627 16,10 0,63 2 485 5,24 0,61 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 73 305 154,72 6,07 11 431 24,13 2,82 

V Психични и поведенчески разстройства 29 033 61,28 2,41 5 183 10,94 1,28 

VI Болести на нервната система  50 292 106,15 4,17 10 208 21,54 2,52 

VII Болести на окото и придатъците му 88 752 187,32 7,35 30 151 63,64 7,45 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 36 194 76,39 3,00 15 800 33,35 3,90 

IХ Болести на органите на кръвообращението 282 791 596,85 23,43 30 023 63,37 7,42 

Х Болести на дихателната система 215 870 455,61 17,88 134 599 284,08 33,25 

ХI Болести на храносмилателната система 46 076 97,25 3,82 15 746 33,23 3,89 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 40 266 84,98 3,34 18 780 39,64 4,64 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 94119 198,65 7,80 23 442 49,48 5,79 

ХIV Болести на пикочо-половата система 116898 246,72 9,68 36 460 76,95 9,01 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 8 407 17,74 0,70 3 964 8,37 0,98 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 3 054 6,45 0,25 552 1,17 0,14 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 23 632 49,88 1,96 16 794 35,45 4,15 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 41 568 87,73 3,44 27 133 57,27 6,70 
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Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически 

отчети на ЛЗ за извънболнична помощ в областта. 

 

1. Хоспитализирана заболеваемост 

През 2014 г. хоспитализациите в лечебните заведения са в следния порядък: 

На първо място е клас II (новообразувания) – 18 705, което е 394.78 на 10 000 души 

от населението, относителен дял – 17.33%. 

На второ място е клас IX (болести на органите на кръвообръщението) – 17 753, което 

е 374.69 на 10 000 души от населението на областта, относителен дял – 16.44%.  

На трето място е клас XI (болести на храносмилателната система) – 10 380, което е 

219.08 на 10 000 души от населението, относителен дял – 9.61%. 

На четвърто място е клас XIV (болести на пикочо-половата система) – 8 227 или 

173.64 на 10 000 души от населението, относителен дял – 7.62%. 

На пето място е клас X (дихателната система) – 8 033, което е 169.54 на 10 000 души 

от населението, относителен дял – 7.44%. 

През 2014 г. от стационарите на лечебните заведения за болнична помощ в област 

Варна са изписани 107 960 болни или 2 278,58 на 10 000 от населението, а през 2013 г. са 

изписани 112 655 болни или 2 376.31 на 10 000 от населението, което е с 4 695 лекувани и 

изписани по малко през 2014 г. 

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%. 

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 2014 г. заболеваемостта от злокачествени заболявания е 437.94, 

а болестността – 3 776.46 на 100 000 души от 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. 

Сред новооткритите заболявания най-често срещани са тези на Храносмилателните 

органи – 477, или 100.67 на 100 000 души население, след тях са Меланом и други 

злокачествени новообразувания на кожата – 287 или 60,57 на 100 000 души население. На 

трето място са злокачествени новообразувания на млечна жлеза – 242 или  51,08 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 2013 г. 2014 г. 
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локализацияна на 

новообразуванието по 

МКБ – 10  

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  

17 207 3 629,59 100,00 2 269 478,62 100,00 17893 3776,46 100,00 2075 437,94 100 

Устни, устна кухина и 

фаринкс  
370 78,05 2,15 53 11,18 2,34 380 80,20 2,21 62 13,09 2,73 

в т.ч.:  устна  166 35,02 0,96 13 2,74 0,57 168 35,46 0,98 15 3,17 0,66 

Храносмилателни 

органи  
2 637 556,24 15,33 540 113,91 23,80 2775 585,69 16,13 477 100,67 21,02 

в т. ч.: хранопровод  24 5,06 0,14 11 2,32 0,48 32 6,75 0,19 10 2,11 0,44 

стомах  293 61,80 1,70 79 16,66 3,48 330 69,65 1,92 86 18,15 3,79 

дебело черво  1 211 255,44 7,04 190 40,08 8,37 1260 265,93 7,32 151 31,87 6,65 

ректосигмоидална 

област, право черво 

(ректум), анус и анален 

канал  

828 174,66 4,81 129 27,21 5,69 850 179,40 4,94 105 22,16 4,63 

черен дроб и 

интрахепатални 

жлъчни пътища  

68 14,34 0,40 30 6,33 1,32 75 15,83 0,44 30 6,33 1,32 

панкреас 150 31,64 0,87 78 16,45 3,44 159 33,56 0,92 80 16,88 3,53 

Дихателни органи и 

гръден кош  
853 179,93 4,96 268 56,53 11,81 854 180,24 4,96 209 44,11 9,21 

в т. ч.: ларинкс 281 59,27 1,63 33 6,96 1,45 275 58,04 1,60 25 5,28 1,10 

трахея, бронхи и бял 

дроб 
522 110,11 3,03 229 48,30 10,09 529 111,65 3,07 181 38,20 7,98 

Кости и ставни 

хрущяли 
51 10,76 0,30 5 1,05 0,22 47 9,92 0,27  0,00 0,00 

Меланом и други 

злокачествени 

новообразувания на 

кожата  

3 608 761,06 20,97 301 63,49 13,27 3733 787,88 21,69 287 60,57 12,65 

в т. ч.: злокачествен 

меланом на кожата  
293 61,80 1,70 32 6,75 1,41 314 66,27 1,82 33 6,96 1,45 

Мезотелиална и меки 

тъкани  
193 40,71 1,12 13 2,74 0,57 197 41,58 1,14 26 5,49 1,15 

Млечна жлеза 3 175 669,72 18,45 284 59,91 12,52 3288 693,96 19,11 242 51,08 10,67 

Женски полови органи  2 356 496,97 13,69 202 42,61 8,90 2419 510,55 14,06 181 38,20 7,98 

в т. ч.: шийка на 

матката  
787 166,01 4,57 59 12,45 2,60 823 173,70 4,78 66 13,93 2,91 

тяло на матката 1 047 220,85 6,08 73 15,40 3,22 1065 224,78 6,19 68 14,35 3,00 

яйчник  425 89,65 2,47 59 12,45 2,60 436 92,02 2,53 37 7,81 1,63 

Мъжки полови органи 1 329 280,33 7,72 245 51,68 10,80 1418 299,28 8,24 193 40,73 8,51 

в т. ч.: простата 1 088 229,50 6,32 226 47,67 9,96 1170 246,94 6,80 179 37,78 7,89 

Пикочна система  1 212 255,66 7,04 135 28,48 5,95 1283 270,79 7,46 177 37,36 7,80 

в т. ч.: пикочен мехур  821 173,18 4,77 82 17,30 3,61 873 184,25 5,07 121 25,54 5,33 

Око, главен мозък и 

други части на 

централната нервна 

система  

179 37,76 1,04 31 6,54 1,37 204 43,06 1,19 37 7,81 1,63 

в т. ч.: око и неговите 

придатъци  
46 9,70 0,27 4 0,84 0,18 48 10,13 0,28 3 0,63 0,13 

главен мозък  102 21,52 0,59 25 5,27 1,10 123 25,96 0,71 30 6,33 1,32 
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Щитовидна и други 

ендокринни жлези 
369 77,84 2,14 22 4,64 0,97 405 85,48 2,35 32 6,75 1,41 

в т. ч.: щитовидна 

жлеза  
353 74,46 2,05 21 4,43 0,93 382 80,62 2,22 29 6,12 1,28 

Неточно определени, 

вторични и неуточнени 

лokaлuзaции 

157 33,12 0,91 75 15,82 3,31 151 31,87 0,88 60 12,66 2,64 

Лимфна, кръвотворна и 

сродните им тъкани  
718 151,45 4,17 95 20,04 4,19 739 155,97 4,29 92 19,42 4,05 

в т. ч.: болест на 

Hodgkin  
148 31,22 0,86 4 0,84 0,18 149 31,45 0,87 8 1,69 0,35 

нехочкинов лимфом  270 56,95 1,57 49 10,34 2,16 284 59,94 1,65 37 7,81 1,63 

лeвkeмuя 246 51,89 1,43 32 6,75 1,41 249 52,55 1,45 36 7,60 1,59 

лuмфouднa лeвkeмuя  180 37,97 1,05 15 3,16 0,66 187 39,47 1,09 21 4,43 0,93 

миелоидна лeвkeмuя  49 10,34 0,28 13 2,74 0,57 47 9,92 0,27 12 2,53 0,53 

Новообразувания ин 

ситу  
373 78,68 2,17 30 6,33 1,32 398 84,00 2,31 32 6,75 1,41 

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.,  2.98% за 2013 г., и 3.16% за 2014 

г. Най-голяма епидемиологична значимост по групи инфекции имат следните нозологични 

форми: чревни инфекциозни болести, вирусен хепатит, сифилис и др. 

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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 Брой 
На 

100 000 
Брой 

На 

100 000 
Брой 

На 

100 000 

Общо 374 79.03 367 77.41 342 72,18 

в т.ч. новооткрити 89 18.81 88 18.56 81 17,10 

Туберкулоза на дих. органи 303 64.03 289                       60.96 265 55,93 

в т.ч. новооткрити 71 15.00 66 13.92 62 13,09 

Туберкулоза на костите и ставите 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.06 6 1.27 9 1,90 

в т.ч. новооткрити 1 0.21 2 0.42 2 0,42 

Туберкулоза на пикочо-половите органи 2 0.42 2 0.42 1 0,21 

в т.ч. новооткрити  0.00 - - 1 0,21 

Други форми на активна туберкулоза 71 15.00 78 16.45 77 16,25 

в т.ч. новооткрити 18 3.80 22 4.64 19 4,01 

 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза 

През 2014 г. регистрирани заболявания от активна туберколоза на 100 000 души са 

72.18; за 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 
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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 2014 г. са регистрирани 29 033, от които 5 183 са новооткрити. Показателят 

болестност е 61.28 на 1000 души при заболеваемост – 10.94 на 1000 души. 

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. 

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 здравната 

политика на страната 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. 

Необходим е по-внимателен преглед и оценка както на настоящата политика, така и на по-

нататъшното развитие на здравната система, с оглед подобряване здравето на населението. 

Реформата в системата на здравеопазването трябва да обхване всички нива и области 

на действие – извънболнична помощ, болнична помощ, спешна помощ, медико-социални 

услуги, лекарствоснабдяване, дейности по опазване на общественото здраве, 

междусекторно сътрудничество, развитие на управленския капацитет и др. 

Конкретните дейности следва да съответстват на идентифицираните основни 

проблеми и недостатъци на системата и поставените цели, при максимално ефективно 

усвояване на наличните ресурси. 

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  организирана 24-часова неотложна помощ в лечебните  заведения за 

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; 

 деквалификация и липса на ефективна система за продължаващо обучение и 

контрол върху качеството на специализираната медицинска дейност; 
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Предложения за решаване на проблемите 

Насоките за решаване на проблемите в извънболничната помощ включват 

редица дейности, по-важните от които са: 

Насоките за решаване на проблемите в извънболничната помощ включват редица 

дейности, по-важните от които са: 

 Фокусиране на вниманието върху социално уязвимите контингенти (деца, 

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

рамкови договори. 

 Създаване на действаща ефективна система за следдипломно обучение на 

лекари с акцент върху общопрактикуващите лекари. 

 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 денталното здраве, на 

профилактичната и лечебна дейност, особено при децата до 18 годишна възраст и лицата в 

неравностойно положение от различни уязвими групи. 

 Подобряване на координацията на общопрактикуващите лекари с 

изпълнителите на извънболнична специализирана помощ и лекарите в болничните лечебни 

заведения. 

 

Регионални здравни приоритети 

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

следните приоритетни дейности: 

За изпълнението на тези цели е необходимо реализирането на следните приоритетни 

дейности: 

 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. 

 Осигуряване на достъпни, своевременни и качествени здравни услуги за 

общността за достигане на европейските стандарти при медицинското обслужване. 

 Осигуряване на възможности за взаимодействие и комуникация между 

отделните подсистеми (нива на оказване на медицинска помощ) и териториалното им 

разпределение, с цел по-висока ефективност при използване на ресурсите. 

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

на човешки, технологични и финансови ресурси. 

 Изграждане на надеждна информационно-комуникационна система в 

системата на здравеопазването. 

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

 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА РЗИ-ВАРНА 

 През 2015г. 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 146 бройки. От 01.01.2015 г. до 15.07.2015 г. РЗИ-Варна работи с щатна осигуреност от 

176 служители – 128 по служебно правотношение и 48 по трудово, от 15.07.2015 г. до 

31.12.2015 г. РЗИ-Варна работи с щатна осигуреност от 146 служители – 112 по служебно 

правотношение и 34 по трудово правотношение. През 2015 г. са изготвени и утвърдени от 

Директора Длъжностно разписание и Поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Варна от 

05.01.2015 г., 02.02.2015 г., 15.07.2014 г. и 01.10.2015 г. 

 По щат ръководството на РЗИ-Варна се осъществява от директор, заместник 

директор и главен секретар. Общата администрация в инспекцията включва дирекция 

„АПФСО‖ с 22 длъжности, а специализираната е организирана от дирекции: ‖Обществено 

здраве‖ с 36 длъжности, „Лабораторни изследвания‖ с 25 длъжности, „Надзор на заразните 

болести‖ с 42 длъжности  и  ―Медицински дейности‖  с 18 длъжности. Съгласно 

Постановление № 66/28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните 

организации и във връзка с изпълнение на допълнителни дейности в инспекцията, през 
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разглежданото тримесечие са осигурени допълнителено  3 бр. технически длъжности извън 

утвърдената численост, които са заети.  

 Разпределението на персонала съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията е, както следва: ръководни длъжности – 20 по щат, от тях са заети – 19; 

експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 94 по щат, заети – 91; 

експертни длъжности със спомагателни функции – 26, заети - 26; технически длъжности –6 

заети - 6. 

 През второто шестмесечие на 2015 г. са пенсионирани четирима служителя, 

напуснали са 41 и са постъпили 14 служители. 

 През 2015 г. са проведени и приключили 3 конкурса: за директор дирекция „НЗБ―, за 

инспектор в отдел „ПЕК―, Д „НЗБ― и за инспектор в отдел „РК―, Д „ОЗ―. 

 Утвърдени бяха щатно и длъжностно разписание във връзка с проведените 

съкращения в щата. Съкратени бяха 30 длъжности:   

 Към 31.12.2015 г. в инспекцията работят 109 служители с висше образование. От тях 

с висше медицинско образование са 75 (24 притежават степен магистър и 51 са 

професионален бакалавър по ... ), а с висше немедицинско образование – 34 служители. С 

придобита медицинска специалност са 18 служители. Разпределението на специалистите с 

висше образование по дирекции е следното:  

 - В дирекция ―Административно правно финансово и стопанско обслужване‖ 

служителите с висше образование са 10, всички с висше немедицинско образование. 

Всички притежават степен магистър. 

 - В дирекция ―Медицински дейности‖ има 13 служители с висше образование, като 8 

от тях са с висше медицинско образование и 5 с висше немедицинско образование. От 

притежаващите степен магистър 12 служители, 5 са с придобита специалност.  

 - В дирекция ―Обществено здраве‖ от общо 35  служители с висше образование, 27 

са с висше медицинско и 8 с висше немедицинско образование.  От притежаващите степен 

магистър 16 служители, 8 са с придобита специалност.  

 - В дирекция „Надзор на заразните болести‖ има 38 служители с висше образование, 

като от тях 36 са с висше медицинско образование и 2 с немедицинско. От притежаващите 

степен магистър 10 служители, 7 са с придобита специалност.  

 - В дирекция „Лабораторни изследвания‖ от 12 служители с висше образование, 3 от 

тях са с висше медицинско и 9 с висше немедицинско образование. От притежаващите 

степен магистър 9 служители, 2 с придобита специалност.  
КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ИНСПЕКЦИЯТА  

 Планирането на следдипломната квалификация за 2015 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 8 

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

Допълнително бяха включени и осъществени още 8 обучения. 

 През 2015г. за служители на РЗИ – Варна бяха осъществени следните курсове: 

- в ИПА по 5 теми са обучени 8 служителя; 

- към НЦОЗА 9 курса – 9 теми, обучени 9 служителя; 

- към НЦЗПБ 4 курса; 

- към НЦРРЗ 6 курса – обучени 6 служителя ;  

- към Съюз на метролозите в България - 1 тема - 3 служителя  

- допълнително: 

2 служителя взеха участие в 2 обучения, организирани от ДА закрила на детето; 

1 служител премина обучение в допълнително добавен курс към НЦОЗА; 

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

1 служител е преминал курс към БДХД ; 

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

1 служител е преминал курс към НСИ 
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1 курс към НЦ по наркомании - София; 

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 
Бюджета на РЗИ-Варна за 2015 година, за разлика от предходните години не съдържа 

приходна част.  

Отчета на РЗИ-Варна за годината в приходната част има следното измерение в цифри: 

приходи и доходи от собственост – 13 052 лв., държавни такси – 449 186 лв., глоби, санкции и 

наказателни лихви – 17 469 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 557 лв. и 195 

лв. от други приходи, като общия размер на приходите е 466 590 лв.  

По сметка на МЗ чрез поделения на НАП през 2015 година са внесени 12 755лв. от НП 

събрани в наша полза.  

Постъпилите суми от закупени специални формуляри за предписване на наркотични 

вещества (РБНВ) за посочения период са за 195 лв. 

Несъбраните  вземания от клиенти към 31.12.2015 г. са 616 лв. /Дезинфекционна станция 

ЕАД – 535 лв. и Областна администрация Варна – 81 лв./, които са в просрочие. 

РАЗХОДИ 
Общите разходи по отчета на инспекцията през 2015 г. са в размер на 1 939 821 лв., като 

планираните средства по бюджет са 2 018 668 лв.  Изразходваната сума по отчет е със 78 847 лв. по-

малка в сравнение с бюджета, като 3503 лв. са от средствата за персонал и 75 344 лв. по-малко са за 

издръжка, като причината е, че за месец декември не ни беше предоставен лимит за разходи по 

СЕБРА извън средстгвата за заплати.  

Бюджета на РЗИ – Варна за 2015 г. предвижда средства за персонал в размер на 1 413 668 

лв., което е със 154 525 лв. по-малко от бюджета за 2014г. Разходите за персонал в годишния отчет 

за 2015г. са 1 410 165 лв., което представлява 99,8% от средствата по бюджет. 

Разходите за заплати по §01 в годишния отчет са 1 010 462 лв., като 225 859 лв. от тях са за 

персонал нает по трудови правоотношения, а 784 603 лв. за заплати и възнаграждения на персонала 

нает по служебни правоотношения.   

По §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала за 2015 г. са изразходвани общо – 

101 381 лв., които са разпределени както следва: 

- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения са изразходвани 11 158 лв. 

- за персонала по извънтрудови правоотношения – 400 лв. 

- изплатени суми за СБКО, облекло и др. с характер на възнаграждение – 35 366 лв. 

- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 43 161 лв. 

- други плащания и възнаграждения – 11 296 лв.   

Направените осигурителни вноски за сметка на работодател през 2015 г. са за 298 322 лв. и 

съответстват на изплатените заплати. 

Бюджета на РЗИ – Варна предвижда средства за издръжка за 2015 г. в размер на  605 000 лв.  

Действително направените разходи за издръжка на инспекцията по отчет са – 529 656 лв. Те са 

отразени по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация за 2015 г. в отчета на 

инспекцията както следва: 

Разходи за храна – 57 лв., като са закупени ободрителни напитки за нощни дежурства на 

служителите от медико-сантарна охрана на границата.  

Разходи за медикаменти – 49 069 лв. са похарчени за медикаменти, биопродукти, среди и 

консумативи за лабораторната дейност на РЗИ-Варна съгласно одобрени и изпълнени заявки от 

лабораториите. В края на годината, въпреки изтеклите договори не са доставени и заплатени 

изцяло, заявените медикаменти. 

По параграфа за постелен инвентар и облекло е направен разход от 8 198 лв. за закупено и 

предоставено от работодателя работно и предпазно облекло на служители по заповед, поради 

изтекъл срок на износване, за диоптрични стъкла за очила, поради промяна в диоптъра на 10 

служители, даден е аванс за изработка на предпазно облекло и чехли за служители от 

лабораториите. Облеклото е заведено по лични партиди, за да се следи износването. От напуснали 

служители през годината по параграфа са възстановени 388 лв..      

Средствата за материали по отчет 87 167 лв. През 2015 година направените разходи за 

лабораторни материали и консумативи и за канцеларски материали и тонери са съгласно сключени 
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договори с доставчиците.  Заявяването, фактурирането и доставката се извършват при спазване 

Одитна пътека – материали. 

Разходите за горива, вода и ел.енергия са 140 425лв. По този параграф обичайно се правят 

най-големите разходи в издръжката, които са 215 164 лв., като след префактуриране от 

съсобственици и наематели по сметката на инспекцията е възстановена сумата 74 739 лв.  

Направените разходи за външни услуги общо са 173 605 лв. и включват разходи за 

транспортни услуги (7 584 лв.), телекомуникационни и пощенски услуги (19106 лв.), разходи за 

квалификация и преквалификация на персонала (2243 лв.) разходи по поддръжка на софтуер (15 240 

лв.), поддръжка и ремонт на хардуер (391 лв.) и други разходи за външни услуги (129 041 лв.) - 

договори за абонамент, за поддържане, почистване и охрана на имуществото и пряко свързани с 

извършваната дейност от инспекцията. По този параграф са отчетени средства за извършена 

подмяна на дограма. 

По параграфа за текущ ремонт, разхода за годината е 40 492 лв. Платени са окончателните 

разходи за ремонти, извършени през 2014г., за които не достигнаха средства – окончателното 

плащане за подмяна на дограма на втори и трети етаж, боядисване и подмяна на осветителни тела в 

сградата. През 2015г., поради липса на средства са правени предимно аварийни ремонти в т.ч. 

авариен ремонт на водопровод, авариен ремонт на асансьор, авариен ремонт по ел.захранване на 

помещението за портиери и охрана, годишна профилактика на трафопост към административната 

сграда, аварийно възстановяване ел.захранването към отдел ПЕК, наложителен ремонт и подмяна на 

предпазители в главно ел.табло на първи етаж до МСОГ.  

През 2015 г. са направени разходи за командировки на служители за семинари, курсове и 

във връзка с текущата работа в размер на 12 835 лв.  

Разходи за застраховки – 8 820 лв. – подновени са застраховките към Булстрад - застраховка 

„живот‖ на служителите, на административната сграда и на автомобилите – гражданска отговорност 

и „каско―, и е сключена застраховка обща гражданска отговорност на ЛИК и на Органа за контрол 

от вид А.  

Разходи за договорни санкции и неустойки, поради недостатъчен лимит по СЕБРА и 

забавено плащане – 89 лв.  

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

за служебните автомобили, съгласно изискванията на ЗМДТ. 

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

2015 г. е 1 534 722 лв. 

Трансферите за поети данъци и осигурителни вноски на служители са както следва: за данък 

върху доходите на наетите лица – 89 838 лв., за фондовете на ДОО – 202 042 лв.., за ЗОВ – 88 

726лв., за ДЗПО–  39 673 лв. и съответстват на отчета по параграфите: § 69-01, § 69-05, § 69-06, § 69-

07. 

Към 31.12.2015 г. няма неразплатените задължения на РЗИ-Варна. 

През 2015 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 евро с левова равностойност в размер на 53 312 лв. за инспекции на преподаватели и 

данък към НАП, изцяло със средства от предоставен аванс по програмата. 

По ОП „Човешки ресурси‖, проект „Спри и се прегледай‖ е изплатено верифицирано 

възнаграждение в размер на 2819 лв. и 868 лв. за осигурителни вноски. 

По програма „Старт в кариерата‖ за период от 9 месеца е нает един служител. Месечните 

разходи за заплата и осигурителни вноски редовно са възстановянани от ДБТ-Варна. Програмата 

приключи през м.ноември, като не можахме да предложим работа на служителя поради липса на 

свободни места в общата администрация.  

По Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН‖, Компонент 3 са направени разходи в 

размер на 6 905 лв., колкото са отпуснатите средства по бюджета на програмата. 

По „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести‖ за извършване на 

скринингови изследвания за онкологични заболявания на лица по предварително изготвени 

списъци, предоставените средства бяха 7342,10 лв. Усвоените средства са 1396,40 лв. поради 

неявяване на всичкилица от списъците. С цел повишаване информираността и обучение на 

населението, по същата програма бяха отпуснати 1200 лв. Закупени са интерактивни пособия за 

онагледяване вредното въздействие на тютюнопушенето, алкохола и нездравословното хранене в 

рамките на отпуснатите средства. 
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По „План за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства‖ предоставените средства с корекция на бюджета от 

МЗ са 10 000 лв., които са усвоени.  За нуждите на програмата получихме мобилен мамограф с 

ремарке за провеждане на профилактични прегледи/изследвания на здравно неосигурени лица от 

ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от 

Варненска област. 

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

мощности‖ предоставените средства са оползотворени за нуждите на дейността – 1039 лв. 

През периода са начислени поетите ангажименти по сключените договори за извършване на 

доставки и услуги, както и изпълнените ангажименти. Не са поемани ангажименти за суми над 

предвидените по бюджет за издръжка.  

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

всеки месец и по тримесечия с натрупване за 2015 г. 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 2015г. 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, главен секретар, директори на дирекции, началник отдел «ФССД», 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".  

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. 

През 2015г. Дирекция ―АПФСО‖ продължи да има водеща роля при изготвяне, 

структуриране и актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на 

инспекцията. Специалистите от дирекцията непрекъснато доразвиваха и актуализираха през 

годината различните компоненти на СФУК, като следяха за промените и сроковете да бъдат 

уведомени всички служители. 

През 2015г. 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, бе актуализирана и променяна 

неколкократно. Промените по вътрешно-нормативните актове бяха следствие от 

направения задълбочен анализ на действащите правила, кодекси и процедури. През 2015г. 

състоянието на основната част от елементите от СФУК на Инспекцията бе на нивото на 

законовите и нормативни изисквания. Вътрешният финансов контрол се осъществява 

независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.  

Процедурите по наблюдение и преглед на професионални дейности, операции и 

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



23 

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 2015г. не са докладвани случаи на неспазване на ―Етичния кодекс‖. 

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, както и 

заповеди и други, свързани с дейността на инспекцията, се намират 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.  

СФУК в РЗИ–Варна е многопластова и динамична система. Дефинирайки я като 

такава, ръководството на инспекцията съумя през 2015г. 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 2015г.  

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 2015г. 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.  

Инспекцията осъществяваше дейността си на базата на всеобхватна и пълноценна 

контролна среда.  Всички елементи на СФУК през 2015г. активно работят, изпълнявайки 

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

Действащата през 2015г. 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 2015г. 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.  

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

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

СФУК за 2014г. 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 2015г. рискове по изпълнението на оперативните цели по дирекции и отдели, 

обсъждане и разяснения от лицето на което са възложени функциите на финансов 

контрольор на новите вътрешни документи по СФУК за управление на риска. Оценката за 

управлението на риска през 2015г. 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. 

Контролните дейности са елемент на всички вътрешни документи, елемент на 

СФУК. 

Основните вътрешно-нормативни документи на РЗИ-Варна са разработени в 

следните основни групи: 

Вътрешни правила 

Инструкции 

Процедури 

Други вътрешни нормативни документи 

Ръководството на РЗИ–Варна осъществява ежегоден мониторинг върху дейностите  

на организацията. В хода на осъществяването на конкретните  дейности  през годината 

възникнаха различни обективни и субективни промени, които наложиха текущ мониторинг 

и актуализация на редица нормативни актове –заповеди, методики и процедури. 

Директорът на дирекция ―АПФСО‖ осъществи през 2015г. необходимата 

организация по попълване и публикуване в изискуемите срокове на отчетите за 2014г. 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. 
 

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.  

До 15.07.2015г. 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 - 2, 

механик – 1, изпълнител-огняр, шофьор - 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. 

Във връзка с публикуване на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения 

правилник на РЗИ /ДВ бр.47/2015г./, и.д. Директор на РЗИ-Варна с писмо изх.№ РД 

04963/30.06.2015г. до Министъра на здравеопазването е поискал съгласуване наименованието и 

броя на отделите в сруктурата на дирекциите на РЗИ-Варна, като е приложил структура на РЗИ-
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Варна в сила от 13.07.2015г., с която Дирекция АПФСО се преструктурира, като числеността на 

дирекцията се намалява общо с 10 щатни бройки, намаляват се броя на отделите от 3 на 2, като се 

променя и тяхното наименование, предвид разформироването на съществуващия до момента отдел 

„Административно-правни и стопански дейности‖. Създадените два нови отдела са с наименование 

„Административно – правно и информационно обслужване‖ и „Финансово-счетоводни и стопански 

дейности‖, като между тях са разпределени дейностите осъществявани от закрития отдел. Към 

отдел „ АПИО‖ премина административно - правното обслужване и дейността, изпълнявана от 

човешки ресурси, а към отдел «ФССД» премина стопанската дейност в инспекцията. През третото 

тримесечие беше направено съкращаване на персонал, трансформиране на длъжности, 

преразпределяне на всички задачи върху останалите служители. Заедно с проведените междинни 

срещи, бяха изработени нови длъжностни характеристики и нови работни планове. Беше 

преработен плана за мониторинг на персонала в отдела и бяха актуализирани рисковете в риск-

регистъра. 

От 15.07.2015г. Дирекция „АПФСО‖ е ръководена от директор, като в структурата на това 

звено от РЗИ - Варна са включени: отдел „Административно-правно и информационно обслужване‖ 

и отдел „Финансово-счетоводени и стопански дейности‖. В тях работят служители заемащи 

длъжности както следва: 

Отдел „Административно-правно и информационно обслужване‖ - 11 служители: началник 

отдел -1, главен юрисконсулт -1, главен експерт –1, старши експерти –2, гл.специалист-програмно 

осигуряване -1, ст.специалист -1, специалисти –4 

Отдел „Финансово-счетоводени и стопански дейности‖- 10 служители: началник отдел –1, 

главен счетоводител –1, главен експерт –1, старши експерти –1, специалисти -2, изпълнител-

огняр,монтьор -1, изпълнител-шофьор -1, изпълнител-шофьор,механик – 1, изпълнител-огняр, 

шофьор-1. 

През 2015г. Дирекция ―АПФСО‖ продължи да има водеща роля при изготвяне, 

структуриране и актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на инспекцията. 

Специалистите от дирекцията непрекъснато доразвиваха и актуализираха през годината различните 

компоненти на СФУК, като следяха за промените и сроковете да бъдат уведомени всички 

служители. 

 

ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ”: 

Дейността на отдел ―АПСД‖ към Дирекция „АПФСО‖ през периода 01.01.2015г. – 

15.07.2015 година беше насочена към обезпечаване и подпомагане работата на специализираната 

администрация във връзка c админиcтративно-cтопанcкото, правно и кадрово осигуряване на 

инcпекцията в cферите на нейните функции.  

Осигури се непрекъсваем режим на приемане, регистриране, разпределяне и насочване на 

входящата служебна кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение изходящата 

кореспонденция в cъответcтвие c изиcкванията на Инcтрукцията за документооборота, деловодната 

и архивната дейност на РЗИ-Варна, включително и извършване на куриерска дейност. 

През изтеклото шестмесечие отдел „АПСД‖ взе активно участва във внедряването на 

комплексно административно обслужване и електронните услуги в РЗИ-Варна. В тази  връзка се 

извърши актуализиране на процедурите и бланките за съответните административни услуги, 

поставени върху информационното табло пред звеното за административно обслужване и тези на 

интернет страницата на инспекцията. 

 През второто тримесечие беше утвърдена, изготвената от Директора на Д‖АПФСО‖ 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ,ИЗМЕНЕНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРИ И БЛАНКИ ПО  АДМИНИСТАРТИВНИ УСЛУГИ  НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА  РЗИ-ВАРНА.  

В отдела постъпиха и бяха обработени  9 броя жалби, които са пренасочени към други 

ведомства съобразно компетността им за предприемане на съответни административни мерки. 

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

са постъпили 9 заявления, които са били 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 4 решения, с които е предоставен пълен достъп до исканата 

информация, чрез 3 писмени справки и едно копие на хартиен носител. На едно от заявленията 

срокът за предоставяне на информацията е удължен поради по-големият обем информация, който е 
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следвало да се представи на заинтересованото лице. В рамките на законоустановения срок е 

издадено решение  с което е предоставен пълен достъп до исканата информация, чрез писмена 

справка изпратена по електронен път. На 2 от заявленията срокът за предоставяне на информацията 

е удължен поради изискване на съгласие на третата срана. В рамките на законоустановения срок са 

издадени 2 решения, с които е предоставен частичен достъп до исканата информация, чрез устни 

справки. На едно заявление е предоставен отговор, че информацията е поместена на електронната 

страница на РЗИ-Варна и на  едно заявление е отговорено, че инспекцията не разполага с исканата 

информация. Не са подавани жалби през първо шестмесечие на 2015г. срещу решения и откази за 

предоставяне на ДОИ.  

Отдел „АПСД‖ организира 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 е проведен 1 

конкурс, който е стартиран в края на 2014г.. 

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. 

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

служителите в отдела, като изготви 15 оценки. 

За отчетния период са изготвени и съгласувани 24 договора, по които РЗИ-Варна е страна. 

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

по движението на наказателните постановления и събраните суми по тях и осъществи процесуално 

представителство пред органите на съдебната власт, като за периода са образувани 13 дела пред 

първа инстанция /АНД 13, АНД 14, АНД 890, АНД 889, АНД 926, АНД 929, АНД 930, АНД 931, 

АНД 1623, АНД 1624, АНД 1653, АНД 2175, АНД 2178/, като по всички е постановено съдебно 

решение с изключение на /АНД 1623,  АНД 1653, АНД 2175/, които са в процес на решаване. 

През първо шестмесечие статуса на производствата е следния: 

По АНД 13/2015г. е постановено съдебно решение с което НП е потвърдено от първа 

инстанция и не е обжалвано пред АС в законоустановения срок, АНД 14 - постановено съдебно 

решение с което НП е отменено, АНД 890- постановено съдебно решение, с което е потвърдено НП. 

Решението на РС е обжалвано в АС, АНД 926 – постановено съдебно решение, с което е потвърдено 

НП. Решението на РС е обжалвано в АС, АНД 929 – постановено съдебно решение, с което е 

потвърдено НП. Решението на РС е обжалвано в АС, АНД 931- постановено съдебно решение, с 

което е отменено НП. Решението на РС е обжалвано в АС, АНД 930 – постановено е съдебно 

решение, с което е потвърдено НП. Решението на РС е обжалвано в АС, АНД 889 – постановено 

съдебно решение, с което е отменено НП, Решението на РС не е обжалвано в АС,  АНД 1624 и АНД 

2178 - постановени съдбни решения от РС, по отношение на които тече срока за обжалване.  

Служители от одел „АПСД‖ оигуриха необходимите условия 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 е 

проведена една обществена поръчка за канцеларски материали, доставка и зареждане на тонер 

касети, необходими за дейността на РЗИ-Варна през 2015г. – 2016г., която приключи със сключване 

на два броя договори. На основание чл.14, ал.5 от ЗОП е проведена една обществена поръчка за 

доставка на лабораторни материали за нуждите на РЗИ-Варна, която приключи със сключването на 

6 броя договори. 

Въз основа на изготвена документация е проведена обществена поръчка през месец 

декември 2014г. за доставка чрез покупка на оборудван санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-

Варна на основание чл.14, ал.4 от ЗОП. През първо шестмесечие на 2015г. съгласно условията на 

подписания между страните договор се извърши доставката на санитарния автомобил. Въз основа 

на мотивирано искане от страна на ЦСМП – Варна и Заповед на Директора на РЗИ-Варна, 

оборудвания санитарен автомобил беше предоставен за безвъзмездно управление на Център за 

спешна медицинска помощ (ЦСМП) – гр. Варна. 

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

„АПСД‖ и се извършваше от изпълнител-водопроводчик и изпълнител-общ работник.  

В изпълнение на решение на МС 386 от 29 май за безвъзмездно предоставяне за управление 

на част от имот-публична държавна собственост на Медицински университет ―Проф. д-р Параскев 

Стоянов-Варна‖ се състави проект на приемо-предавателен протокол, с който комисия назначена от 
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Директора на РЗИ-Варна и комисия назначена от Ректора на МУ-Варна ще извършат фактическо 

предаване и приемане на част от имот-публична държавна собдтвеност, находящ се в гр.Варна, 

ул.‖Брегалница‖ №3, представляващ: 

а/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.339.12.2 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр.Варна, с площ 497,98 кв.м, предназначение: за обществено хранене, 

намиращ се на първия етаж в сграда 12, подробно описан в Акт за публична държавна собственост 

№ 8467 от 26 април 2013 г. 

б/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.339.1.17 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Варна, с площ 69,47 кв.м, предназначение: за здравни и 

социални услуги, намиращ се на деветия етаж в сграда 1, подробно описан в Акт за публична 

държавна собственост № 8766 от 24 октомври 2014г. 

в/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.339.1.20 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Варна, с площ 195,70 кв.м, предназначение: за здравни и 

социални услуги, намиращ се на единадесетия етаж в сграда 1, подробно описан в Акт за публична 

държавна собственост № 8769 от 24 октомври 2014г. 

Предвид разписаното нормативно изискване по заявление от директора на РЗИ-Варна се 

извърши инспекция от Държавния технически надзор на официалните и служебните ансансьори, 

които се ползват от РЗИ-Варна и МУ-Варна. Проверката завърши с вписване на констатациите в 

специалните дневници и даване на предписание за извършване на текущи ремонти свързани с 

поддръжката на асансьорните уредби. 

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.  Автомобилния парк на инcпекцията се 

поддържаше  в добро техничеcко cъcтояние, като на МПС бяха  извършвани регламентираните 

годишни техничеcки прегледи и периодични прегледи със  смяна масла на автомобилите в сервиз и 

други резервни части. 

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.  

Отделът организира и оcигури cнабдяването на админиcтрацията с материали, конcумативи, 

химикали, диагноcтични медицинcки изделия и cмазочни материали за съответното тримесечие. 

Служителите от отдел „АПСД‖ работиха активно върху поддръжката на зелените площи 

пред сградата на инспекцията и вътрешния двор. 

 

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 

През второ шестмесечие на 2015 година на работата на служителите от административното 

звено на отдел „АПИО‖, Д‖АПФСО‖ могат да се отчетат следните резултати: Осигури се 

непрекъсваем режим на приемане, регистриране, разпределяне и насочване на входящата служебна 

кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение изходящата кореспонденция в 

cъответcтвие c изиcкванията на Инcтрукцията за документооборота, деловодната и архивната 

дейност на РЗИ-Варна, включително и се извършваше вътрешна и външна куриерска дейност. За 

отчетния период са обработени 32 216  входящи документи, 5537 изходящи, както и предписания, 

заповеди и други вътрешни документи.  

 Общо през 2015 година служителите от административното звено са обработили 32 216 

входящи документи, 9536 изходящи, 628 предписания, 535 заповеди, 226 командировъчни и други 

вътрешни документи.  

Отдел „АПИО‖ разгледа 12 броя жалби, които пренасочи към други ведомства съобразно 

компетността им за предприемане на съответни административни мерки. 

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

са постъпили 5 заявления, които са били обработени от директор Д‖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 4 

решения, с които са предоставени три пълни и един частичен достъпа до исканата информация. По 

едно от заявленията не е издадено решение, поради факта, че такова не следва да се издава. 

Уведомен е писмено заявителя, че исканата от него информация е поместена на интернет – 
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страницата на инспекцията. Не са подавани жалби през второто шестмесечие на 2015г. срещу 

решения и откази за предоставяне на ДОИ.  

Директора на дирекция „АПФСО‖ и Гл.юрисконсулт от отдел „АПИО‖, Д‖АПФСО‖ 

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. 

Главния юрисконсулт от отдел „АПИО‖ и Директора на дирекция „АПФСО‖ в 

регламентирания срок отчетоха пред МЗ дейността по движението на наказателните постановления 

и събраните суми по тях и осъществиха процесуално представителство пред органите на съдебната 

власт. 

Пред второ шестмесечие статуса на съдебните производства е следния: 

АНД 1653 потвърдено пред първа инстанция, не е обжалвано пред втора инстанция, АНД 

2175 потвърдено пред първа инстанция, обжалвано пред втора инстанция, производството е висящо 

пред АС. 

АНД 929 – постановено съдебно решение, с което е потвърдено НП. Решението на РС е 

обжалвано в АС и чака решение на АС. 

АНД 890- постановено съдебно решение, с което е потвърдено НП.Решението на РС е 

обжалвано в АС и е потвърдено, АНД 926 – постановено съдебно решение, с което е потвърдено 

НП.Решението на РС е обжалвано в АС и е потвърдено, АНД 931- постановено съдебно решение, с 

което е отменено НП. Решението на РС е обжалвано в АС и е потвърдено., АНД 930 – постановено е 

съдебно решение, с което е потвърдено НП. Решението на РС е обжалвано в АС и е потвърдено. 

АНД 2178 потвърдено пред първа инстанция, обжалвано пред втора инстанция, и 

потвърдено от АС. 

С оглед необходимостта от сключване на граждански договори през месец октомври 

началник отдел „ФССД‖ разработи „Вътрешни правила за изготвяне,съгласуване, включване, 

отчитане и изплащане на граждански договори в РЗИ-Варна. 

Във връзка с писмо от Инспектората на МЗ за предостявяне на информация относно 

напредъка и предприетите действия по Секторния антикорупционен план в системата на 

здравеопазването за 2015г., директор Д‖АПФСО‖ през месец ноември разработи „СОП за 

извършване на повторни проверки в обекти, контролирани от РЗИ-Варна от друг екип‖. 

СЪСТОЯНИЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА В РЗИ. 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). 

Намаленият до минимум състав на звеното 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 към момента е с 122 активни точки.  

Към момента броя на наличната компютърна техника и нейното разпределение по дирекции 

стана следното: 

Разпределение на компютърната техника на инспекцията към 31.12.2015г. 

Година на 

придобиван

е 

Бр.комп.по 

дирекции 

 

Бр.сървъри 

АПФСО ОЗ НЗБ ЛИ МД общо 

2015г.       0 

2014г.  
1 + 1 

таблет 
3 1   

5+1 

табл. 

2013г.       0 

2012г.  
1 комп. 

1 прен. 

1 комп.  

1 прен. 
 

 2 

2 
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2011г. 1   2 комп.     3 

2010г.       0 

2009г.       0 

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 2015г. се поддържаха и своевременно актуализираха 9 

програмни продукти, за които пряко отговаря отдела. Оказваше се 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. С изключение на дистанционния курс „Електронно 

управление‖, другите планирани курсове към ИПА за повишаване на квалификацията на 

специалистите в отдела не се състояха. 

Периодично се налага и се извършва преинсталация на операционни системи, както и 

антивирусна профилактика на компютрите.  

Обработени са своевременно всички сигнали за проблеми по хардуера и софтуера. В 

изготвените протоколи от проведения мониторинг се констатира навременно и адекватно реагиране 

от служителите на отдела на всички възникнали ситуации и проблеми през отчетния период. През 

годината бяха направени 12 заявки за подмяна на дефектирал хардуер, част от които бяха закупени 

и монтирани. 

1. Антивирусна профилактика на компютърната техника в инспекцията - Извършва се 

регулярно, профилактично или при поискване на ползвателя. При вирусната атака на 30.11.2015 

бяха изчистени и основно профилактирани 9 компютъра, както и проверени превантивно всички 

останали. 

1.Поддръжка на техниката - Компютърната техника се поддържа в добро състоние, 

отремонтирани са 51 бр. по протоколи, а също така са правени профилактика и дребни ремонти на 

място, при повикване. Подмяна на устройства, както и захранващи блокове, монитори и UPS – и се 

наложи след неколкократни токови удари от електрозахранването.  

2. Състояние на мрежата - Поддържа се в добро състояние. През периода се подмениха 

много от мрежовите устройства с нови и се положиха нови кабели на 3 етажни трасета, свързано с 

промяна и разместване на работни места.  

3. Предложените за бракуване стари устройства – принтери и монитори, които са събрани в 

ст.222 за становище от външна фирма.  

4. Повредени / неработещи мишки и клавиатури се подменяха с наличните в отдела. При 

необходимост бяха правени заявки за закупуване. За инсталация на принтери, UPS-и и друга 

периферия и предаване на хардуер към други отдели са направени 28 протокола. 

От одобрените от Директорския съвет курсове за СДО, регулярно се получават уведомления 

за датата и мястото на провеждане. Учасниците в курсовете са уведомени.  

Бе изготвен списък с желанията за обучение на служители от РЗИ в курсовете към новата 

програма на НЦЗПБ за 2016г. След гласуване на директорски съвет бяха изпратени заявки за 

одобрените курсове. 
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Всички периодично изпращани информации до други институции (ежедневна – ОРЗ, 

свободен леглови фонд, ежеседмични – отчет проверки тютюнопушене, информация за медиите, 

отчет акции по кръводаряване, месечни отчети и др.) бяха точно и коректно подготвяни в срок, без 

да се допускат пропуски или закъснения. 

Интернет страницата на РЗИ се обновява при постъпване на заявки за промяна, 

актуализация и отпадане от сайта, които се събират на хартиен носител и се съхраняват в папка, за 

да се проследява хронологията на промени в страницата. Всички регистри,  предоставени за 

поставяне на сайта са обработени своевременно качени.  

Е-форумът и анкетата за проучване мнението на гражданите се проверяват и разпечатват 

регулярно. Всяка седмица населението на град Варна се уведомява, чрез електронната  страница и 

Е-mail за динамиката на заразните и паразитни заболявания и констатираните здравно-хигиенни 

неблагополучия.  

Електронните пощи се обслужват автоматично на всяка минута и получените писма се 

свеждат своевременно до ръководството на РЗИ. 

 

ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”: 

 

След промяна в Устройствения правилник на РЗИ и намаляване числеността на персонала в 

инспекцията, считано от 15.07.2015г. отдел «Финансово счетоводен» е трансформиран в отдел 

«Финансово счетоводни и стопански дейности» като отпадна дейност «Човешки ресурси» и се 

добави стопанската дейност. 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ  

Тя 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 2015 година, съгласно заповед № 

422/07.12.2015г. на Директора на инспекцията е направена пълна годишна инвентаризация, като 

негодните и залежалите активи са бракувани при спазване изискванията на Вътрешните правила за 

провеждане на инвентаризации. Определените в заповедта четири инвентаризационни комисии 

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

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

ще бъде подготвена в началото на 2016 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 периода до преструктуриране на отдела, 

дейността на звено «Човешки ресурси», извършвана от двама служители се отчиташе в отдел «ФС», 

а след това в отдел «АПИО». Независимо от това съществува приемственост, взаимна заменяемост, 

преразпределение на задачите и не е допуснато забавяне, грешки или недоразумения в работата. 

Навреме се обработват всички документи, свързани с отсъствията на служителите, с извънредния и 

нощен труд, както и с времето на разположение на работодателя. В съответствие с представените 

докладни записки от началниците на отдели за положения извънреден и нощен труд, както и за 

времето на разположение се подготвят заповеди за изплащането му. Одобрените суми се включват в 

заплатите на служителите за следващия месец. 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 ‖ФСДУС‖ 

на 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 
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удръжки и списъците за изплащане на възнагражденията на служителите по банкови клонове се 

изготвят, подписват и съхраняват съгласно утвърдените правила и заповед на 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 получихме Бюджет за разходи на РЗИ-Варна през 2015г. и въпреки, че 

средствата за издръжка са увеличени с 27 200 лв. в сравнение с миналата година, ограничения 

месечен лимит на средства по банковата сметка изисква да се предприемат мерки за икономии на 

текущи разходи в издръжката. Част от мерките са: осъществявания предварителен контрол преди 

поемане на задължения и извършване на разход, 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 2015г., като се следи от 

служители в счетоводството за точното изпълнение на планираните суми. Всички искания за 

покупка на материали, стоки, извършване на ремонти и отстраняване на аварии се оформят като 

предварителни заявки, които се изпълняват след  разрешение и подписи от директор на дирекция 

или началник на отдел, финансов контрольор и директора на инспекцията, като се редуцират до 

минимални стойности.  

Контрола по  разходване на бюджетни средства  при стриктното прилагане на СФУК е 

постоянен ангажимент на Финансовия контрольор и на Главния счетоводител. Системата на 

двойния  подпис съгласно Вътрешните правила за прилагане на системата за двоен подпис в РЗИ-

Варна е задължителна процедура, при която поемането на всяко финансово задължение и 

извършването на всеки разход, независимо от размера им не може да се осъществи без подписите на 

Директора и Главния счетоводител, или на техните упълномощени лица, на които е делегирано това 

право по съответния ред. 

Предварителният контрол на разходите в РЗИ-Варна се осъществява от финансов 

контрольор, като след 15.07.2015г. длъжността е преобразувана в главен експерт и функциите на 

финансов контрольор са възложени със заповед. 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. Резултатите от проверката попълва в 

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

подписаните контролни листи.‖ Не е допуснато изплащане на разходи от касата и подготвяне на 

платежни нареждания за банкови преводи без да се осъществи предварителен контрол. 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/главен експерт и директора на инспекцията.  

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

съсобственик, окомплектоват се и се съхраняват в класьори. Следят се сроковете и изпълнението 

им. В електронната мрежа ежемесечно се предоставя достъп до информация за описа на договорите. 

В счетоводството се осъществява проверка на правилното отчитане на служебните аванси и 

представените авансови отчети от подотчетните лица за законосъобразност и целесъобразност. След 

рапорт от началника на отдела за неправилно изготвен авансов отчет за командировка, 

неправомерно отчетената сума е върната. Извършва се ежемесечно осчетоводяване и контрол на 

зареденото и изразходвано гориво от главния счетоводител, като смяната на масло и гуми се 

контролират в съответствие с изминатия пробег от служебните автомобили.  

Счетоводната документация по процедурите, обхваща процеса от сключването на 

договорите и поемането на задължения по СФУК, тримесечните заявки от лабораториите в РЗИ-

Варна, писмата до фирмите за доставка, фактурирането, заплащане, завеждане в складовите 

регистри, изписването и получаване от лабораториите е оформена според бюджетната процедура. 

Стриктно се спазват както утвърдената процедура по заявяване, разрешаване и извършване на 

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

отчитане на материалите в инспекцията, съгласно СФУК. Извършените проверки по документи за 

икономичното и целесъобразно изразходване на материалните запаси през годината от финансовия 

контрольор/главния експерт протекоха в две насоки – чрез контрол при заявяване и закупуване и 

контрол при изписване и получаване.  

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 
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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. 

Доставката на медикаменти се извършва при стриктно спазване на утвърдена вътрешна 

процедура. В края на 2014 година след проведена процедура са сключени договори с доставчици на 

медикаменти за нуждите на лабораториите в инспекцията, които продължават до ноември 2015г. 

Счетоводната документация е оформена според бюджетната процедура. Финансовият 

контрольор/главният експерт проверява и обобщава заявките, следи за правилното съставяне и 

оформяне на фактурите от фирмите, редовно упражнява контрол по изпълнение на сключените 

договори с цел да не се превишат договорените количества и суми. Изготвя месечни и тримесечна 

справки за изпълнението, като по този начин допринася за планиране на разходите и по-ефективно 

разпределение на средствата за издръжка през оставащия период до приключване на договорите.  

През месец април, след като са определени годишните нужди за лабораторни материали и 

проведена процедура, са сключени договори с шест фирми-доставчици по спечелените от всяка от 

тях позиции. През разглеждания период с активното участие на финансовия контрольор е проведена 

процедура за избор на доставчик на канцеларски материали и тонери за принтери и копирни 

машини в инспекцията и са подписани договори, действащи до месец март 2016г.  

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. 

Планирането на приходите и разходите във връзка с изготвянето на проектобюджет за 

2016г., 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 тригодишната бюджетна прогноза и планирането 

за следващата година са изготвени и представени в указаните срокове. 

Началникът на отдела и главният счетоводител контролират събираемостта на приходите от 

такси, наеми и наказателни постановления, като дават указания на счетоводителите с цел 

предотвратяване на грешки и неправилно събиране на суми. През 2015 г. се регулярно са изготвяни 

тримесечните справки за движението на наказателните постановления, които включват информация 

за броя и сумите на доброволно платените глоби в брой и по банковата сметка. 

През годината регулярно са изготвени от главния счетоводител и изпратени в МЗ месечните 

и тримесечните касови отчети и справките към тях, оборотните ведомости на тримесечие и всички 

необходими справки като второстепенен разпоредител с бюджет.  

В изпълнение на решение на МС 386 от 29 май за безвъзмездно предоставяне за управление 

на част от имот-публична държавна собственост на Медицински университет ―Проф. д-р Параскев 

Стоянов-Варна‖ се състави приемно-предавателен протокол, с който комисия назначена от 

Директора на РЗИ-Варна и комисия назначена от Ректора на МУ-Варна извърши фактическо 

предаване и приемане на части от административната ни сграда представляващи: 

а/ самостоятелен обект с площ 497,98 кв.м. с предназначение за обществено хранене, 

намиращ се на първия етаж  

б/ самостоятелен обект с площ 69,47 кв.м. и предназначение за здравни и социални услуги, 

намиращ се на деветия етаж  

в/ самостоятелен обект с площ 195,70 кв.м. и предназначение за здравни и социални услуги, 

намиращ се на единадесетия етаж  

С оглед на гореизложеното, в счетоводството са съставени необходимите счетоводни 

записвания за отразяване на действията. В срок е подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ, като са 

декларирани останалите площи на РЗИ-Варна. 

Поисканите справки от „Инспекторат― към МЗ във връзка с извънредна проверка по сигнал 

и изпратен въпросник, касаещ предимно звено Човешки ресурси са представени за проверка в 

указания срок. В изпълнение на заповед №РД-04-35/03.11.2015г. на министъра на здравеопазването 

отново на дирекция „Инспекторат― бяха представени набор от 64 справки за дейността на дирекция 
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АПФСО през 2014г. и 2015г. в изключително кратък срок.  Резултатите от проверката ще получим 

през м.март 2016г. 

Във връзка с извършена планова проверка на дейността на дирекция „АПФСО‖ през 2013г. и 

2014г. от Дирекция „Вътрешен одит‖ на МЗ, са подготвени и изпратени поисканите справки, 

попълнени са исканите въпросници, почти цялата вътрешна нормативна база по СФУК е копирана и 

сканирана, представени са всички договори и др. Допълнително са представени две обяснителни 

записки за планирането на приходите и предоставянето на работно облекло и лични предпазни 

средства. На 23-ти декември получихме предварителния доклад от проверката и изготвихме 

Становище по доклада, като обосновахме отпадането на някои констатации. 

Съгласно сроковете са изготвени и представени Въпросника и Доклада за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол, Доклада за управлението на риска в РЗИ-Варна през 

2014 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 2014 г. Спазен е срока и при подаването на комплекта 

статистически справки в ТСБ-Варна, както за 2014 г. така и за трите тримесечия на 2015 г. 

Всички служители на отдел „ФС‖ през м.януари активно се включиха в процеса по 

оценяване изпълнението на възложените дейности през 2014 г. и изготвяне на годишните планове за 

работа през 2015 г. Началникът на отдела направи преглед на изпълнението на плана за мониторинг 

на персонала и изготви годишен отчет. Навреме бяха проведени междинните срещи, като част от 

процеса по оценяване през текущата година. Във връзка с преструктурирането на отдела беше 

извършена промяна в длъжностните характеристики, работните планове и беше коригиран плана за 

мониторинг на контрола на задачите, изпълнявани от служителите на отдела. 

И през 2015 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. 

Финансовата част на проекта е възложена на началника на отдел «ФССД». Продължи да се води 

активна кореспонденция между Солунския университет в Република Гърция като главен 

изпълнител и РЗИ-Варна като подизпълнител. Всички наши действия се съгласуваха, плащанията се 

одобряваха предварително, непрекъснато получавахме конкретни указания при изготвянето на 

отчетите. Ние задавахме въпроси по различни казуси, възникнали в процеса на работата. В резултат 

бяха подписани четири договора с преподаватели за проведени обучения през 2014 г. на 

пристанищен персонал и инспекции на провежданите действия от здравните инспектори на 

пътническите кораби, оформени бяха документите за разходите на преподавателите и са изплатени 

дължимите суми в началото на 2015г. Регулярно бяха изпращани тримесечните финансови отчети 

на изпълнителя на проекта за одобрение.  

Като поредна година и през 2015 продължи участието на РЗИ – Варна в Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН‖, Компонент 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 заповеди 

от МЗ. Това са: ОП „Човешки ресурси‖, проект „Спри и се прегледай‖, програма „Старт в 

кариерата‖, „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‖. 

СТОПАНСКА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ  
Стопанската дейност е свързана с обезпечаване и подпомагане работата на цялата инспекция 

чрез осигуряване оптимални условия на работа на служителите.  

Стопанско-ремонтната дейност в инспекцията се организираше през първата половина на 

годината от началник отдел ―АПСД‖, а след преструктуриране на дирирекцията от началник отдел 

„ФССД― и се извършваше от изпълнителските длъжности и от външни фирми.  
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Предвид разписаното нормативно изискване по заявление от директора на РЗИ-Варна се 

извърши инспекция от Държавния технически надзор на официалните и служебните ансансьори, 

които се ползват от РЗИ-Варна и МУ-Варна. Проверката завърши с вписване на констатациите в 

специалните дневници и даване на предписание за извършване на текущи ремонти свързани с 

поддръжката на асансьорните уредби. По-късно възникнаха и други аварийни ситуации и са 

извършени още два ремонта на официалните асансьори до входа на сградата, включително и смяна 

на въжета. Предвид честото аварийно спиране поради претоварване, е извършена доставка и монтаж 

на датчици за претоварване, обезпечаващи безаварийната работа на двата асансьора. 

Поради възникнала авария с електро-захранването в помещението на портиерите е 

направена подмяна на кабели и прекъсвачи и е осигурено безопасно ползване на контактите. 

Аварийно беше прекъснато захранването с ток на ниската част от сградата, ползвана от отдели РК и 

ПЕК. Това наложи през няколко седмици, в почивните дни да се подменят изцяло две главни 

разпределителни табла, като се осигури непрекъснато захранване на хладилната камера с ваксините. 

По план беше направена профилактика на трафопоста, осигуряващ снабдяването с ел.енергия на 

сградата.  

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 при наличие на финансова възможност. През годината е извършен един авариен ремонт на В и К 

съоръженията, като е отстранен теч. От изпълнител – водопроводчика са монтирани две мивки, 

периодично са отстранявани течове от кранчетата на радиаторите, поправки на брави и др. дребни 

ремонти. 

Осъществяването на по-големи строително-ремонтни дейности, свързани със 

специализирана техника и професионалисти в съответната област, извършени от външни 

изпълнители, пред вид ограничените финансови средства беше почти невъзможно. Единствено 

беше сключен договор за подмяна на съществуващата дограма и изработка и монтаж на РVC 

дограма на 59 прозореца в работни кабинети и лаборатории.  

Извършена е задължителната профилактика на трафопоста, собственост на РЗИ-Варна. 

Предвид настъпването на отоплителния сезон двама служители – изпълнител –огняр, 

шофьор и изпълнител – водопроводчик, преминаха успешно обучение за работа със съдове под 

налягане на газ и ежегоден опреснителен курс за огняри. От началото на октомври длъжността на 

изпълнител-водопроводчик е преобразувана в изпълнител-огняр, монтьор, поради невъзможността 

през зимния сезон да се осигури обслужване на парното през целия работен ден, през почивните 

дни, а при минусови температури и през нощта. В изпълнение на заповед на директора е извършена 

подготовка на сградата и съоръженията за работа през зимния сезон. От изпълнител – огняр, 

монтьора са обезопасени, почистени и зазимени шахти и водопроводни съоръжения,  почистени са 

олуци, водосточните тръби от нападали листа и отпадъци. Извършена е профилактика на 

отоплителната инсталация и котелното с помощта на външни фирми по договори и е обезпечена 

нормална работа през зимния сезон. Пожарогасителите са проверени, презаредени и поставени на 

указаните места. Предстои да бъдат разпределени по етажите закупените 5 нови пожарогасителя с 

СО2. 

Автомобилния парк на инcпекцията също е подготвен в съответствие с нормативните 

документи за работа при есенно-зимни условия. Всички автомобили преминаха годишен 

техничеcки преглед, направени са необходимите застраховки, оборудвани са с антифриз, течност за 

чистачки и зимни гуми. От месец декември се ползват зимни разходни норми за бензин и се 

включва отоплението в колите. 

Отделът организира и оcигурява cнабдяването на админиcтрацията с материали, 

конcумативи, химикали, диагноcтични медицинcки изделия и хигиенни материали за съответното 

тримесечие. Организирано е закупуването да се извършва само след одобрени от финансовия 

контрольор и директора заявки, и предоставянето на материалите – само след правилно попълнени 

и подписани искания. През годината периодично е осигурявано отпечатването на бланки за нуждите 

на специализираната администрация. 

Служителите от отдела работиха активно върху поддръжката на зелените площи пред 

сградата на инспекцията и вътрешния двор. Осигурено е изнасянето и унищожаването на 

медицинските отпадъци по договор, разкомплектоването и изнасянето на едрогабаритните отпадъци 

на вторични суровини и изхвърляне на общата смет в контейнерите.  

Подменена е дограмата на част от сградата, закупени са части за подмяна и ремонт на 

компютърни конфигурации, закупени са печатащи устройства, столове и др. материали, като са 
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използвани всички финансови възможности за осигуряване на по-добри условия за труд на 

служителите.  
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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 18, заети от физически лица.  

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 2015 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 4-ма главни специалисти. 

В отдел РКМЕ се осъществява съставянето, съхраняването и движението на 

медицинската документация на освидетелстваните лица за трайно намалена 

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

експертиза на временната нетрудоспособност от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.  

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

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

последното решение на ТЕЛК и НЕЛК. Медицинските експертни досиета на лицата, на 

които не е определен процент трайно намалена работоспособност, се съхраняват за срок от 

5 години. Досиетата са подредени по единен граждански номер. 

Лекарите в отдел РКМЕ контролират медицинската експертиза на 

работоспособността като правят проверки на органите на медицинската експертиза, 

разпределят към съответните ТЕЛК - състави документацията на лицата за 

освидетелстване/преосвидетелстване, проверяват и заверяват издадените експертни 

решения на ТЕЛК, като съблюдават спазване на нормативните изисквания за срочност  и 

качество.  

Служителите работят в кабинети, които са оборудвани с ергономично офис 

обзавеждане, компютърни конфигурации и периферни устройства, като е обезпечена 

електронна връзка  чрез глобална мрежа в инспекцията. В кабинет №101 се приемат молби-

декларации и медицински документи от лицата за освидетелстване/преосвидетелстване от 

ТЕЛК. За консултации на граждани по въпроси относно експертиза на работоспособността 
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са предоставени служебните телефонни номера на началник отдел и главен инспектор: 052 

665-235 и 052 665-239. Регистрирането на входящата и изходяща кореспонденция на отдел 

РКМЕ се осъществява от деловодството на РЗИ, като на всички преписки се слагат 

входящи и изходящи номера. Директорът на инспекцията резюлира цялата входяща и 

изходяща кореспонденция на отдел РКМЕ. По всички преписки се работи бързо, 

компетентно и при спазване на регламентираните  срокове. 

През 2015г. в РКМЕ са приети 9396 броя документи, които своевременно са 

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

впечатление нарастването на онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания, съответно 

на тенденцията на цялата страна. Тези заболявания са социално значими, тъй като водят до 

нарастване на временната и трайна неработоспособност, а оттам и до инвалидизиране на 

населението.  

Контролът и разпределението на подадените молби-декларации и медицински 

документи за явяване на ТЕЛК е ежедневен и се извършва от началник отдел и от главен 

инспектор.  

Приетите молби-декларации, заедно с медицинските документи за ТЕЛК се 

разпределят към 3-те ТЕЛК в град Варна, след което се съставя МЕД при първично 

освидетелстване, а при преосвидетелстване се свързват с наличното МЕД. Работи се с 

програмен продукт „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 изготвят  изходящи списъци до ТЕЛК и 

предавателно-приемателни протоколи на МЕД до ТП на НОИ. 

През 2015г. са проверени и заверени 12595 броя експертни решения. Сама по себе си 

тази цифра говори за 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 др. 

Обработените МЕД за служебно преосвидетелстване са 4845 броя, което изисква 

следните дейности: намиране в складовете, където се съхраняват, изваждане и подреждане 

по ред, съответен на списъците от НОИ. Разпределение на МЕД за съответните ТЕЛК – 

състави и изготвяне на списъци – опис на разпределените МЕД с оглед предоставяне на 

служебно лице за предстоящото преосвидетелстване на лицата. 

Кореспонденцията с НЕЛК на отдел РКМЕ се осъществява при спазване на 

законоустановения срок за изпращане на обжалваните експертни решения пред НЕЛК. 

Преписките с НЕЛК, ТЕЛК, РДСП и др. институции през 2015г. са 1271 броя, а изпратените 

експертни решения на заинтересованите страни е 19157 броя. 

През 2015г. са издадени 44 броя заповеди за определяне съставите на ЛКК през 

текущата година и 54 заповеди, поради промяна на съставите.  

Преписките по обжалваните болнични листи и експертни решения са 907, чиито 

контрол  се осъществява от главния инспектор в отдела. 

Извършени са 4653 броя справки  и заверени копия на документи по искане на 

граждани. 

 

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

 

Основните задачи в дейността на Отдела през 2015 г. са в съответствие с 

нормативните изисквания и Указания на МЗ. В изпълнението им, 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; 



38 

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 Методика за субсидиране на лечебните 

заведения за болнична помощ от МЗ 

Инспекторите и главният специалист РЛЗ осъществяват текущ контрол и оказват 

методична и консултативна помощ в пълен обем съобразно ангажиментите им. 

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.  

ІІ. Във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните 

вещества и прекурсорите са извършени следните дейности: 

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 

обстоятелства; 

Извършени са 80 проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия за 

търговия с наркотични вещества;  

Извършени са 3 проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни 

бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

Предоставени са 2177 рецептурни бланки за предписване на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества (кочани);  

Предоставени са 62 специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи 

наркотични вещества (кочани); 

Вписвания в регистъра на 62 специални формуляри по чл.13, ал. 4 от Наредба 

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

дейности с наркотични вещества и техните препарати; 

Приети са 1289 протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества /протоколи от аптеки и лечебни заведения/;  

Приети са 833 протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

Приети са 379 отчети за движението на наркотичните вещества; 

Изготвени са 4 отчета за движението на наркотичните вещества. 

През 2015 г. нямаме участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества и 

техните препарати. 

Съвместни проверки с МВР и ДАНС – за 2015 г. нямаме участие в съвместни 

проверка с МВР и ДАНС  

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: 

Издено е 1 становище по проектната  документация на обектите за 2015 г.; 

Издадени са 32 заключения за хигиенна оценка на обекти за търговия на едро, аптеки 

и дрогерии;  

Издадени са 4 удостоверения за регистрация на дрогерия; 

Извършени са 492 проверки в обектите за търговия на едро, аптеки и дрогерии /при 

планувани 466 проверки за годината/; 

За 2015 г. не са издавани становища за унищожаване на лекарства; 

Издени са 12 предписания за обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти.  

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

снабдяването им с лекарствени продукти:  

Издено е 1 разрешение за съхранението и продажбата на лекарствени продукти на 

лекари и лекари по дентална медицина с регистрирани лечебни заведения на територията на 

областта 

Не са издавани заповеди за прекратяване на разрешение за съхранението и 

продажбата на лекарствени продукти 

Извършени са 12 проверки по съхранението и продажбата на лекарствени продукти 

от лекари и лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5 от 2011 г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И 

ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ  /при планувани 12 

проверки за годината/. 

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 

Извършено е 1 вписване в регистъра 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. 

Във връзка с Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, 

които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 

№ 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за 2015 г. са 

приети 381 броя заявления за получаване на специални рецептурни бланки.  

Служител на отдела взе УЧАСТИЕ В ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 29 И 30.04.2015 Г. 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА, ДИЗАЙНЕРСКИ ДРОГИ И НОВИ В-ВА. Обучението разгледа следните 

теми: ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ, ОСН. ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ 

В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ В-ВА, 

ОСН. ПОДХОДИ ПРИ РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПАВ С 

МЛАДЕЖИ. РИСКОВИ И ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА, НАТИСКЪТ НА 

ВРЪСТНИЦИТЕ, ФОРМИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ И СПЕЦИФИКИ НА ЗАВИСИМОТО 

ПОВЕДЕНИЕ, ОСН. АКЦЕНТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА 

НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-

АНТАГОНИСТИ, ВИДОВЕ ПАВ И ТЯАХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В/У ЧОВЕШКИЯ 

ОРГАНИЗЪМ /ОПИАТИ, ИНХАЛАНТИ, СТИМУЛАНТИ, ХАЛЮЦИНОГЕНИ, 

КАНАБИНОИДИ/. 

Издаден е един АУАН на Ръководителя на аптека „Марешки― в МК „Младост―  за 

нерегламентирана реклама. Издаден е един АУАН на Управителя на СБАЛОЗ-Варна ЕООД 

във връзка с нарушение на чл. 41 от ЗКНВП. 

Инспектор от отдела взе участие в регулярна среща на инспекторите по наркотични 

вещества, проведена  в МЗ през м. ноември 2015 г.  и в гр. Правец през м. декември 2015 г. 

с представители на МРРБ за отчитане на съвместната дейност на двете министерства 

относно проверките на реанимационни и медицински пунктове и на реанимационни 

линейки, осигуряващи медицинското обслужване през летния сезон на плажните ивици на 

к.к. „Златни пясъци―, „Св.св. Констанитн и Елена―, град Варна, кв. Аспарухово, гр. Бяла и с. 

Шкорпиловци 

VІ. Дейности по Направление „Извънболнична помощ” 

Работата на Отдела по извънболничната помощ се осъществява от шестима 

инспектори и един Гл. Специалист, който поддържа „Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите‖. Дейността по това направление е насочена към 

лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, лица, упражняващи 
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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 2015 г. са извършени 1781 проверки на 

лечебни заведения за извънболнична помощ относно спазването на утвърдените 

медицински стандарти. Издадени са 291 броя предписания. Издаден e  1 АУАН на лекар в 

МЦ „Тракия― на основание чл. 82 от ЗЗ,.  

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 2015 г. в Отдел ОКМД общо за периода са постъпили 33 жалби.           

Извършени са през първо тримесечие 2 съвместни проверки с ИА „Морска 

администрация―-Варна на „АМЦСМП Транпортен медицински център― ЕООД и АСМП-

МЦ „Медичи― 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. 

Извършени са през второ тримесечие 2 съвместни проверки с ИА „Морска 

администрация―-Варна на „АМЦСМП Транпортен медицински център― ЕООД и ДКЦ 

„Света Марина― ЕООД 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 . 

Извършени са съответно през трето и четвърто тримесечие общо 2 съвместни 

проверки с ИА „Морска администрация―-Варна на ДКЦ V „Света Екатерина― и на ДКЦ-1 

„Света Клементина― ЕООД 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. 

Служител на отдела участва в съвместни проверки с Икономическа полиция-Варна  

и  КАТ-Варна на 6 бр. линейки в к.к. Златни пясъци на 26.06.2015 г. 

През м. юли и август служители от отдела взеха участие в извършването на  

съвместни проверки със служители на МРРБ на реанимационни и медицински пунктове и 

на реанимационни линейки, осигуряващи медицинското обслужване през летния сезон на 

плажните ивици на к.к. „Златни пясъци―, „Св.св. Констанитн и Елена―, град Варна, кв. 

Аспарухово, гр. Бяла и с. Шкорпиловци – 33 проверки на медицински пунктове, 8 проверки 

на реанимационни линейки и 4 проверки на реанимационни пунктове за спазване 

изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност. 

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

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

заведения и контрол по извършената регистрация е осъществено следното: 

Издадени удостоверения за регистрация на лечебни заведения за извънболнична 

помощ и хосписи – 69 бр.; 

Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебни 

заведения  за извънболнична помощ и хосписи – 131 бр.; 

Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ и 

хосписи – 99 бр.; 

Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената 

регистрация - 92 бр.; 

Издадени становища за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 155 бр.; 

Кореспонденция (справки, отчети и др.) във връзка с регистъра – 236 бр. 

През отчетния период са регистрирани 8 лица, упражняващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 
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Извършвани са 34 проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве /при планувани 31 проверки/; 

Не са издадени удостоверения за пререгистрация на лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

Не са издавани заповеди за прекратяване на регистрация на лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

За 2015 г. е издадено е 1 удостоверение за извършване, промяна в обстоятелствата и 

заличаване на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ на Факултет по „Медицина― към МУ-

Варна за извършване на лечебна и дигностична дейност при провеждане на практическо 

обучение на студенти и докторанти по медицина, следдипломно обучение на лекари, както 

и извъшване на научна дейност. През 2009 г. е издадено първото Удостоверение по чл. 2а 

от ЗЛЗ за регистрация на лечебната дейност при провеждане на практическо боучение 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  5 уведомления до Изпълнителна агенция „Медицински одит‖ за 

случай на нарушаване на утвърдените медицински стандарти, констатирано при 

изпълнение на правомощията на РЗИ-Варна. 

Във връзка с писмо вх. №5094/25.02.2015 г. на д-р Ваньо Шарков – Зам.-министър на 

здравеопазването е направена спешна провека на ЛЗБП от Област Варна за спазването на 

чл. 9, ал. 6 от ЗЛЗ и е изпратена информация по и-мейл и на хартиен носител изх. №МД—

01889/04.03.2015 г. за регистрираните ЛЗИБП на територията на държавни и общински 

ЛЗБП. 

Изпратено е писмо до Д МД в МЗ Във връзка с прилагането на разпоредбите на 

Параграф 4-6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения 

(обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.). 

Регистърът на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите се поддържа стриктно.  

Продължава актуализирането на регистъра, както и за 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 пререгистрацията 

на всички подали зявления в РЗИ-Варна лечебни заведения за извънболнична помощ и 

хосписи съвместно с Отдел ПЕК на Дирекция „Надзор на заразните заболявания.  

VІІ. Дейности по Направление „Болнична помощ” 

Дейността на Отдела по това направление се осъществява от шестима инспектори и 

един гл. специалист по „Медико-статистическа информация‖, като двама 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 на преобразувани ЛЗ за БП с държавно и общинско 

участие, проверки по жалби и сигнали, поддържането на единни информационни системи 

за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказването на методична 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: 

Извършени проверки по жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване и 

нарушени пациентски права – 69 бр.; 

Участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит" – няма 

извършени съвместни проверки за 2015 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 
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Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с 

издаването на разрешения: 

Издадени удостоверения по чл. 47 от ЗЛЗ на лечебни заведения за болнична помощ – 

18 бр.; 

Извършени проверки по медицински стандарти – 30 бр.; 

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 – 10 бр. 

По искане на РЗОК-Варна с писмо вх. № от 16.02.2015 г.  е извършена проверка на 

МБАЛ-Девня по 10 медицински стандарти за потвърждаване нивото на компетентост на 

структурите в болницата.  

Във връзка със Заповед на д-р Петър Москов – Министър на здравеопазването и 

писма от министерството са извършени проверки на 9 лечебни заведения за болнична 

помощ, като за резултатите от проверките и направените анализи са уведомени подателите 

с доклади.  

Изискана е информация от всички ЛЗБП относно наличие на система за 

удовлетворенността на пациентите. 

Изискана е информация от ЛЗБП с неонатологични отделения за наличие на 

апаратура за осигуряване на диагностика на ретинопатията при недоносени деца и е 

изпратен доклад в МЗ. 

Във връзка с изменение на чл. 19 от ЗЛЗ /изм. и доп. ДВ бр.72 от 18 октомври 2015 

г./ са изпратени  в МЗ документи за промяна в Разрешението за лечебна дейност на МИ на 

МВР, клон Варна, СБОБАЛ-Варна ЕООД, СБАЛДБ „Д-р Лисичкова―, МБАЛ „Света Анна-

Варна― АД, МБАЛ-Варна към ВМА-София, СБАЛК „Кардиолайф―, СБАЛК-Варна и МБАЛ 

„Царица Йоанна-Провадия― ЕООД. 

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: 

Приети, проверени и изпратени на НЦОЗА отчети – 102 бр.;   

Извършени проверки в лечебните заведения – 11 бр.; 

Проведени работни срещи за оказване на методична помощ на лечебните заведения 

по Методиката за субсидиране – няма; 

Проверени и върнати за преработване отчети на лечебните заведения – 13 бр. 

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 следното: 

Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане на разходите на  

лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП – 14 бр. 

Събрани и проверени "досиета" на лечебните заведения за болнична помощ -19 бр. 

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 – 28 бр.; 

Оказване методическа помощ – на 1730 лечебни заведения от Област Варна; 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа 

информация за дейността на лечебните и здравните заведения, е извършено следното: 

Събрани и обработени годишни статистически отчети – 1722 броя; 

Събрани и обработени оперативни статистически отчети – 184 бр.; 

Обработени съобщения, справки и др. – 41 бр.; 

Изготвени информационни карти за починали деца – 27 бр.; 
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Проверка и кодиране на съобщения за смърт – 5351 бр.; 

Изготвени методични указания и проведени срещи по статистическата отчетност с 

лечебните заведения – 161 бр.; 

Събрани съобщения за суицидни действия – 113 бр. 

Протоколи от извършени проверки на статистическата отчетност в лечебните 

заведения – 237 броя. 

Във връзка с поддържане на Регионален раков регистър по искане на СБАЛОЗ-Варна 

всеки месец се изпращат копия от кодирани по МКБ-10 „Съобщения за смърт‖ на пациенти, 

починали от онкологични заболявания. 

Служител от отдела взе участие в дискусия и Обучение в семинар „Умирания по 

причини и смъртност по причини – проблеми при осигуряването на обхват и качество на 

информацията― от НСИ, които се проведоха в с. Сливек, Област Ловеч през април 2015 г. 

Във връзка с контрола на спазването на нормативните изисквания към формата, 

съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и 

предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските 

специалисти 

Протоколи от извършени проверки – 163 бр. за 2015 г. 

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 – 1 бр.; 

През годината са изготвени анализи за потребностите от медицински специалисти в: 

- извънболничната помощ - 1  

- болничната помощ - 1 

-капацитетните възможности на базите за специализация - вече отпадат от 

задълженията на РЗИ-Варна според изискванията на Наредба №1/22.01.2015г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването /ДВ.бр.7 от 27 януари 2015 

г./. 

Периодично се предоставят карти за обучение на лекари от Област Варна в заявени 

от тях курсове и обучени по ВСД, получени от Деканата към МУ-София, независимо, че 

РЗИ-варна няма ангажимент в тази област според новата Наредба №1/22.01.2015 г. за 

придобиване на специалност в системата на здравеопазването /ДВ.бр.7 от 27 януари 2015 

г./. 

Предоставя се периодично и актуална информация на сайта на РЗИ-Варна за местата 

за специализация в акредитирани лечебни заведения за болнична помощ на територията на 

град Варна. 

Х. Участие в изработването на областна здравна карта и геопозиционирана 

областна здравна карта  

Участие в изработване на проект  на областна здравна карта  

Изпратен в МЗ Анализ на състоянието на здравната система и потребностите на 

населението от здравни услуги в Област Варна на хартиен носител и по електронна поща на 

24.09.2015 г. 

През м. ноември 2015 г. служители от отдела участваха в събиране, обработка и 

анализ /по Методика изработена от Министерство на здравеопазването/ за изработване на 

ОЗК на Област Варна.  

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 

Участия в заседания на общински Съвет за закрила на детето – 1; 
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Участия в заседания на "Консултативна комисия" към Дирекция "Социално 

подпомагане" по общини – 30 участия в три комисии за Община Варна; 

Участие в работата на Екип за комплексна оценка на деца със специални 

образователни потребности към РИО – нямаме участия; 

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 такива 

поради липса на сигнали; 

Служител от Отдел ОКМД взе участие в обучение в гр. Бургас относно обмяна на 

опит за доставчици на услуги към резидентната грижа при деца с увреждания през м. април 

2015 г. 

Двама инспектори от Отдела взеха участие в 3-дневен семинар за обучение за 

експерти, работещи с уязвими семейства. по следната тематика: „Опитът на Северна 

Ирландия и нашата стратегия за подкрепа на семействата‖ – 23.02.-25.02.2015 Г., УСЛУГИ 

ЗА ДЕЦА В РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА, УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА, МЛАДИ ХОРА 

И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА―. 

ХІІ. Дейности свързани с детското здравеопазване: 

Предоставяне на информация в МЗ веднъж годишно относно: 

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

или двойно гражданство; 

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

съгласно Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на ниво 

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

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

реинтеграция; 

- информация за броя на родените деца с увреждания; 

- броя на деца жертва на насилие или в риск от насилие. 

Дейността на Отдела по тези направления е отчетена в МЗ по електронен път в 4 

броя таблици за 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 –

отчетите  са изпратени в МЗ през м. юли за първо шестмесечие на 2015 г. и през м.янури на 

следващата година за второ шестмесечие. 

ХІІІ. Дейност във връзка с чл. 56 от Закона за здравето             

За 2015 г. са извършени 1302 проверки за тютюнопушене в лечебни заведения за 

извънболнична и болнична помощ - 864, аптеки,дрогерии и складове за търговия на едро с 

лекарствени продукти - 438. Не са издавани предписания и АУАН. 

ХІV. 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.  

2. Осъществяване на контрол върху лечебната мрежа в областта относно готовността 

и 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 се прави 

периодично през 2 години, като тогава се и актуализира; 

Проверки на организацията на медицинското осигуряване на населението при кризи 

в мирно и военно време в структурата на здравната мрежа в областта – 6 проверки; 
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Съгласуване и утвърждаване на плановете на лечебните заведения при кризи от 

военен и невоенен характер – 5 бр.; 

Оказване методическа помощ на специалистите по отбранително мобилизационна 

подготовка /ОМП/ на лечебните заведения при изготвяне на плановете за работа във военно 

време – 5. 

Участие в заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и 

катастрофи – 2 участия; 

Провеждане на методически сборове  със специалистите по ОМП по теми, отнасящи 

се до гражданското планиране при кризи – 3 пъти. 

Проведени заседания на Регионален съвет по медицинско осигуряване при бедствия, 

аварии, катастрофи и тероризъм – 1 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 –  2 доклада;           

Изготвяне на план за дейността на РЗИ по организация на медицинското осигурява 

по време на кризи – 1 път. 

Актуализиране на плана на РЗИ за привеждане в готовност за работа във военно 

време – 1 път; 

Актуализиране на военновременния  план на РЗИ за привеждане в готовност за 

работа във военно време – 1 път. 

След освобождаване на служителя по сигурността на информацията и ОМП, 

дейностите са преразпределени както следва: дейността по СИ се изпълнява от служител в 

Дирекция АПФСО, а дейността по ОМП се изпълнява от служител от Отдел ОКМД, 

съвместявайки задълженията на гл. инспектор, който контролира работата по инспекцията 

на ЛЗБП и ЛЗИБП.  

ХV. 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 

насочена към граждани, физически и юридически лица, ползващи административните 

услуги на РЗИ-Варна. 

Комисията за регистрация, за промяна в обстоятелствата по вече извършена 

регистрация и заличаване на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и 

лицата, практикуващи неконвенционални методи съгласно ЗЛЗ, назначена със съответна 

заповед на Директора на РЗИ-Варна, работи ефективно до момента, 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 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 да 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 първо шестмесечие на  2015 г. е 

предоставена  информация на 2 физически лицеа по ЗДОИ. 
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ХVІ. Взаимодействие с други структури в рамките на РЗИ-Варна и други 

регионални и национални структури. 

Отдел ОКМД осъществява постоянна връзка с другите дирекции в 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 общи проверки на лечебни заведения. 

Оказва активно съдействие чрез своевременно предоставяне на медико-

статистическа информация и становища на други институции като Община Варна, Област 

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

връзка с жалби и сигнали от граждани – със Съд, Прокуратура, Изпълнителна агенция 

„Медицински одит‖-гр. София, ИАТ, ИАЛ, пациентски организации, Омбудсман, 

Министерски съвет, Президентство и др. 

ХVII. Участие в други междуведомствени комисии  

Участие на представител на Дирекцията в Пробационен съвет към Областна служба 

„Изпълнение на наказанията‖ – гр. Варна – 11 участия за 2015 г. 
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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 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 на международните здравни правила.  

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 

Събиране и обработка на данните за заразните заболявания във Варненски район, 

оценка на епидемичната обстановка в района и на дейностите, свързани с 

ваксинопрофилактиката на заразните болести и изготвяне на текущи и годишни анализи, 

оценки и прогнози; Изготвяне на периодични справки и оценки на епидемичната 

обстановка в страната, които се публикуват седмично. Анализират се основните тенденции 

в развитието и характерните особености на епидемичния процес на острите заразни и 

паразитни болести във Варненска област през 2015г. 

Настоящият отчет включва преглед на щатната осигуреност на Дирекция „Надзор на 

заразните болести‖ през 2015 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. 

В дирекцията са включени три самостоятелни отдела :„Противоепидемичен 

контрол‖ , Микробиология и вирусология‖ и  „Медицинска паразитология‖ 
 

ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ: 
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Дирекция "Надзор на 

заразните болести"

Дирекция "Надзор на 

заразните болести"

Директор 1 Директор 1

Отдел 

"Противоепидемичен 

контрол

Отдел 

"Противоепидемичен 

контрол

Началник на отдел 1 Началник на отдел 1

Главен инспектор 4 Главен инспектор 2

Главен експерт 1 Главен експерт 1

Старши инспектор 2 Старши инспектор 4

Инспектор 21 Инспектор 19

Всичко отдел "ПЕК" 29 Всичко отдел "ПЕК" 27

Отдел"Микробиология и 

вирусология"

Отдел"Микробиология и 

вирусология"

Началник на отдел 1 Началник на отдел 1

Главен експерт 1 Главен експерт 1

Старши експерт 1 Младши експерт 4

Младши експерт 5 Всичко отдел"МБВ" 6

Изпълнител-хигиенист 1

Всичко отдел"МБВ"
9

Отдел "Медицинска 

паразитология"

Отдел"Паразитология" Началник на отдел 1

Началник на отдел 1 Главен инспектор 1

Главен инспектор 1 Инспектор 1

Инспектор 1 Младши експерт 4
Младши експерт 4 Изпълнител-пробовземач 1

Изпълнител-пробовземач
1

Всичко отдел"Медицинска 

паразитология"
8

Изпълнител-хигиенист 1 Всичко дирекция "НЗБ" 42

Всичко отдел 

"Паразитология" 9

Всичко дирекция "НЗБ" 48

към 01.01.2016преди съкращения

 

 

Недостигат  висококвалифицирани   поливалентни  специалисти,  които  да  

осъществяват  ефективен  епидемиологичен  надзор  и  контрол  на  заразните болести,  

които  да   анализират  епидемичните   ситуации , възникнали, както във връзка с 

класическите инфекциозни болести,  така и с новопоявили се инфекции, или  при  

преднамерено разпространение  на биологични агенти . 

     

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.      
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Настоящият отчет включва преглед на щатната осигуреност на отдел 

―Противоепидемичен контрол‖ през  2015г. година, дейностите по ограничаване  на  

заболяемостта от остри заразни  заболявания, на резултатите от планови проверки, 

проверки по епидемични показания и внезапно възникнали епидемични ситуации, 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 по  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 и международни програми и проекти, 

недопускане внос  на обществено значими инфекции и паразитози в страната. 

 Анализът на динамиката на заразната заболеваемост  представя  основните 

тенденции в развитието  и  характерните  особености  на  епидемичния  процес  на  острите  

заразни  заболявания /ОЗЗ/  във  Варненска  област  през  изтеклата година. Основните  

епидемиологични  показатели в текстуалната част   се  базират  на: 

- статистическа  обработка, анализ и съпоставяне   на  регистрационните  данни; 

- обобщените  данни  от проведените епидемиологични  проучвания; 

-данни от проведените лабораторни изследвания, характеризиращи етиологичните  

особености  на  заразните  болести. 

В  изпълнение  на  действащите  нормативни  документи  и  допълнителните  

указания  на  МЗ,   отчета  за  дейността  на  отдел ― ПЕК ―  е  изложен  съгласно  

посочената  последователност. 

Плановата и оперативна  дейност в  отдел  ― ПЕК  ―  през  годината  се е  извършвала 

с променлив брой щатни бройки. Освен оптимизацията на средствата за персонал, 

последователно напуснаха трима главни инспектори от отдел ПЕК, а в екип МСОГ 

работата бе затруднена от продължително отсъствие по болест на един инспектор, 

пенсиониране на дългогодишен и опитен инспектор и намаления работен ден на 

новоназначен инспектор до провеждане на конкурса, който се състоя през средата на месец 

декември. Главният 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.  Инспекторите в отдел ПЕК  

осигуряват ежедневно  дежурство  по  епиднадзор над ОЗЗ, 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,  работят с уеб-базираната система за надзор на морбили, 

паротит, рубеола, ОВП  и  уеб базирана система за надзор над грипа и ОРЗ и в регистъра за 

лични здравни книжки. Един главен инспектор и 4 инспектори работят в МСОГ. Работата 

на напусналите и съкратели  служители е преразпределена чрез Вътрешна заповед, на 

останалите служители. 

От  8 висши кадри  в  отдела, след напускането на 3-ма от тях,   3 са  с  призната  

специалност; от  тях 2 са  с  призната  специалност  по  епидемиология  на  заразните  

болести,  един  - по  педиатрия.  

За  повишаване  квалификацията  на  кадрите  са реализирани  тематични  курсове, 

обучения и координационни срещи  с  участие  на  ръководството 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. юни и декември  мениджър  на  фирма ‖ GSK‖ изнесе лекции за 

приложението и международния опит  от прилагане на имунизации с Церварикс – ваксина 

против рак на маточната шийка. 

През 2015г.  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  142  здравни документации 
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на лица за отлагане от имунизации, като 139 деца са с отложени имунизации и  3 – с 

непълна документация. 

 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 „Национална Програма 

за трансмисивни заболявания―, „Имунопрофилактика‖ - имунизации и реимунизации за 

2014г във Варненска област. Нови ваксини. Рак на маточната шийка – за и против 

имунизация.‖,  „Комарни биотопи във Варненска област― и др. 

През 2015г., трима служители на отдел „ПЕК‖ - двама  ст. инспектори  и един 

инспектор взеха участие в квалификационни курсове, организирани от НЦЗПБ -  гр. София 

.   

 

 КОНТРОЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНА ПОМОЩ 

Организацията и провеждането на плановия контрол в отдел‖ПЕК‖ през   2015 г. е 

съобразен с дадените от МЗ указания за кратност на проверките, дейностите по  

национални  и  регионални  програми и текущо  поставени  от  МЗ  задачи.  Всички обекти, 

подлежащи на планов контрол са обхванати с изисквания брой планови и тематични 

проверки и лабораторен контрол. Във връзка с възникнали епидемични  ситуации е 

създадена организация и предприети противоепидемични мерки за своевременно 

овладяване и прекъсване разпространението на ОЗЗ на територията на района и 

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. 

Отдел ПЕК работи с въведените и доказали своята  ефективност,прецизна отчетност 

и  по-богати възможности по отношение на епидемиологичния анализ и епиднадзор на 

ОЗЗ,а именно  уеб-базираната  система за контрол и отчитане случаите на морбили, паротит 

и рубеола, уеб-базирана   система за контрол и отчитане случаите на грип и ОРЗ и система  

за ОВП. 

Като нерешен  остава все още проблемът с: 

Изработване и поддържането на единна информационна система между  РЗИ, 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.  

1. Текущи проверки 

На текущ  планов контрол от отд.‖ПЕК‖ през 2015 г. подлежат 2564  обекта, 

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

За периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015 г. са закрити  от собствениците им   

следните обекти: 

 АИП ПМП – 6 

 АГП ПМП - 3 

 АИП ПДП  - 7 

 АГП ПДП - 1 

 АИП СМП –12 

 АГП СМП - 1 

 МЦ – 2 
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 ДЦ - 2 

 Училища  - 1 

Новоразкритите обекти се разпределят по следния начин: 

 АИП ПМП -14 

 AГП ПМП - 8  

 АИП СМП – 18 

 АГП СМП - 4 

 АИП ПДП -58 

 АГП ПДП - 5 

 МЦ – 8 

 АМЦ СМП - 1 

 ДЦ – 1 

 ДКЦ – 1 

 МДЦ - 1 

 СМДЛ – 5 

 СМТЛ - 5 

В общо за 2015г. 2564 обекта, от служителите на отдел „ПЕК‖ са извършени   10338 

проверки, което е средна кратност 4.03 срещу 5.79 – за 2014год. Средната   натовареност на 

един служител от  „ПЕК‖ през 2015 година  е 3.73 проверки дневно срещу 3.89 проверки 

през  2014г. Проверките са разпределени както следва:   

 -274 планирани обекта – амбулатории  за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ за годината  са обхванати   с 2749 проверки;  

- 52 практики в 26 обекта  - амбулатории за групова практика за първична медицинска 

помощ са със  382 проверки; 

- 234 обекта - амбулатории за индивидуална практика за специализирана  медицинска 

помощ са  със 650 проверки ;  

 - 37 практики в 28 обекта  - амбулатории за групова практика за специализирана  

медицинска помощ   са със  66 проверки  ; 

 - 440 обекта - амбулатории за индивидуална практика за първична дентална  помощ са с 

1539 проверки;   

-  84 практики  в 58 обекта са с 234 проверки  в амбулатории за групова практика за 

първична дентална  помощ; 

-  7 обекта  - амбулатории за специализирана дентална помощ са с 16 проверки       

- 256 обекта  в  общо  10  ДКЦ за областта са с  600 проверки, от които 557 проверки в 

специализирани кабинети, 4 - в операционни и  39 - в   лаборатории; 

-412 обекта   в общо 69  МЦ  са с  1210 проверки, от които на  1106 на  специализирани 

кабинети, 67- на лаборатории и 37 – на операционни в медицинските центрове; 

- 26  обекта  в  общо 4 медико-дентални центъра са със 75 проверки, в това число 12 на 

специализирани лекарски кабинети,  48 на дентални  кабинети,  5 – на лаборатории и 10 - на 

операционни; 

- 22 обекта – медико-диагностични лаборатории  са с общо  120 проверки; 

- 78 обекта – медико-технически лаборатории  са с общо 204  проверки. 

В  17  лечебни  заведения за болнична помощ  с  общо 181 обекта, подлежащи на 

контрол през годината са извършени 1161 проверки, от които в рискови отделения – 535, в 

нерискови отделения - 482 и в други обекти – 144. 

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

през 2015 са извършени  29 проверки, в  центъра по хемотрансфузиология –    3 проверки. 

-в седем обектa  в едно лечебно заведение - ДМСГД са извършени 24 проверки. 

-в 12 обекта – домове за медико-социални грижи за  възрастни са извършени 46 проверки.. 

-в 7 обекта – хосписи  са извършени 33 проверки за 2015г. 
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-в 211 здравни кабинети  на  детските и учебно-възпитателни заведения и 7 заведения за 

социални услуги за деца  подлежащи на контрол  през 2015г. от отд. ―ПЕК  през годината са 

извършени  общо 569 проверки. разпределени както следва: 

  - 13 обекта – детски ясли с 46 проверки в тях; 

  - 36 обекта – обединени детски заведения с 95 проверки ; 

  - 65 обекта  -  детски градини с 185 проверки в тях; 

- 97 обекта - училища с 214 проверки в здравни кабинети в тях; 

  - 7  обекта – заведения за социални услуги за деца с 29проверки в тях 

- подлежащите за проверка  145 други обекти - ДДД фирми, магазини, училища и  

детски заведения  без здравни кабинети са извършени 462 проверки. 

  

2.Тематични проверки 

Общо през отчетния период са извършени 2374 тематични проверки, което 

съставлява  22,96 % от общия брой 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: 

- провеждане на филтър за опаразитяване в училищата, детските градини и 

обединените детски заведения. 

- регистрация и отчитане на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, 

съгласно влезлите в сила изменения и допълнения на Наредба №21/2005г., за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести обн. ДВбр.56 /04.07.2014г. 

-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. 

В болничните заведения са извършени: 

- проверки и срезови проучвания за разкриваемост и регистрация на нозокомиалните 

инфекции в рискови  отделения на заведения за болнична помощ, чрез извършване на 

срезови и ретроспективни проучвания;  

- контрол за недопускане разпространение на инфекции, предавани по кръвен път. 

 -наред с посочените проверки са осъществени и  ред 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.  

-проверки по организация за ограничаване на тютюнопушенето. 

-по проблемите на имунопрофилактиката са проведени общо  1190 тематични  

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, и острите 

вяли парализи. 

При проведените проверки по дейността на фирми за дезинсекция и дератизация се 

констатира, че през 2015г година на територията на Варненски окръг са регистрирани 53 

фирми, ведомствени дезинфекционни служби и юридически лица, които извършват 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации. По - голямата част от тях притежават офиси и 

помещения за съхранение на биоциди и се проверяват  в съответствие с изискваното от МЗ 

планиране на дейността и на базата 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/. 

Резултатите от проверките са отбелязани в протоколи, копия от които се съхраняват в 

досиетата на фирмите, извършващи дез. дейности.  
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За 2015год. са проверени  53 фирми с 98 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 препарати, в указаните разходни норми и работни концентрации, като се спазват 

всички условия за безопасност при приложението им. Не са установени нарушения в 

етикетирането им.  

Ръководителите и изпълнители на ДДД дейности  притежават удостоверения за 

професионална квалификация. През 2015г. в РЗИ – Варна се проведоха два обучителни 

курса за изпълнители на  ДДД дейности- издадени са 18 удостоверения. 

При някои от проверките е проследено изпълнението на комплексни обработки в 

подопечни на фирмите обекти. Използваните биоциди са в срок на годност. Изпълнителите 

спазват указаните разходни концентрации и дозировки. 

Фирмите са проверени с протокол, в който се вписва съдебната регистрация на 

фирмата с отбелязан формулирания вид дезинфекционната дейност, адресната регистрация 

и номера на уведомлението до МЗ за включване в Националния регистър. Отбелязани са 

квалификацията на служителите на фирмата, като без правомощно лице с удостоверение за 

ръководител на ДДД дейности и извършители със сертификати за квалификационна 

подготовка по ДДД  не  се разрешава извършването на  дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации.   

Описани са на кратко 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 проверяващи 

Извършени са  280 проверки  по отношение на  обезпечаването на обектите  с 

дезинсекции и дератизации. С контрол са   обхванати   разнородни по вид 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, диспансери, домове за медикосоциални грижи. 

Обхванати са разнородни по вид обекти както следва: хранителни - 130, комунални - 23,  

лечебни и социалнии заведения - 24,  детски градини и училища - 86, производствени бази 

и складове - 17. Осъществен е контрол относно качеството на 8 масирани дез. обработки. В 

около 17% от хранителните заведения, 4% от учебните, 5% от лечебните заведения и 5% от 

комуналните обекти не се извършват дезинсекционни и дератизационни  дейности или това 

се прави със закупени от собствениците биоциди. Това се  констатира най-вече  в по-

малките населени места. Контролира се и начинът на работа в различните видове обекти, 

като стремежът е да се обхванат около 1-2%  от договорираните на всяка фирма. 

Проверяват се по отношение заселеността им с вредни членестоноги и гризачи и начините, 

по които този проблем е решен.  

През 2015г. четири от регистрираните във  Варненски регион фирми  за ДДД 

дейности участваха в дезинфекция на 27 хранителни обекта, закупили вторично 

контаминирани с антраксни спори заготовки, готова продукция  и месо, на територията на 

областите Варна и Добрич,. След микробиологичен контрол на качеството на проведената  

дезинфекция се наложи повторна обработка в 10 от обработените  обекти. След анализ на 

предоставените протоколи с данни за ползван биоцид, работна концентрация, данни за 

фирма и изпълнители се констатираха нарушения относно избора на биоцид със 
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спороцидно действие, методи за провеждане на дез. мероприятия, ефективна работна 

концентрация, съгласуване и координиране на действията при сложна епидемична 

ситуация, некачествено измиване и почистване на дез. техника след ползването и е 

издадено Предписание за стриктно спазване изискванията на Наредбата за условията и реда 

за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.   

Във връзка с превенция на маларията и вероятен случай на Западно - Нилски 

енцефалит, са обследвани 85 регистрирани по досие комарни биотопи на територията на 

Варненски регион.Извършена е ларвицидна и двукратна  имагоцидна обработка против 

комари в с. Тръстиково, общ. Аврен с участието на инспектор от РЗИ-Варна. До кметовете 

на общината, населеното място, областния управител на област Варна и  Директора на 

ОДБХ- гр. Варна са изпратени уведомителни писма с цел оказване  на съдействие при 

своевременно организиране на дезинсекционните мероприятия в  района, реда и начина на 

извършването им.  

През  2015 г. в РЗИ-Варна е постъпил сигнал за опаразитяване с дрешна въшливост в 

«Дом за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица» в гр. Варна. Извършена 

е двукратна масирана дезинсекция от ОП »Дезинфекция, дезинсекция, дератизация» гр. 

Варна в присъствието на инспектори от РЗИ-Варна. Обработките са извършени с биоциди 

разрешени за употреба  при спазване на условията на издаденото разрешително и на 

изискванията посочени в етикета. 

През 2015г. са  планувани 70 тематични  проверки  по  разкриваемост  и  

регистрация  на  ВБИ  в  лечебните  заведения  на  територията  на  Варненски  регион.   

Към  31.12.15г. проверките по ВБИ са извършени  в пълен обем. Проведени са 45 

срезови и 45 ретроспективни, общо 90 (за  свободно избран  период  на годината) 

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  на  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. Преустанови се използването   на сухите стерилизатори. Ползват 

се и фабрично стерилни консумативи. 

Проведеният  през  годината  лабораторен  контрол  показа единични изолати  на  

недопустима  флора  /St.aureus, Pseudomonas aerogenosa, Klebsiela  pneumoniae, Enterococcus 

/ от повърхности, апаратура, ръце на медицински персонал  и  пособия  за  обслужване  на  

болни. 

Осигурени са в достатъчни количества лични  предпазни  средства за еднократна  

употреба, в някои от отделенията се констатира недостиг, за което им се връчиха 

предписания. 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/. 

Отговорността  за  това  е  на  старшите  медицински  сестри и в единични отделения, на 

лекарите отговарящи  за  ВБИ  в съответното  отделение. Всяко  тримесечие  информация  

за  регистрираните  ВБИ  се  подава  със  сведение-формуляр ―З‖-05А в отдел ―ПЕК‖ на 

РЗИ-Варна само на електронен носител..  

Като най-чести причинители на ВБИ се изолират Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aerogenosa, Klebsiela  pneumoniae,  St.aureu, St. coagulaza,  Enterobakter cloasae и faecium,  

Ecoli. 
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При  ретроспективното  проучване  в  свободно  избран  период  /30  дни/  през  

2015г.  не  бяха  открити  случаи  на  нерегистрирани  ВБИ.  

  През 2015г. има един регистрирани епидемичен  взрив  в рискови отделения на 

болничните заведния на територията на регион Варна -  хемодиализа на МБАЛ „Св. 

Марина―. Взривът е с път на разпространение – катетър свързана инфекция   и с изолиран 

причинител Еnterobacter cloasae при 9 лица на хемодиализно лечение. 

Продължава съвместната, целенасочена работа между здравните инспектори на РЗИ 

Варна и медицинските специалисти на лечебните заведения на областта за разкриване  на  

действителния статус  на  ВБИ  в  лечебните  заведения  на  територията  на  РЗИ - гр. 

Варна. 

В рамките на тематична проверка върху дейността на съоръженията за 

обеззаразяване на опасни болнични отпадъци е констатирано следното: на територията на 

Варненска област има три съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци с код 18.01.03 

(Наредба № 2 за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ, обн.ДВ бр.66/2014 г.). Двете 

автоклавни инсталации са разположени в най-големите болници-―МБАЛ Св.Марина‖ЕАД- 

гр.Варна и ―МБАЛ Св.Анна‖АД-гр.Варна. Третата автоклавна инсталация е на територията 

на ББАЛ Варна към ВМА София и не подлежи на контрол от РЗИ. 

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 2015 е бил достатъчен за  обезвреждане на постъпващите опасни 

отпадъци. 

За цялата година  по проблема  са извършени 1283 проверки и са издадени 80 становища за 

класификация на отпадъци. 

Във всички лечебни заведения отпадъците се събират разделно в маркирани съдове 

съгласно изискванията на Наредба № 1/09.02.2015г.. 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 
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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. 

Съгласно  Указание за дейността  на РЗИ  през 2015г. ,  Плана за  дейността на 

Дирекция „НЗБ‖ и в частност на отдел „ПЕК‖ , през настоящата година  е проведена  

тематична проверка относно  филтърната дейност за недопускане  на опаразитени с главова 

въшливост  деца в училища, ОДЗ и ЦДГ  на територията на Варненски район. 

Провеждането на тематичната проверка в проверяваните обекти бе затруднено, поради 

липсваща нормативна база регламентираща регистрация, съобщаване, организацията на 

дейността, мерките за ограничаване на въшливостта и контролната дейност от страна на 

РЗИ. /Наредба №17/13.07.1994г. за ограничаване на въшливостта - ДВ бр. 61/1994г. 

обнародвана на 15.04.2004г. е отменена  с ДВ бр. 41 /02.06.2009г. /. 

Тематичната проверка е извършена  по документация, проверки по сигнали, жалби, на 

случаен принцип и чрез контролни проверки в детските заведения.  

С проверка са обхванати 30 ученически и 31  детски колективи. В детските 

заведения (ОДЗ, ЦДГ) на територията на община Варна прегледите за главова въшливост се 

извършват от медицински специалист-лекар, фелдшер, медицинска сестра, ежедневно, 

ежеседмично или 2 пъти седмично. От 2871 деца, посещаващи обхванатите детските 

заведения са регистрирани/вписани / 27  опаразитени, което е 0, 94 % .  От тях 13  са в ЦДГ 

и 14 в ОДЗ. По информация на медицинските лица в детските заведения, при откриване на 

опаразитени те се отстраняват от детското заведение за обезпаразитяване. Връщането им в 

детското заведение става след преглед от ОПЛ и талон, или преглед  при медицинския  

специалист в съответното детско заведение.Контактните на опаразитеното дете обикновено  

се проверяват за главови въшки за период от най-често 7 дни. От ДДД звеното на отдел 

„ПЕК‖ са извършени контролни проверки за гл. въшливост  в 13 детски заведения. От 1352 

деца в обхванатите детски заведения на случаен принцип са прегледани 273, или 20,1% . 

Между тях не са открити опаразитени. Препоръчано  е извършване на системен 

медицински филтър по отношение на главова въшливост и отстраняване на опаразитените 

до обезпаразитяване. Родителите са информирани за необходимостта от извършване на 

системни прегледи за главови въшки у дома. 

В училища на територията на региона проверките за главова въшливост се 

извършват  основно от медицински  специалисти и само при отсъствието им, от учители. В 

Основните училища прегледите са в началото на учебната година и по сигнали подадени от 

педагози, родители, ученици. Единични са училищата с изготвен график, където прегледите 

са ежеседмични или ежемесечни. От присъстващите 16967 ученика  в обхванатите учебни 

заведения са регистрирани  159 опаразитени, което  е 0, 93% .  От тях  88 са в СОУ, 6 в ПГ и 

65 в ОУ. 

През 2015 г. в РЗИ-Варна е постъпила информация за дрешна въшливост на 

територията на региона в „Дом за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица― . Извършена е  двукратна масирана дезинсекция на всички помещения  на дома в 

присъствието на инспектори на РЗИ-Варна. Обработките се извършени от ОП 

―Дезинфекция, дезинсекция, дератизация-Варна― , с биоциди разрешени за употреба от МЗ, 

при спазване указаните от производителя начини на употреба и изискванията на 

нормативните актове за осигуряване  на здраве и безопасност при работа. 

През изтеклата 2015г. 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%, а за 2015г – 12.56%. Забелязва се 
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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 и липсваща системна разяснителна 

дейност от ползата от ваксината.  

През годината независимо, че не са получавани писма на  МЗ за епизоотичната  

обстановка в  страната  по  отношение  на  беса, по проблема имунопрофилактика са 

извършени 9 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 1779  проверки. Няма издадени предписания. 

 Усилията  на  колектива  на  ПЕК  в хода на тематичните проверки  бяха  насочени  и  

към постигане на   своевременност, качество и обхват на подлежащите по Имунизационен 

календар в РБългария, както  и  към  имунизационен  обхват  при имунопредотвратимите 

заразни болести, бяс, профилактика и контрол на ВБИ; изпълнение на 

противоепидемичните мерки за ограничаване на възникналите епидемични ситуации и др.  

3. 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 2015 г. по 

предварително съгласуван с Програмата график в КАБКИС работиха шестима   

консултанти, а след напускане на трима от тях, през четвърто тримесечие работят трима 

инспектори  от   отд. ―ПЕК‖  Д ―НЗБ‖ с  работно  време  от  09.00  до  12.00 h  и  от  12.30  

до  16.00 h. , понеделник, сряда и петък,  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 01.01.- 31.12.2015г.  КАБКИС Варна е посетен от 2308 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 - 644 лица, следвани от лицата във възрастовата група на 30-39 годишните – 

596 лица. Под 19 годишна възрст са изследвани 193 лица. Получени са 16 реактивни 

резултата. Петнадесет  серуми са изпратени в Националната потвърдителна лаборатория 

(НПЛ) гр. София.  Едно лице е открито с положителен резултат от кампания, не е жител на 

гр. Варна. Положителен резултат за ХИВ носителство е установен при 15 лица. Касае се за 

тринадесет  мъже и две жени.   Едно от лицата, мъж  на 27г. излежава присъда в затвор 

Варна и отказва да излезе от анонимност.  Няма данни за заразени клиенти извън страната. 

От всички 15 лица само 14 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., Ден на влюбените, КАБКИС Варна участва в провеждането на 

Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания под надслов "Да запазим посоката, да 

продължим пътя!". В периода 09.-13.02.2015г, бяха организирани и проведени следните 

дейности: 

- Предоставяне на сайта на РЗИ  информация за гражданите  за дейността на 

КАБКИС Варна и информация за ХИВ/СПИН и СПИ. 

- Проведе се  „Седмица на отворените врати‖ в КАБКИС. В периода 09-13.02.2015г. 

през кабинета са преминали са 28 лица (15жени и 13 мъже). Няма открити с реактивен 

резултат за ХИВ. 

По повод Третия етап от Националната Антиспин кампания- Ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН - 17 май 2015г.   РЗИ Варна съвместно с Община Варна  и 
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неправителствените организации, работещи по програма „ Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН, на 17 и 18.05.2015г. организира  и проведе Анти СПИН  кампания  под наслов 

„Подкрепяме бъдещето ‖ между 13 – 16 май . 277 лица бяха консултирани и изследвани за 

ХИВ .  

Със съдействието на Община Варна и НПО се организира и проведе Лятната 

антиспин кампания между 03-28.08.2015г. В мобилни медицински кабинети, по 

предварително изработен график, на оживени места   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 

300 лица.  Един пациент е с реактивен резултат. 

 В дните 01.12. - 02.12.2015г. РЗИ- Варна съвместно с Общини Варна   и НПО, 

проведе Антиспин  кампания по повод 01.12.  – Световен  ден за борба със ХИВ/СПИН В 

мобилни кабинети с екип от  инспектори от отдел‖ПЕК‖ , лаборант и представители от 

НПО се проведе безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ. Желаещите да 

проверят своя ХИВ статус лица, преминали през кабинетите са 134 лица. Няма открити с 

реактивен резултат за ХИВ.  

В периода 30.11.- 04. 12.2015г КАБКИС Варна участва в  седмица на отворените 

врати на Програма „ Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.   През тази седмица се проведе 

безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и бяха предоставени ЗОМ и 

презервативи.   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―.  

На 13.12.2015г. служители на Д―НЗБ― 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 2015г и 

дискутирани перспективите за осигуряване на устойчивост на услугите. 

 През 2015г, съгласно Заповед на МЗ с изх. № 21-00-602/08.07.2015г. по 

предварително съгласуван график, консултанти на КАБКИС проведоха 23 здравно- 

образователни сесии с цел обучение на персонала от специализираните инситуции за 

социални услуги във Варненски регион. Обучени са 601 лица. По предварително изработен 

график, в затвора   в град Варна  и подразделението му в с.Разделна  консултанти на 

КАБКИС проведоха пред и след- тестово консултиране и изследване на 501 лица, лишени 

от свобода. 

  Продължи стриктната отчетност на раздадените материали, като своевременно се 

изпращаха тримесечните справки за наличните медицински изделия  и материални активи 

(Приложения № 8 и № 9 от възлагателната заповед). Своевременно до Програмата са 

изпращани и тримесечните отчети с Приложения № 3,3.1,3.2,3.3,3.4 и 3.5 за дейността на 

КАБКИС по Компонент 3. В срок са изпращани и всички поискани от Програмата справки 

През 2015г не са провеждани Национални работни срещи, както и обучение на   нови 

консултанти по Компонент 3 на «Програмата».  

През   2015г. от СБАЛПФЗ –Варна във  вирусологична  лаборатория  на  РЗИ - Варна 

са  провеждани изследвани за ХИВ на 45 лица, насочени от СБАЛПФЗ, от който 34 са мъже 

и 11 жени. Няма регистриран положителен резултат за HIV/СПИН. Има 1 положителен 

резултат за сифилис. Освен хоспитализирани болни са изследвани  и амбулаторни пациенти 

и контактни на туберкулозно болни.  

В МЗ, в Структата 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.       

4.Епидемиологични проучвания 



59 

През  2015г. са регистрирани общо  6276 остри заразни заболявания срещу 4410  

остри заразни заболявания  през 2014 г., и са извършени 3396 епидемиологични проучвания  

срещу 3080 през  2014г. 

Извършените проучвания обхващат 54.11% за 2015г. срещу 45,31 % 2014г, 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 1.22  анкети  дневно. 

Натовареността при епидемиологичните проучвания остава  в  границите на  

междуепидемичните  години. 

При  извършените  епидемиологични  проучвания  са  открити  28  източника  на  

зараза   и  са  наблюдавани  общо 12756   контактни  на  ОЗБ лица. Лабораторно  са  

изследвани  3228 контактни  лица, от  които  с  положителен  резултат  са  61,  а  от  

контактните  са  заболели 287, предимно  контактни  на  варицела – 183, салмонелози –44 и 

скарлатина – 34.   Имуноглобулинова  профилактика  е  проведена  при  53 лица, предимно  

контактни  на  вирусен хепатит т.А. – 37 лица и туберкулоза – 16 лица. 

През   2015г. в РЗИ Варна са регистрирани и овладяни пет епидемични взрива: 

 I. Взрив с контактно-битов път на разпространение от чревна инфекция с неуточнена 

етиология /най-вероятно вирусна / в училище „Ангел Кънчев― при 11 деца от IV б и г 

класове. Продължителност на взрива е от 16.01. – 19.01.2015г. Оплаквания от болки в 

корема, повръщане, еднократни диарични изхождания, фебрилитет при едно от тях, са 

регистрирани при 11 деца. Проявата на чревната инфекция  започнали от 3 – 9 часа след 

организираното  хранене в училището. Пет от децата са консумирали кебапче с хлебче в 

близкия павилион „Бърза закуска―. Хоспитализирано в МБАЛ „Св.Марина‖ -Инфекциозна 

клиника с диагноза: Вирусна чревна инфекция е хоспитализирано едно от децата с 

отицателни резултати от микробиологично изследване за чревно заразоносителство. 

Извършено е   епидемиологично проучване от инспектори от отдел ПЕК на Д НЗБ към РЗИ 

Варна. Останалите заболели  деца също са с отрицателни резултати от микробиологично 

изследване за чревно заразоносителство. 

 II. Взрив с контактно-битов път на разпространение, с изолиран причинител 

Салмонела гр.Д  в ОДЗ №12.  На 27.05.2015г. в отдел ''ПЕК'' на РЗИ гр. са обявени два 

случая на Салмонела гр.Д на децата  на 4г, от IV и II гр. на ОДЗ № 12 „I-ви Юни―.кв.„ 

Владислав Варненчик‖-Варна. Двете деца са хоспитализирани в МБАЛ „Св.Марина‖, 

Направление Инфекциозна клиника със следните приемни диагнози: Вирусна чревна 

инфекция и Бактериална чревна инфекция. Друго дете, посещаващо същото детско 

заведение  е потърсило медицинска помощ при ОПЛ с ентероколитни оплаквания.  При    

започналото  епидемиологично проучване се установи:   

От  заболелите 9 деца, 6 са с доказан причинител Салмонела гр.Д  от ПДГ Б с положителен 

резултат е учител, който е с установено носителство и изследването е проведено по повод 

презаверка на лична здравна книжка. Общ брой контактни лица  86 деца и 3 служители от 

кухненския персонал, останалите служители в ДЗ – 36  са изследвани 7дни преди 

регистрацията на взрива, всички са отрицателни с изключение на: един тех.сътрудник  - 

Е.коли О20, доказано с лаб. №1097701/14.05.2015г. и един учител  - Е.коли О6 с лаб. 

№1097710/14.05.2015г. При  проследяване с контролно изследване на  учителката,  на 

28.05.2015г.се изолира Салмонела гр.Д.  От изследваните 86 контактни деца има 4 с 

положителен резултат. Като се има предвид клиничната картина, характера на протичане на 

взрива и резултатите от микробиологичните изследвания, се приема, че се касае за 

епидемичен взрив от Салмонелоза с контактно-битов път на разпространение на 

инфекцията с най-вероятен източник на инфекция, микробиологично доказан здрав 

заразоносител /член на персонала/. 
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 Дадено беше Предписание № НЗБ-219/02.07.2015г. на общопрактикуващите лекари    

да извършват своевременна диагностика и регистрация на съмнителните за стомашно-

чревни заболявания пациенти и съобщаване в РЗИ Варна на два и повече епидемиологично 

свързани случая. Безплатно изследване на заболели пациенти се извършиха в 

микробиологичната лаборатория на РЗИ-Варна . 

 III. Взрив, с контактно-битов път на разпространение и микробиологично доказан    

причинител-Салмонела гр.Д  при 9 деца от ЦДГ № 15 „Гълъбче‖, гр. Варна. 

Продължителността на взрива е от 04.06 – 03.07.2015г. Съобщени са две деца  заболели от 

чревни инфекции с микробиологично доказан причинител -  Салмонела гр.Д посещаващи 

ЦДГ №15. Едно от децата е хоспитализирано в МБАЛ „Св.Марина‖- Инфекциозна клиника, 

а другото е оставено на домашно лечение. Децата са били с оплаквания от чести диарийни 

изхождания, температура до 38 С
о
, повръщане, болки в корема и отпадналост. Извършено е   

епидемиологично проучване от инспектори от отдел ПЕК на Д НЗБ към РЗИ Варна. Общия 

брой деца в ДЗ са 183, като към датата на проверката присъстват 105 деца. Контактен 

персонал – 35 лица. Изследвани микробиологично за чревно заразоносителство са 218 

контактни деца и персонал,  като 25 от тях са с положителен резултат за Салмонела гр.Д , 

от които 9 деца са заболелите. Всички лица с положителни проби са изолирани и лекувани 

до отрицателни резултати за чревно заразоносителство. Взривът е съобщен в МЗ.   

 IV. Епидемичен взрив от хранителна инфекция, причинена от Салмонела 

ентеритидис. Източник  на инфекцията  са  доказаните  заразоносители от работещите  във 

фирма „Хепи Лейди‖- готвач и складов работник, с фактор на предаване на инфекцията – 

ръце на персонала и контаминираната готова  храна  и  фекално-орален  път  на 

разпространение  на заболяването. Заболяват  9 нощуващи деца  посещаващи  седмична 

детска градина  „Вяра, Надежда и Любов‖ в с.  Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна и 2-ма 

служители.Продължителност на взрива 18.06.–13.07.2015г. Заболелите са хоспитализирани 

в Инфекциозна клиника на  МБАЛ „Св.Марина‖. Децата  са с  оплаквания  от  повръщане,  

коремни  болки  и  диарични  изхождания ( при едно от тях  с  примес  на  слуз),  по-късно  

с температура  до  38-39 градуса. Оплакванията на децата  започват  3-4  часа  след   

вечерята  на  18.06.2015г., която според предоставеното меню се е състояла от зеленчуков  

паниран  шницел (кюфте)  и  кисело  мляко  в  18.30 часа.  Две  от  служителките  в  

детското заведение, които  също са консумирали  от  посочената  храна, са със   силно 

изразени  коремни  болки и  диарийни  изхождания  през  10 минути. Всички заболели – 9 

деца и 2 души персонал са консумирали  за вечеря „кюфтета по олимпийски‖ (зеленчуково 

кюфте с панировка) и кисело мляко приготвени от фирма „Хепи Лейди‖ ЕООД – Варна, 

ул.‖Роза‖ № 25.  

От микробиологичното  изследване  на фекална  проба  на хоспитализираните лица на 

22.06.2015г. се изолира Салмонела ентеритидис, от 8 деца и 2 лица от персонала. При 

извършен лабораторен  контрол  от  ОДБХ – Варна  на 19.06.2015г.  от храни  приготвени 

във фирма „ Хепи Лейди ‖ ЕООД беше изолирана Салмонела  ентеритидис. Акт за 

вземане на проби № 00453/ 19.06. от 48 часови хранителни проби от 17.06.   (печено  

пилешко бутче ) и акт за вземане на проби № 00457 /19.06. от 48часови хранителни проби  

от 18.06. в СДГ в с. Кичево ( кюфте по олимпийски)  – наличие на Салмонела 

ентеритидис. На 26.06.2015г. от взетия за микробиологично изследване фецес, от 2 лица  

(готвач  и складов  работник ), от ф. „ Хепи Лейди ‖се  изолира  Салмонела  гр. Д. 

Лицата са отстранени от работа до представяне на един отрицателен резултат от 

микробиологично изследване на фецес.  

На  24.06.2015г. съвместно  с  инспектори  от ОДБХ – Варна е  извършена  втора  

проверка на  фирма „ Хепи Лейди ‖. Поводът  за  проверката  е  проучване във връзка с  

хоспитализацията  на  7  лица  в  Инфекциозна клиника  на  МБАЛ „ Св. Марина ‖ в  

периода  след 20.06.2015г, чиято епидемиологична връзка е закупена храна за дома от 

магазини на фирма„ Хепи Лейди‖.Същите съобщават, че на  19.06. са  консумирали  храна ( 

картофени  кюфтета и шницел ) предлагана в  2 магазина (на ул. „ Роза ‖ и на ул. „ Битоля ‖) 
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за готови ястия на цитираната фирма. При 6 лица от тях при микробиологичното  

изследване  на  фецес  е  изолирана  Салмонела гр. Д. 

В  резултат  от  предприетите  мерки,  своевременното   хоспитализиране   на децата и 

служителите, които заболяха, тяхното адекватно лечение, предписаните мероприятия в ДЗ 

и фирмата, която приготвя храната, взривът беше ограничен.    

V. Епидемичен взрив от ВБИ  от Катетър-свързани инфекции (CRI) при пациенти на 

хемодиализа  с ХБН IVст. в хемодиализното отделение на МБАЛ „Св. Марина―  с изолиран 

причинител Еnterobacter cloacae при 9 лица на хемодиализно лечение. Извършено е   

епидемиологично проучване от инспектори от отдел „ПЕК‖ на Д „НЗБ‖ към РЗИ Варна. 

Извършен е микробиологичен контрол върху качеството на дезинфекционните и 

стерилизационни мероприятия провеждани в лечебното заведение. Взетите  са смивове от 

ръце на мед. персонал –медицински сестри и техник обслужващ диализните апарати, 

повърхности, диализни разтвори – вход , изход  на диализните апарати и диализати. Всички 

проби са със стандартни резултати. След изолиране и лечение на 9-те лица и взетите 

противоепидемични мерки взрива е ограничен, няма нови заболели.Уведомено е МЗ. 

На 17.07.2015г. от МБАЛ „Св. Марина― в  РЗИ - Варна е съобщен случай  на починал 

пациент с Дг.  Менингоенцефалит. Сепсис. От ликвор и хемокултура взети приживе е 

изолиран  Bacillus anthracis. Касае се за мъж който постъпва по спешност за лечение в 

ОИЛНБ на втора неврологична клиника на МБАЛ „Св. Марина―. Пациентът е приет в 2.00 

часа на 15. 07.2015г. Починал на 16.07.2015г. в 1.00ч. 

Анамнезата е снета по данни на близките.Същите съобщават че, починалият се е грижел за 

стадо крави и стадо овце. На 07.07.2015г.една от кравите умира.Приколена от починалият 

пациент. 

Началните  оплаквания  датират от 10.07.15г. Близките описват промените в 

областта на двете китки, като „ухапване―. На следващия ден получава силен сърбеж в 

същата област. На 12.07.2015г. е налице  втрисане, силно зачервени и оточни ръце с 

увеличени лимфни възли в областта на подмишница и врат. Не е потърсена медицинска 

помощ. На  14. 07.15г. е объркан, отпуснат, има силно  главоболие, а „раните от 

ухапването―  започват да секретират. С екип на ЦСМП пациента е транспортиран до МБАЛ 

„Варна― към Военномедицинска академия, където е консултиран с токсиколог. След 

отхвърляне на диагноза - Токсикологично отравяне, болният е насочен към Шокова зала на 

МБАЛ „Св. Анна―.След  консулт с невролог и инфекционист  е пренасочен към МБАЛ „Св. 

Марина‖   Варна. 

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в изброените по-горе 

здравни заведения и спрямо транспортните средстава.   

Вторият сформиран екип от представители на ОДБХ-гр. Варна и РЗИ –Варна,след 

получаване на сигнала, започна незабавно работа на терен.Основна задача на сформирания  

втори екип, е извършване на епизоотологично и епидемиологично проучване в  създаденото 

антраксно огнище в с. Млада Гвардия, община Ветрино, за проследяване пътя на месото от 

приколеното животно, уточняване на  лицата участвали на различни етапи от целия процес 

и предприемане на противоепидемични и противоепизоотични мерки за  недопускане на 

нови заболели лица. 

Транжираното месо, по данни на трима от участниците, с личен транспорт е 

пренесено до гр.Варна, кв.‖Аспарухово‖, транжорна „Дари‖. Същите съобщават, че месото 

е преработено за наденици. По тяхни  данни  приготвените  наденици  са  разпределени  

между  участниците. 

След получаване на обезпокояващата информация е потърсено съдействие от 

органите на МВР, за проучване и изясняване/ още в първия ден от епидемиологичното 

проучване/  участието на собственика на транжорна „Дари‖ в преработването на месото от 

умрялата крава. На 22.07.2015г. са обявени от ОДБХ Варна, положителни резултати за 

наличие на Антраксни спори от микробиологично изследване на проби взети на 

18.07.2015г. от  плотове и инвентар от транжорна ЕТ „Дари‖ - Пламен Илиев и 
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положителни резултати за атракс на материали  взети от надениците приготвени с месо от 

първата крава и проби от второто мъртво животно. 

Свикан е кризисен щаб от областния управител на област Варна. 

Предоставен е / от ОДБХ Варна/ , списък с обекти, които са закупували месо, 

заготовки и готова продукция от транжорна ЕТ „Дари‖, които вече са  вторично 

контаминирани. Веднага е взето решение за провеждане на дезинфекция  в посочените 

обекти. Същата е изпълнена от лицензирани фирми, с предмет на дейност ДДД по 

договотни отношения с някои от посочените обекти и от Общинско предприятие 

„Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация ‖Варна. Дезинфекционните мероприятия  

започнаха в полунощ на 22.07. и   приключиха в ранните часове на 23.07.2015. 

Взети проби от служители на ОДБХ, за микробиологичен контрол на качеството на 

проведената дезинфекция. 

На 27.07.2015г. е предоставена  информация  за положителни резултати за  Bacillus 

anthracis от 10 обекта от общо 27 такива. Повторната дезинфекция в 10-те обекта се проведе 

на 28.07.2015г. след подробно дадени от РЗИ указания за средства,  работна концентрация и 

методи на дезинфекция. Същата се проведе под прекия  контрол и с участието  на 

представители на РЗИ Варна. 

Резултатите от микробиологичния контрол за Bacillus anthracis от околна среда и 

оборудване  в тези обекти  са отрицателни. 

Дадени указания на ОПЛ за провеждане  АБ профилактика и наблюдение. Информация за 

хода  на епидемиологичното проучване беше изпращана до МЗ поетапно.   

5.Дейност на звено МСОГ към отдел  „ПЕК” 
През отчетната 2015 година служителите от ―МСОГ‖ към отдел ―ПЕК‖ – Д‖НЗБ‖ - 

РЗИ гр. Варна изпълняваха успешно задачите си по недопускане внос и разпространение в 

страната на заболявания с риск за общественото здраве. 

 През отчетната година бяха обучени двама нови здравни инспектори, единият от 

които впоследствие напусна по лични причини, а вторият до провеждане на конкурса за 

държавен служител беше назначен на 7 часов работен ден. Един инспектор се пенсионира в 

края на годината, а друг беше в дългосрочен болничен, което наложи назначаването и 

включването в екипа на нови служители. В резултат беше спазен 24 часовият режим на 

работа. 

 Екипът МСОГ работи с постоянен състав от 1 лекар – главен инспектор и 4-ма 

инспектори. При 12 часовите дежурства и професионалния опит на екипа не беше 

допуснато задържане на кораби, неустойки и пропуски.  

 През 2015 година 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 2011 

година осъществяваме и граничния здравен контрол на пристанище Балчик. 

 Съгласно представените Морски здравни декларации няма установени и 

регистрирани заболявания с риск за общественото здраве през 2015 г. сред пристигналите 

екипажи и пасажери на кораби в гр.Варна. Съобщен, изолиран и проучен беше един случай 

на съмнение за заразно болен, впоследствие с неуточнена диагноза от клиницистите и 

отрицателни резултати от изследванията за чревна инфекция. 

 През отчетната 2015 година с граничен здравен контрол бяха обхванати 1863 кораба, 

почти колкото предходната 2014 година - 1856. От проверените кораби 98 са под български 

флаг /срещу 80 за 2014 година/ и 1765 чужди /срещу 1776 за 2014 година/. 

 Извършените проверки на кораби са 2020 /срещу 1975 през миналата година / за 

отработени човекодни 1174, почти както и предходната година - 1178/.  
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 Проверените пътници през отчетната година са 33756 лица /срещу 56385 за 2014 

година/. От тях проверените българи са 3364 /срещу 2073души за 2014 година/, а 

проверените чужденци са 30392 /срещу 54312 за предходната година/. През годината много 

от пасажерските кораби, които трябваше да пристигнат в пристанище Варна, канцелираха 

нашето пристанище и в резултат намаля и броят пътници, посетили града ни. На това се 

дължи резкия спад на броя проверени пътници спрямо миналата година и изравняване с 

броя от предходни години. 

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 20549 /срещу 

23841 през 2014 година/, от тях – 202 българи /срещу 337 през 2014 година/, и 20347 

чужденци /срещу 23504 през 2014 година/. При инспекциите на кораби се вземат данни за 

проведена химиопрофилактика, медицинските корабни дневници се проверяват за 

регистрирани случаи със симптоми, съмнителни за малария, дават се указания за 

предпазване от заболяването при престой в рискови страни. Съобщени за медицински 

контрол за малария бяха общо 12076 души срещу 1929 за 2014 година. Контролът се 

осъществява съгласно указанията на нач. отдел МП в РЗИ Варна. След проведена среща с 

ръководителите на отделите МП, ПЕК, ДНЗБ и МСОГ се установиха ясно по какви 

критерии да се съобщават пребивавалите в рискови за малария страни за мед. контрол в 

отдел МПаразитология, което доведе до значително по-големия брой съобщени лица – 

почти всеки преминаващ през варненското пристанище кораб е пребивавал в Турция, която 

е рискова в периода май – октомври. 

Регистрирани са и пристигнали лица от страни с други заболявания 1498 – срещу 

1235 през 2014 година. 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./. Например през годината СЗО съобщи за завишен брой заболели от 

холера в Ирак, от МЕРС- КО вирусна инфекция в Йордания и Саудитска Арабия като 

препоръчва засилено внимание към пътуващите за и от тези страни без ограничителни 

мерки. 

 През годината са съобщавани заболели или починали лица от незаразни болести на 

кораби /напр. сърдечно-съдови заболявания 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 

или не са били на борда. 

 През 2015 г. бяха издадени от МСОГ 157 сертификата за освобождаване от здравен 

контрол на кораби – срещу 119 през 2014 година. Рязкото повишение на търсенето на тази 

услуга, доказва високия професионализъм на екипа на МСОГ. Корабособственници, 

оператори на кораби и капитани предпочитат издаването на тези сертификати в РБългария 

и конкретно Варна поради коректното отношение и своевременното издаване от наша 

страна на документа, както и липсата на корупционни практики при нас. 

 Общо приходите от сертификати за освобождаване от здравен контрол за годината 

са 51410 лв. срещу 39670 лв. за 2014 година, които под формата на държавни такси са 

влезли в държавния бюджет. За съжаление, не са предвидени никакви стимули за 

служителите на МСОГ. 

 Поради невъзможност за издаване на предписания на кораби под чужд флаг, за 

предписване на мероприятия, касаещи здравния контрол, бяха използвани механизми 

предвидени от СЗО. Най-често се дават указания  за почистване 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 проверяват 

предписани мерки от чужди здравни власти на кораби, пристигнали в български 

пристанища. През месец юни бяха получени отново експресни тестове за химичен контрол 
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на питейни води на кораби, които се извършват при липса на анализи или съмнения в 

качеството на водата на борда. 

 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. Проблем беше нередовното осигуряване на 

интернет достъп особено през първата половина на годината, което затрудняваше 24 

часовия контрол и следене на електронния документооборот. 

 От 1 октомври 2015 година в изпълнение на европейските директиви беше въведена 

нов тип информационна система – т.нар.Single Window. В тази връзка участвахме в работна 

среща на ръководителите на гранични служби и представители на Пристанищна 

инфраструктура с цел запознаване с 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. С въвеждането на новия тип инфосистема, генерираща 

Морска здравна декларация, тези пропуски значително намаляха. От 15 юни 2015 година 

влезе в сила изискване за предварително представяне  на документа само в електронен 

вариант. Това наложи да прецизираме изискванията относно МЗД и СЗК в отделно писмо 

до корабните агенции. 

 Проблемът с транспортирането на здравните инспектори за входящите контроли 

остава частично решен - поради отдалечеността на службата от пристанищата се използва 

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 /1998 година/ бяха изискани 24 манифести 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. Дейностите по проекта са следните:  

 - През месец януари в бр. 12 на електронно издание по проекта беше публикувана статия  

Port in Focus – Port of Varna, Bulgaria, 

 - Работата ни по граничен здравен контрол и по проекта беше представена в презентация, 

на форум „Море и здраве‖ по случай Европейския ден на морето през месец април, състоял 

се в МУ Варна; за участието си получихме сертификати, 

 - Участие на инспектор в обучителен курс в Любляна, Словения през месец юни на тема - 

„SHIPSAN ACT JA - training course on Ship Sanitation Inspection and Issuance of Ship 

Sanitation Certificates‖. 

 - Организирахме подготовката за осъществяване на инспекция на пасажерски кораб с 

участието на обучител по проекта, но поради планирана транспортна стачка в Гърция и 

невъзможност обучителя да пътува, инспекцията не можа да се осъществи, 

 - Участие на гл. инспектор в уебинари на тема „The art of inspection‖ и „Water safety plan 

and Legionnaires disease prevention and control on ships‖,част от серията „Health Threats 

related to Maritime Transport‖ и сертифициране, 

 - Работни срещи по възникнали текущи въпроси с ръководството на РЗИ, 

 - Изготвени становища относно различни документи по проекта, 
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 - Подготвени и изпратени 4 писма до МЗ относно изискванията към РЗИ по проекта. През 

месец октомври по инициатива на Главния държавен здравен инспектор, и в отговор на 

нашите писма беше организирана среща между ръководствата на РЗИ Варна и Бургас, 

която се състоя в РЗИ Бургас. На срещата бяха обсъдени поставените въпроси , както и 

организирането на Национален обучителен курс по проекта с обучители от европейски 

страни. Започна подготовка за реализиране на курса, като беше изготвен списък на 

участниците от страната, списък на обучителите и програма на курса. 

 Освен по този проект, през месец февруари 2015 година представители на РЗИ Варна 

– Директор ДНЗБ, нач.отд.ПЕК и главен инспектор взеха участие в работна среща по 

Европейски проект AIRSAN. 

 Взехме участие в среща по Европейски проект „Намаляване на отпадъците в морето 

и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси‖за включване на НПО в 

управлението и контролирането на твърдите отпадъци в Черно море. 

 През месец юли участвахме в работна среща на комисията по ратифициране на 

Конвенция за баластните води по разпореждане на МЗ. 

 МСОГ разполага с офис оборудване - компютър, факс/телефон, лаптоп и GSM. 

 Посредством ежеседмичния епидемиологичен бюлетин и информациите в сайта на 

СЗО се информирахме за рисковите зони по света в епидемиологичен аспект. 

 През годината получавахме необходимите ни консумативи. Осигурявани бяха 

ободрителна напитка кафе и захар,  полагащи се за нощни дежурства. С подписването на 

КТД се повиши заплащането на нощния труд. 

 В офиса е осигурено редовно почистване и поддържане на добро хигиенно 

състояние. Осигурена е студена и топла течаща вода. 

 Заключението, което правим е, че работата на екипа се е подобрила и количествено и 

качествено при изпълнението на нови задачи, като от значение са развитието на 

комуникациите на международно равнище и високата квалификация на служителите. Ясно 

проличава важността на граничния здравен контрол от участието ни в редица 

международни и национални събития. Също така показателен за авторитета на екипа на 

МСОГ е финансовият принос за държавата от увеличения брой издадени здравни 

сертификати на кораби. 

6. Мерки за административна принуда 
През  2015г. от служителите  на отд.‖ПЕК‖ са издадени общо 14 предписания, срещу 

41 от предходната 2014 година. Издадените  предписания  са  основно по ограничаване и 

контрол на разпространението на ОЗБ,  епидситуации,  проблеми на имунопрофилактиката, 

провеждана от ОПЛ, работа по национални програми и проекти, по проблеми на 

материално-техническата база на лечебните заведения, ограничаване на тютюнопушенето, 

както и по спазване на хигиенен  и  противоепидемичен  режим.  

През 2015 г. от инспекторите на отд.‖ПЕК‖ има съставени 11 акта за 

административно нарушение спрямо 8 акта за 2014год. Издадените наказателни   

постановления са 10  на  обща сума  1750 лв.   

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. 

7. Обслужване на клиенти по подадени  жалби 

През   2015г. в отд. ПЕК са постъпили  18 жалби. По всички са извършени проверки 

и всички  са приключени в законоустановения срок. Шест  от жалбите са основателни и във 

връзка с това са разпоредени необходимите действия за решаването им, 10 са преценени 

като  неоснователни, а 2 – пренасочени  към други ведомства. 

8.Предварителен  здравен контрол 

 През 2015год.  са издадени нови 146 хигиенни заключения на ЛЗ. Извършени са  две 

проверки в обекти по време на строителство, участвали сме в една приемателна комисия. 

Издадени са 80 становища за класификация на отпадъци, извършени са 1283 проверки за 

контрол на дейността с опасни отпадъци. 
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ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ 

Ежеседмично в обобщена информация за дейността на РЗИ е включвана 

представената от Д‖НЗБ‖ и отдел ― ПЕК ― информация относно епидемичната обстановка в 

района, както и тенденциите за развитие на епидемичния процес и препоръките за борба с 

ОЗБ. Задължително се регистрират възникналите епидемични ситуации. Тази информация 

се предоставя и по електронна поща на всички 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. 

 

Проблеми и трудности, свързани с организацията на епиднадзора на острите заразни 

заболявания. Възможности за подобрение: 

 Необходимо е отделяне на допълнително внимание по отношение на   подготовката и 

приемствеността между кадрите, както и на стимулирането на служителите по отношение 

на положения от тях труд. Това се отнася особенно за работата при извънредни 

епидситуации. 

 Напускане и съкращение на служители – главни и старши инспектори затрудни 

работата на останалия персонал, който пое и допълнителни задачи. Липсва интерес от 

лекари към обявените свободни щатни места,а желаещите не отговарят на изискванията. 

  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. 

 Като най – мощно и единствено средство за ограничаване и ерадикация на 

ваксинопредотвратимите ОЗЗ остава задължителната плановата имунопрофилактика на 

подлежащите.  

 Дейността в рамките на Програма ‖Превенция и контрол на ХИВ/СПИН‖, макар и в 

условията на несигурност за бъдещето на програмата , 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  “МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” 

 

През 2015 г. дейността на отдел ―Медицинска паразитология‖ беше насочена към:  

-своевременно диагностициране, регистриране и саниране на лицата с паризитози; 

-контрол на масовите паразитози в организираните детски колективи и провеждане 

на мерки за тяхното снижение; 

-недопускане на местно разпространение на малария и други внасяни тропически 

паразитни болести на територията на Варненска област; 

-контрол по спазването на нормативните документи в борбата с паразитните болести 

(местни и внасяни) в лечебните заведения за доболнична и болнична помощ и детски 

заведения; 

-методична и здравно-образователна дейност по въпросите на медицинската 

паразитология. 

През 2015г. в отдел  „МП‖ имаше непрекъснато текучество на младши експерти, а 

продължителното отсъствие на мл. експерт в отдел МБВ постави на изпитание ежедневната 

работа в отделите. Ежедневното обезпечаване на дежурствата в приемните на дирекцията 
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също бе затруднено, в резултат на което се налагаше и началник отдели МП и МБВ да 

заделят от работното време за покриване част от работното време  на приемните кабинети. 

След проведената оптимизация на щата през годината беше съкратена бройката на 

изпълнител-хигиенист. Това създаде изключително голямо объркване на дейностите и 

задълженията на останалите служители в отдела. Доведе до влошаване организацията и 

качеството на работа и невъзможност за изпълняване на ежедневните си задълженията като 

извършването на лабораторни изследвания и осъществяване на противопаразитологична 

дейност.  

През 2015 г. по клинични (изследвани 220 лица), профилактични (изследвани  4 027 

лица) показания и по държанен здравен контрол  (изследвани 31 586 лица) бяха изследвани 

35 833 лица (2014 г. – 37 441 лица) – от които морфологично 35 796 (2014 г. – 37 381) и  

имунологично 37 (2014 г. – 60). 

С чревни паразитози бяха регистрирани 480  лица (2014 г. – 521) при екстензитет 

1,34%, който е почти същия спрямо 2014 г. – 1,39%. Опаразитяването е както следва: 65 с 

ламблиоза, 332 с ентеробиоза, 9 с хименолепидоза, 2 с аскаридоза, 45 с трихоцефалоза, 5 с 

Е. сoli, 19 с бластоцистоза и 3 със стронгилоидоза, а серологично – 4 (2014 г. - 17). Общият 

брой на извършените лабораторни изследвания е 66064 (2014 г. – 65544): изследвания за 

хелминти и чревни протозои 65327 (2014 г. – 64912), имунологични изследвания 213 (2014 

г. – 304) и   санитарно-паразитологични 524 (2014 г. – 328). 

Контролна и организационно-методична помощ 

Извършени бяха 1251 проверки (от които 33 обследвания) и 426 оказана методична 

помощ на всичко 688 обекта, контролирани от отдел ―Медицинска паразитология‖ през 

2015 година (2014 г. – всичко 1620 проверки). 

Във връзка с контрола на противопаразитната дейност и спазването на нормативните 

документи по отношение на паразитозите, бяха проверени 297 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 31 проверки във връзка с 

изпълнение на Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести. Бяха извършени 366 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 2015 г. отдел ― Медицинска паразитология‖ контролира общо 123 здравни 

кабинети, 196 детски заведения по отношение на разпространението на масовите 

паразитози (ДЯ-12, ЦДГ-128, ОДЗ-46, МСД-9 ДМД-1) и 14 МСД за възрастни. През 

годината бяха извършени 506 проверки и обследвания (2014 г. – 506), от които – 312 по 

отношение спазването на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите 

паразитози и оказване методична помощ сред опаразитените лица в ДЗ, 147 проверки в 

здравните кабинети във връзка с документацията по приема, изследванията, лечението и 

диспансеризацията на опаразитените деца и отделно 33 обследвания на ДЗ и МСД с 

опаразитеност на E. vermicularis над 10% след проведено изследване. 

През 2015 г. продължи изпълнението на Наредба №15 за здравните изисквания към 

лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, 

водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, 

бръснарските, фризьорските и козметичните салони. За отчетния период в отдел 

―Медицинска паразитология‖ по тази Наредба се изследваха за чревни паразити 4212 (2014 

- 5482) лица с регистрирани общо 21 паразитози (0,5% опаразитеност): 11 с бластоцистоза, 

4 с ламблиоза, 5 с ентеробиоза, 1 със Strongyloides stercoralis (2014 г. – 12 с бластоцистоза, 

10 с ламблиоза, 4 с ентеробиоза, 3 с E. Coli и 2 с хименолепидоза). Наблюдава се 

намаляване броя на изследваните за ЛЗК, както и броя на опаразитените лица спрямо 2014 

г., което е във връзка с по-високата цена на изследванията спрямо частните лаборатории, но 

се запазва процента на опаразитените спрямо предходната година. Опаразитените лица бяха 

консултирани, лекувани и съобщени на личните им лекари. За втора поредна година най-
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висок е процента на опаразитените с бластоцистоза. 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 28 епидемиологични проучвания: ехинококоза – 26 и малария - 2. 

През годината бяха планирани и посетени два курса за повишаване на 

квалификацията на служителите: ‖Паразитология на околната среда – основни санитарно-

паразитологични методи‖ и „Векторно преносими заболявания – етиология, 

епидемиология, клиника, диагностика и лечение‖,  които бяха организирани от отдел 

―Паразитология и тропическа медицина‖ към НЦЗПБ – София. 

През отчетния период 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. 

През 2015 г. отдел ― Медицинска 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 се представи отлично и получи Сертификат за 

морфологична и серологична диагностика на паразитозите. 

МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ  

I.ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ - ЕХИНОКОКОЗА 

През 2015 г. са регистрирани 26 лица с ехинококоза, епидемиологично проучени 

(2014 г. – 20), от които деца  до 14 г. – 1 (2014 - 3). Най-възрастният опериран пациент е на 

81 г., а най-малкия – на 12. Заболяемостта сред населението за 2015 г. е 5,5 промили, която 

е по-висока спрямо 2014 г. – 4,2. При един пациент лечението е било чрез PAIR (2014 г. – 

1). При двама пациенти с доказана множествена ехинококоза, а при един - рецидив. Запазва 

се тенденцията за най-честа чернодробна локализация на ехинококовите кисти – при 20 от 

пациентите, следвана от тази в белите дробове – 2 и по един в абдоминална област и в 

областта на шията. Оперираните от гр. Варна са 10, а от региона са разпределени по 

общини както следва: по четирима от община Суворово и Провадия, по двама от общини 

Девня, Долни чифлик и Вълчи дол и по един от общините Дългопол и Ветрино. При 

провеждане на епидемиологичното проучване беше установено, че при 11 от оперираните 

пациенти приемната диагноза не беше ехинококоза (2014 г. – 9), а при четирима операцията 

от ехинококоза е поредна.  

През 2015 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 2015 г. са извършени 75 

изследвания на 19 лица за ехинококоза чрез ЕЛИЗА, като с положителни серологични 

титри са били 2 души (2014 г. – 31 лица със 7 положителни). 

През отчетния период в хирургичните отделения на Варненски регион от различни 

населени места са оперирани общо 29 пациенти с ехинококоза (2014 г. - 26). Същите са 

съобщени както следва: в РЗИ Добрич – 14, в РЗИ Търговище – 5, трима в РЗИ Бургас, по 

двама в РЗИ Силистра, РЗИ Разград и  РЗИ Шумен и един в РЗИ Хасково. 

Проследявайки динамиката на заболяемостта за периода 2006 – 2015 г. се установява  

постепенно покачване до и пик през 2008 г., спадане и рязко покачване през 2011 г., 

последващо леко понижаване до 2014 г. и тенденция към увеличаване през 2015 г. 

ТРИХИНЕЛОЗА 

През 2015 г. няма постъпили проби за изследване за трихинелоза. 

За десетгодишен период не се наблюдава особена динамика в броя на взривовете. 

ТЕНИИДОЗИ 
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През 2015 г. са изследвани 19302 (2014 г. – 20961) лица и няма  диагностицирани 

случаи на  тениаринхоза. За периода 2006 – 2015 г. не се наблюдава динамика на 

екстензитета спрямо предходните години. 

 

II.ГЕОХЕЛМИНТОЗИ - АСКАРИДОЗА  

Във Варненска област няма ендемични отнища за аскаридоза. Изследвани са общо 

19305 проби (макроскопски и микроскопски) (2014 г. – 20961) с 2 положителни резултата 

на пациенти, единият от които е от  гр. Варна, а другият е румънски гражданин, работещ в 

България. 

За периода 2006 – 2015 г. се наблюдава динамика на екстензитета с тенденция към 

намаляване и задържане през 2015 г. 

ТРИХОЦЕФАЛОЗА 

От изследваните 19302 лица с трихоцефалоза бяха регистрирани 45 лица (2014 г. - 

48), като всички са от дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Оборище. При 

извършените инспекции беше проверена диспансеризацията на заболелите. Бяха направени 

и санитарно-паразитологични изследвания, като пробите бяха с отрицателен резултат. 

За периода 2006 – 2015 г. се наблюдава динамика на екстензитета и задържане на 

високи нива спрямо предходните години. 

 

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  21411 лица - граждани и 

деца от организираните детски колективи (2014 г. – 22831), от които 332 положителни, 

доказани микроскопски и макроскопски. Средната опаразитеност е 1,6 %,  която е 

увеличена спрямо 2014 г. (1,4%) и показва тенденция към повишаване след 2011 г. 

През отчетния период за ентеробиоза са изследвани общо 16043 деца от всичко 188 

детски заведения на територията на региона с 319 положителни. Средната опаразитеност 

при децата е 2% и показва тенденция към покачване нивото на опаразитеност спрямо 2014 

г. 

Общо 443 са изследваните санитарно - паразитологични проби от почва и битова 

среда с един положителен резултат за ентеробиоза от смивки.  

През 10-годишният период от време (2006 – 2015 г.) се наблюдава задържане почти 

на едно ниво на екстензитета на ентеробиозата при децата от детските заведения, като има 

лек спад през 2011 г. и последващо покачване до края на периода.  

ЖИАРДИАЗА 

През годината са изследвани общо 19729 лица с 24499 изследвания (граждани и деца 

от детски заведения) и са диагностицирани 65 положителни лица (2014 г. – 21025 лица с 90 

положителни) при средна опаразитеност 0,33 %. 

От организираните детски колективи са изследвани 14809 деца и са открити 56 

положителни (0,38%) (2014 г. - 0,5%), 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 задържане на високо ниво за периода 2007-2009 и следващо 

понижаване с леки колебания. 

СТРОНГИЛОИДОЗА 

През 2015 година от изследваните 19302 лица има трима диагностицирани  случаи 

на заразяване със  Strongyloides stercoralis, двама от които от гр. Варна и един от с. Рудник. 

ХИМЕНОЛЕПИДОЗА 
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От изследваните общо 19302 лица са открити 9 положителни (2014 г. – общо 24), 

като 8 са деца от ОДЗ №31 – Каменар. Средната опаразитеност е 0,05%, която показва 

тенденция към понижаване спрямо 2014 г. (0,12%). Продължава да е проблем лечението на 

паразитозата поради липса отново на ефективни медикаменти. Лицата са диспансеризирани 

и контролно проследени. 

За периода 2006–2015 г. се установява динамика в екстензитета на хименолепидозата 

с постепенно покачване и пик през 2014 г., след което има спад през 2015 г. 

УРОГЕНИТАЛНА ТРИХОМОНАЗА 

В отдела са изследвани 25 лица, от които 2 проби урина и 23 посявки от генитална 

система на пациенти със съмнение за сексуално предавани инфекции, включително и за 

трихомоназа. 

 IV.ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПАРАЗИТОЗИ - ТОКСОПЛАЗМОЗА 

През 2015 г. в отдел ―Медицинска 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 18 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 2015 г. в отдела не са постъпвали материали за изследване на пациенти със 

съмнение за пневмоцистоза или лайшманиоза. 

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ - МАЛАРИЯ 

През отчетния период от отдел ―Медицинска паразитология―, Дирекция ―Надзор на 

заразните болести‖,  бяха извършени 266 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 13 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 – 2015 г.). Същата 

информация беше качена и в сайта на РЗИ – Варна. 

Регулярно в отдел ―Паразитология‖ постъпва информация от сектор ―Медико-

санитарна охрана на границата‖ към отдел ―Противоепидемичен контрол‖ по отношение 

адресен списък на екипажите на моторните кораби, акустирали в пристанище Варна. През 

годината са акустирали 336 кораба, пристигнали от страни с разпространена малария, от 

които 330 пътуващи под чужд флаг с 5413 чужденци на борда. Общо 128 са българските 

граждани според адресните списъци на екипажите, които подлежат на наблюдение и 

изследване за малария, като от Варненски регион за периода те са 63. За горепосочения 

период за малария са изследвани 20 лица (6 българи и 11 чужденци) с общо 46 изследвания. 

Общо 23 пациенти (9 българи, завърнали се от чужбина и 14 чуждестранни граждани) са 

изследвани за чревни паразитози и малария, с общо 75 изследвания. С положителен 

резултат за аскаридоза са установени двама пациенти и по един с ламблиоза и ентеробиоза. 

През 2015 г. са регистрирани два случая на заболели от малария пациенти. 

На 13.05.2015 г. в отдел ‖Медицинска паразитология‖ на РЗИ – Варна  постъпи  

бързо известие  от паразитологична лаборатория към ДКЦ ―Света Марина― за заболял от 

Малария тропика на пациент от гр. Варна, хоспитализиран в Инфекциозна клиника към 

МБАЛ ―Св. Марина‖. 
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В резултат на направеното епидемиологично проучване се установи, че се касае за 

пациент, завърнал се в България от Западна Африка в началото на м. май, където е 

пребивавал около пет месеца. От 09.05.2015 г. пациентът е с втрисане, висока температура 

до 40ºС, главоболие, отпадналост, обилно изпотяване и болки в кръста. По повод на 

оплакванията е прегледан в спешен кабинет и приет в Инфекциозна клиника на 11.05.2015 

г. с първоначална диагноза Грип с други респираторни неидентифицирани вирусни 

заболявания в тежко увредено общо състояние, интоксикиран, лек иктер, хиперемирано 

гърло, ритмична тахикардична сърдечна дейност. На 12.05.2015 г. са взети проби капилярна 

кръв за изследване за малария, като на 13 05 2015 г. се установява наличие на трофозоити 

на P. falciparum. Пациентът е лекуван с Доксициклин – 2х1, хепатопротектори, вливания, 

антипиретици, противоалергични препарати. Имайки предвид гореизложеното, както и 

информация на МЗ и НЦЗПБ относно разпространението на маларията, риск за заразяване и 

препоръки за химиопрофилактика (по СЗО – 2015 г.), може да се предположи, че се касае за 

за внесен случай на малария тропика. 

На 15.12.2015 г. в отдел ‖Медицинска паразитология‖ на РЗИ – Варна  постъпи  

заявление за изследване след проведено лечение за малария от пациент, завърнал се в 

България от Екваториална Гвинея на 11.12.2015 г., където е работил на строителен обект за 

период от два месеца. Не е провеждал химиопрофилактика за малария. Заболял на 

04.12.2015 г. вечерта с втрисане, главоболие, отпадналост, температура, обилно изпотяване 

и болки в кръста. По повод на оплакванията  на 05.12.2015 г. амбулаторно му е направен 

бърз имуно-хроматографски тест за диагностика на малария като е установено наличие на 

положителен резултат за малария (неуточнен вид). По данни на пациента веднага е 

започнато противомаларийно лечение по схема  с противомаларийни  препарати. 

На 15.12.2015 г. в паразитологична лаборатория на отдел „Медицинска 

паразитология‖, е направен бърз имуно-хроматографски тест и е взета периферна кръв за 

диагностика на малария, като в препаратите не се откриха маларийни плазмодии. Имайки 

предвид гореизложеното, както и информация на МЗ и НЦЗПБ относно разпространението 

на маларията, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО – 2015 г.), 

може да се предположи, че вероятно заразяването е било с Plasmodium falciparum и е 

станало при престоя на пациента в Екваториална Гвинея, по време на който не е била 

провеждана химиопрофилактика. Касае се за случай на преболедувал пациент от Malaria 

tropica. 

През 2015 година в комарните биотопи на Варненски регион са извършени 86 

проверки за наличие на комарни ларви.  В отдел „ПЕК‖ на Дирекция „НЗБ‖ при РЗИ- Варна 

се поддържа  картотека с досиетата на 126 основни комарни биотопа, групирани по 

селищни системи, с повече или по-малко разливи около тях и множество прилежащи малки 

водни басейни. Съхраняват се данни за водоизточниците, землищата, залетите площи в 

декари 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 2011– 2015 години: 

 

Години Брой проверени 

биотопи 

ANOPHELES CULEX 

брой % брой % 

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 

2015 86 6 6,98 13 15,12 

 

Тенденцията е за слабо увеличение на абсолютния дял на биотопите, заселени с 

анофелийни комари в сравнение с 2014 г. Анофелийни ларви са открити в 6 биотопа, което 
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е 6,98% от всички проверени, в общините Дългопол, Вълчи дол, Провадия, Аксаково и  

Бяла, срещу 5 биотопа или 5,89%  за 2014 година. Кулексови ларви са открити  в 13 биотопа 

или 15,12%, разпръснати във всички общини на територията на Варненски регион срещу 10 

биотопа  или 12% за 2014 година - може да се каже, че няма ясно изразена промяна в 

сезонната им динамика. По-висока численост на ларви и имаго се отбелязва в края на месец 

юни и през месец юли, когато паднаха повече валежи. През месеците 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. От 2014 г. се откриват и анофелийни  комарни 

ларви. В таблицата по-долу са изнесени данните за сезонната динамика на комарните 

популации в контролните биотопи през 2015 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 септемв

ри 

октом 

ври 

Блато до дирекция 

„Златни пясъци‖ 

- - - - - - - 

Блато ―Меча поляна‖ - А+ С+ А+ А+ С+ - 

Канал 

―Колибите‖ 

- - - А+ А+ - - 

Разлив басейн 

„Св.Св.Константин и 

Елена‖ 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

река 

„Св.Св.Константин и 

Елена‖ 

 

- 

 

- 

 

С+ 

 

- 

 

С+ 

 

- 

 

- 

В изпълнение на дейностите по Национална програма за профилактика и контрол на 

векторно-предавани трансмисивни инфекции при хора в Република България, 2014-2018г., 

са предприети мерки по събиране на имагоцидни форми от три общини на територията на  

регион Варна през периода май-ноември  и изпращането им за видово определяне в НЦЗПБ. 

Изпратени са комари от общините Вълчи дол, Белослав и Варна, събрани през периода май-

септември 2015 г. Предстои изпращането на ентомологичен материал от месеците октомври 

и ноември. За видово определяне са изпратени и възрастни комарни форми от с. 

Тръстиково, община Аврен. 

До общините на територията на регион Варна са изпратени уведомителни писма, с 

които се препоръчва организиране и провеждане на дезинсекционни мероприятия по 

отношение на комарните популации. 

Осъществен е контрол на извършените дезинсекции против комари през  сезон 2015 

г. в общини Девня (гр. Девня)  и Аврен (с. Тръстиково). На територията на община Девня 

дезинсекционните дейности по отношение на  комарните популации се извършват от „ДДД 

станция Девня― ЕООД, регистрирана в МЗ. От горепосочената фирма са извършени 

имагоцидна и ларвицидна обработка на 300 декара от гр. Девня (квартали „Девня―, 

„Повеляново―, „Химик―) и 100 декара в селата Кипра и  Падина. Използвани са биоцидите 

Цитрол (за имагоцидната) и Димилин (за ларвицидната обработка), разрешени за употреба 

от МЗ. Дезинсекционните мероприятия против комари на територията на община Аврен се 

извършват от „Хабитат Експерт― ЕООД, регистрирана в МЗ. Извършена е двукратна 

ларвицидна обработка на комарни биотопи в с. Аврен и двукратна имагоцидна обработка  
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на 500 декара от селата Аврен, Тръстиково, Приселци и Близнаци. Използвани са 

биоцидите Цитрол (за имагоцидната) и Вектобак (за ларвицидната обработка), разрешени 

за употреба от МЗ.  Проверка на използваните биоциди в общините показа, че се 

съхраняват в оригинални опаковки,  в срок на годност са и с информационни листи за 

безопасност. 

През 2015 г. в РЗИ-Варна са постъпили сведения за частични дезинсекции против 

комари в общини Белослав, Аксаково и Варна. В община Белослав е извършена еднократна 

ларвицидна и  четирикратна имагоцидна обработка на паркове във всички населени места с 

биоциди Цитрол и Вектобак. С дезинсекции са обхванати и рискови райони в крайезерна 

зона на  КК „Камчия‖, Аксаково  и г. Игнатиево. 

От гореизложеното може да се направят следните изводи: 

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

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

Варненска област. 

 2.Предприетите противоепидемични мерки гарантират блокиране изворите на заразата и 

препятстват осъществяване механизма на предаване. 

3.Необходимо е да продължат системните хигиенни мерки срещу люпилищата на комари и 

дезинфекционните мероприятия за намаляване на тяхната численост.   

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 гр.Варна работят приемни на лаборатории, регистрирани извън 

територията на Варненска област, които правят паразитологични изследвания, като 

транспортират пробите до съответния град. През 2015 г. в РЗИ – Варна не е получено нито 

едно бързо известие от страната съгласно Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване 

и отчет на заразните болести за регистриран положителен резултат на пациент с доказана 

паразитоза от Варненска област. 

На следващите фигури са изброени общият брой на лицата, изследвани за 

съответната паразитоза в РЗИ и петте частни паразитологични лаборатории, както и броя на 

опаразитените, като сравнение може да се направи от 2006 г. до 2014 г. 

 
  През 2015 г. от региона за: 

-ехинококоза са изледвани общо 366 лица, от които с положителни серологични титри са 

90; 

-трихинелоза са изследвани по ELISA – 19;  

-тоскоплазмоза са изледвани по ELISA – 1100. С положителни серологични титри са 151. 

 За ентеробиоза са изследвани 54646 лица с 473 положителни – 0,87% . 

От изследваните 53238 лица за чревни хелминти са установени: 
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-2 опаразитени с аскаридоза – 0,003% ; 

-12 опаразитени с хименолепидоза – 0,02% ; 

-45 опаразитени с трихоцефалоза – 0,08% ; 

-3 опаразитен със стронгилоидоза; 

 Има регистрирани: 

-112 опаразитени с бластоцистоза; 

-12 пациента с Е. coli; 

- 2 с трихомоназа; 

- 1 с малария; 

- 2 с Iodamoeba Bütschli. 

 За жиардиаза са изследвани 53238 лица, от които 153 опаразитени – 0,29%. За 

поредна година регистрираните с жиардиаза лица са по-малко в сравнение с тези с 

ентеробиоза, което продължава да прави ентеробиозата водеща паразитоза в региона. Но се 

наблюдава тенденция към увеличаване на опаразитените лица с бластоцистоза, като 

тяхната бройка се доближава до тази на опаразитените с жиардиаза пациенти.  

 През 2015 г. в паразитологичните лаборатории са изследвани общо 165 лица за 

малария, като има направени две епидемиологични проучвания на преболедували пациенти 

от малария. 

 Анализът на горепосочените данни ни позволява да направим следните изводи: 

1.През 2015 г. се наблюдава тенденция към увеличаване екстензинвазията на ехинококозата 

спрямо 2014 г.; 

2.Ентеробиозата продължава да е водеща паразитоза и през 2015 г. по екстензитет спрямо 

жиардиазата. Вероятно причина за това е и честата липса на препарата Зентел от аптечната 

мрежа през летните месеци на 2015 г., което затрудни лечението на опаразитените с 

хелминти лица. 

 
3.Наблюдава се тенденция към понижаване екстензитета на жиардиазата след 2012 г., както 

сред изследваните граждани, така и при изследваните деца от организираните детски 

заведения. 

4.Като цяло се наблюдава задържане екстензитета на част от паразитозите спрямо 

предходните няколко години (тениаринхоза, аскаридоза, малария) и увеличаване на други 

(трихоцефалоза, ентеробиоза); 

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; 
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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, но се запазва процента опаразитеност спрямо 2014 г.; 

7.Наблюдава се тенденция към увеличаване на опаразитените лица с бластоцистоза, като 

тяхната бройка се доближава до тази на опаразитените с жиардиаза пациенти; 

8. 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. 

 

ОТДЕЛ „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ”, 

 

  І.КАДРОВО СЪСТОЯНИЕ През втората половина на  януари 2015г един младши 

експерт излезе в продължителни болнични. През месец февруари беше назначен един 

младши експерт на непълен работен ден, който работеше във Вирусология. През м. август  

същият напусна отдела.   

През месец юли, в резултат на оптимизиране броя на служителите в инспекцията, 

бяха съкратени незаетата длъжност старши експерт и изпълнител хигиенист. В последствие 

изпълнител хигиенист от щата на РЗИ назначен по постановление №66 беше насочен да 

обслужва постоянно лабораториите на отдела.  

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИЯ Отделът е обзепечен със специалисти, които активно се 

самообучават основно чрез вътрешни колегиуми и посещения на конгреси и симпозиуми по 

микробиология и вирусология. Главният експерт във вирусология има придобита 

специалност по  «Вирусология»,  а началникът на отдела - специалност по 

«Микробиология» . 

ІІІ.МАТЕРИАЛНА БАЗА Отделът разполага с обзаведени лаборатории за работа, 

разположени на 9 и 10 ет. Обезпечеността от апаратура е на прилично ниво и това 

позволява извършване на минималния обем от дейности, заложени в двата стандарта по 

Микробиология и Вирусология.  

Във вирусологична лаборатория се използват 2 ELISA ридера закупени по програма 

„Превенция и контрол на НІV/СПИН‖,  които са с много добри параметри. 

Микробиологичната лаборатория 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. От МЗ по Национални програми се осигуряват 

тестове за изследване на рискови групи и клиенти на КАБКИС за ХИВ/СПИН, както и 

тестове за Лаймска борелиоза.  

IV. ОБЕМ НА РАБОТА И РЕЗУЛТАТИ През 2015 г. в двете лаборатории на отдел 

«МБВ»  са извършени общо  41 794  изследвания , от които  в «Микробиология» -  27 911  

във «Вирусология» - 13 883 . 

В МИКРОБИОЛОГИЯ са постъпили 7468  материала, на които са извършени  

27 911 изследвания. 

Направени са над 300 антибиограми на клинични и чревни материали, без да са 

включени антибиограмите на материалите от ПЕК за контрол на дезинфекционния и 

стерилизационния режим. 

В общия брой изследвания преобладават профилактичните изследвания за здравни 

книжки. 
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Лабораторията работи проби  на СБАГАЛ  при отсъствие на микробиолога на 

болницата. 

В СЕКТОР „ЧРЕВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ‖ през отчетната година са постъпили 4643  

фекални проби, на които са проведени общо 25 807 изследвания . Най-голям е делът на 

профилактичните изследвания. Всички фекални проби се изследват за Салмонела, Шигела, 

ентеропатогенни Ешерихия коли и повечето за Коремен тиф и паратиф. 

За Е.коли : общо 17 144 изследвания 

76 изследвания от болни, с 1 положителен резултат. 

112 изследвания на преболедували – няма положителни 

124 изследвания на контактни лица – 3 положителни 

16 832 профилактични изследвания – 31 положителни. 

Броят на изследванията за Е.коли е голям, тъй като лабораторията работи с 9 групи 

аглутиниращи поливаленти серуми и множество аглутиниращи моноваленти серуми за 

серологична идентификация на Е.коли. 

За Салмонела : общо 4476 изследвания                     

19 изследвания на болни – няма положителни 

2  преболедували отрицателни 

247 изследвания на контактни с 6 положителни 

4208 профилактични изследвания със 7 положителни резултата 

Лабораторията работи със сумарни и групови „О‖аглутиниращи серуми, както и с 

множество „Н‖ аглутиниращи идентификационни серуми за серотипизиране на подходящи 

чревни изолати.  

За коремен тиф и паратиф са изследвани всички постъпили проби за здравни 

книжки. Общ брой изследвани проби – 4075- всички отрицателни. 

За Шигела : общо 4227 изследвания 

19 изследвания на болни- няма положителни 

4208 профилактични изследвания няма положителни 

Изследвани са фекални проби за Бацилус антрацис на 41 лица консумирали 

съмнително месо, като всички проби бяха подложени на микроскопско и културелно 

изследване и излязоха отрицателни. 

За Хеликобактер пилори се изследваха общо 48 лица с бърз хроматографски тест, от 

които 38 болни с 15 положителни резултата и 10 преболедували – отрицателни. 

За Холера и НАГ вибриони  са изследвани 15 проби на лица за българско 

гражданство, като всички са отрицателни.   

Изследвани са множество проби за наличие на УПФ, като при 8 от тях се установи 

положителна находка. 

Направени са общо над 100 антибиограми на изолати от фекални проби, постъпили в 

лабораторията. 

В СЕКТОР КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ през 2015г. са изработени общо 2825 

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 – 294. От тях са 

изолирани 89  патогена, с най- голям дял на стафилококус ауреус - 45 

Следват изследванията на урини и материали от генитална система                        

(гинекологични и уретрални секрети). Общият брой на изследвани урини е 86 с доказани 32 

изолата, като най-многобройни са Ешерихия коли-14 и Ентерококус – 7 изолата. 

Материали от генитална система са общо 77 , с 46 изолата . Тук най-голям е делът на 

Ентерококус общо 20 при двата пола. Относително често се среща и положителна находка 

за микоплазмени генитални инфекции. В лабораторията няма нито един положителен 

резултат за Найсерия гонорее.  

През годината изследваните хемокултури са 25 .Това са материали постъпили от 

СБАГАЛ при отсъствие на микробиолога на болницата. От тези 25 хемокултури 4 са 

позитивирали -  2 със Стафилококус ауреус и 2 с коагулаза негативни стафилококи. 
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Изследвани през годината бяха 9 раневи секрета с диагноза « обсервацио Антракс», 

изпратени от Инфекциозна клиника към УМБАЛ «Св.Марина». Материалите се изследваха 

микроскопски, културелно и някои от тях по метода ИФМ. Не се откриха положителни 

находки. 

Целият персонал работи съвестно и много отговорно включително и извънредни 

дежурства във връзка със създадената обстановка относно Антракса. 

В клиничния сектор за годината са изработени антибиограми на 240 клинични 

материала, от които най – вече на щамове изолирани от урини, гинекологични материали , 

уретрални секрети и носогърлени секрети. 

По микробиологичен контрол на фактори на болничната среда през 2015 г. са 

изработени набраните от отдел ПЕК  2240  проби,  с 15 несъответващи на изискванията.: 

-проби от ръце – 78( 2 проби несъответстващи на изискванията); 

-проби от инструментариум – 955(3 несътветстващи на изискванията); 

-проби от специална медицинска апаратура – 44 (без несъответстващи на 

изискванията); 

-проби от болнично бельо и работно облекло – 24  ( без несъответстващи на 

изискванията); 

-проби от предмети за обслужване на болния и съдове за хранене – 55 (без 

несъответстваща на изискванията); 

- проби от повърхности –874 (9 несъответстващи на изискванията); 

-проби от дез. разтвори – 210( 1 несъответстващи на изискванията) ; 

Общо през годината са констатирани 15  несъответсвия по стандарта за ВБИ, но е 

имало и много проби, от които се изолират други микроорганизми извън стандарта.. 

Направени са над 130 антибиограми. 

През 2015г. във ВИРУСОЛОГИЯ са извършени общо 13 883  изследвания. 

.Изследваните  лица са 12 038. Вирусологичната лаборатория продължава да работи по 

програма «Превенция и контрол на НІV/СПИН» . От тази година стартира работа по 

Национална програма за профилактика и контрол на векторно предавани трансмисивни 

инфекции. За тази цел в лабораторията бяха доставени тестове от МЗ за Лаймска борелиоза. 

През 2015 г.  по допълнителните задания от МЗ са извършени изследвания на: 

Бременни жени – 667; 

Лица на хемодиализа  и персонал към диализни структури – 136; 

През годината по програма „Превенция и контрол на НІV/СПИН и СПИ‖са 

извършени следните изследвания: 

За ХИВ/СПИН по метода ELISA са изследвани 3614 лица с 3908 изследвания.От тях 

18 проби са изпратени в НРЛ по ХИВ/СПИН в НЦЗПБ гр.София. 

За хепатит В по метода ELISA са изследвани 2973 лица с 3152 изследвания. От тях с 

положителен резултат са били 76 проби. 

За хепатит С по метода ELISA са изследвани 1880 лица с 2129 изследвания, като с 

положителни резултати са  416. 

За Хламидия трахоматис по метода ELISA за ИгА, ИгМ, ИгГ  са изследвани 374 

лица с 1036 изследвания съответно по трите показателя. Положителни резултати са дали 56 

проби. 

За сифилис са изследвани 3025 лица с 3338 изследвания.Изследванията са проведени 

по следните методи : ELISA , ТРНА и VDRL. Положителни резултати са дали 181 проби. 

При горепосочените изследвания трябва да се има предвид , че е най-голям делът на 

рисковите и уязвими групи от населението. 

За Лаймска борелиоза са изследвани 160 лица с 304 изследвания. Изследванията са 

проведени по следните методи : ELISA –ИгМ и Иг Г и Имуноблот – ИгМ и ИгГ. По-голяма 

част от извършените изследвания са с тестове на МЗ по посочената програма. 
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V. ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Ежемесечно се извършва вътрелабораторен контрол на стерилност в 

микробиологична лаборатория. Проверява се 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. 

VІ. ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Двете лаборатории от отдела участват 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, 

Серологична диагностика на HIV/ СПИН 

Серологична диагностика на HBV / хепатит В 

Серологична диагностика на HCV / хепатит С 

Двете лаборатории успешно покриват критериите от проведения контрол , за което 

получават сертификати по изброените показатели. 

На този етап, поставените стратегически и оперативни цели от МЗ  за осъществяване 

на държавната здравна политика в района, плановите задачи на базата на указания на МЗ  

са постигнати и изпълнени. Като част от  дългогодишна стратегия и политика за опазване 

на общественото здраве, системния надзор над ОЗБ и паразитози и 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  

инфекциир са основни задачи стоящи пред Дирекция „НЗБ‖ за изпълнение и през 

следващите години.  
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ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

 

Основните задачи в дейността на дирекцията през 2015г. бяха насочени към 

осъществяването на качествен и ефективен държавен здравен контрол в обектите с 

обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на 

човека, на фактори на жизнената среда, в съответствие с нормативните изисквания и 

указания на МЗ; повишаване информираността на населението за опазване на общественото 

здраве; дейности по промоция на здравето и профилактика на болестите. 

През 2015 г. дирекция „Обществено здраве‖ осъществяваше изпълнението на 

задачите от плана и извънредни такива, чрез дейността на трите си отдела: „Държавен 

здравен контрол‖, „Радиационен контрол‖ и „Профилактика на болестите и промоция на 

здравето‖. 

Численият състав на дирекцията през годината от 41 служители бе оптимизиран на 

36 служители, от които: директор на дирекция – 1, началник отдели – 3, инспектори – 30, 

експерти – 2. Разпределението на служителите по отдели е следното: отдел ДЗК-21 

(началник отдел със специалност ―Хигиена на детско-юношеската възраст‖, главни 

инспектори – шест, от които двама със специалност  ―Хигиена на труда‖, трима със 

специалност  „Здравно-техническа експертиза‖ по шум и ВиК, инспектори –14); отдел РК- 6  

(Началник отдел със специалност – ,,Медицинска и радиологична физика‖, старши експерт 

– химик, инспектор – инж. физик, инспектор – инженер, инспектор –инспектор по 

обществено здраве и един служител по трудовоправни отношения – главен специалист); 

отдел ПБПЗ-8 (Началник отдел - лекар със специалност ""Социална медицина и здравен 

мениджмънт‖, двама  лекари,  главни инспектори - 1 със специалност "Хранене и 

диететика" и 1 - без специалност; 1 старши инспектор – педагог и 4 инспектори) и директор 

на дирекция „ОЗ‖. 

 

ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” /ДЗК/ 

 

 Основните задачи в дейността на отдел ДЗК през 2015г. бяха в съответствие с 

изисквания и указания на МЗ. За изпълнението им, дейността на отдела се реализираше 

чрез  поддържане и актуализиране на публични регистри: 

- 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 
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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 натурални 

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 училищата; дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на 

населението съвмесно с митническите власти. 

Годишният план за работата на отдела  бе изготвен в съответствие с указанията на 

МЗ по основните обемни показатели и с разпределение на планираните дейности по 

тримесечия и изготвени индивидуални лични планове.  

Здравният контрол се осъществяваше на многопрофилен и териториален принцип ( 6 

района в гр.Варна и 11 общини в региона), в които инспекторите работят по двама. 

Главните и старшите инспектори  осъществяваха текущ здравен контрол и оказваха 

методична и консултативна помощ, съобразно ангажиментите им, отразени в Заповедта за 

вътрешно разпределение, утвърдена от директора на РЗИ Варна и задачите на отдела.  

Отчитането на дейността е периодично: седмично – с изготвяне на индивидуални 

отчети и провеждане на ежедневни съвещания в отдела; за три месеца, за 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 2015 г. са проведени обучения във връзка със 

запознаване с Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели 

ДВ. бр.30/2001г., във връзка с извършване на тематична проверка за установяване зоните на 

водоснабдяване и пунктовете за обеззаразяване, в които не са въведени все още 

автоматизирани системи за  обеззаразяване на водата; обучение относно извършване на 

тематична провека, свързана с Регламент 1223 / 2009 на Европейския праламент и Съвета, 

относно козметичните продукти. В отдел ДЗК  е проведено обучение от юристите на 

инспекцията  във връзка със съствянето и връчването на Актове за административни 

нарушения, съгласно АПК. Проведени са 2 колегиума в РЗИ - Варна, с лектори от двама 

служители на отдел ДЗК, във връзка с практическите аспекти при упражнявания държавен 

здравен контрол на  излъчващи съоръжения и новости в химичното законодателство.  

ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА 

През 2015 г.служителите от отдел „ДЗК‖, 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 становища 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, имащи 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 административни услуги по заявления на граждани, проверки при 

жалби и сигнали. 

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 . 
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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 2015 г.са взели участие в 90 бр. заседания на областните 

и общински Експертни съвети по устройство на територията, където са разгледани 683  

устройствени и планове и  278 инвестиционни проекти. Основни проблеми при 

разглеждане на документацията на обектите, водещи до бъдещи хигиенни неблагополучия, 

ако не бъдат коригирани или 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. Служители на отдела са взели участие в 4 бр. екологични Експертни съвети към 

РИОСВ Варна  на които са разгледани  4 броя преписки. 

През 2015 г. в инспекцията са внесени 33 бр. инвестиционни проекти за издаване на 

оценка за съответствие, 1 брой от които е с отрицателно становище.   За  2014  г. тази  

цифра   съответно   е   23 бр.    

Както и в предходните години, така и през отчетния период преобладаваха проекти  

са за обекти с обществено предназначение  8  бр ,  лечебни и здравни заведения – 11  бр. и  

други, неподлежащи на текущ здравен контрол – 14 бр.  По- значими от тях са: 

-Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от фоайе на 

ет. 3, в лаборатория по трансфузионна хематология към МБАЛ „Св. Марина‖ , гр. Варна 

- Основен ремонт, реконструкция  и промяна на предназначение на помещения от 

партерен етаж в стерилизационна база към МБАЛ „Св. Марина‖ , гр. Варна 

- Пристройка и надстройка на съществуваща сграда на ОДЗ „Детство мое‖ в гр. 

Аксаково 

- Основен ремонт, и промяна на предназначение на зали за физиотерапия в център за 

ядрено магнитен резонанс 

- Цех за композитна арматура в с. Слънчево, Община Аксаково 

- Промяна на предназначение по време на строителството в сграда със смесено 

предназначение, от магазин в детски център  

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 годината  са  издадени   81  броя здравни заключения  за съгласуване  на  общ  /  

подробен   устройствен   план,  72 бр. здравни становища за  готовност за въвеждане  в 

експлоатация ,  при    57  бр. за 2014 г. 

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 –7 бр проекти за СОЗ и издадено 

становище по чл.39, ал.1 , т.1  и  ал.4 от Наредба №3. 

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  



82 

и  VI категориии, за които вече не се изисква становище от  РЗИ , част от надзорните  

фирми изискват такова. Мотивът им е,  че обектът  е  оценен  и  от здравно-хигиенна гледна 

точка. 

В  цитираната  по- горе  цифра,  са   включени  следните  по-големи обекти: 

- Подобряване на екологичната обстановка на гр. Бяла , Област Варна, чрез 

реконструкция и модернизация на ВиК системите на града. 

- Скуош център и площадка за ролеви спорт към спортен комплекс „Младост‖, гр. 

Варна 

- Реконструкция и модернизация на инсталация за клинкер към циментов завод в гр. 

Девня 

 - Спортен комплекс в гр. Суворово 

 - Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна в местност „Клисе баир‖, с. Тополи  

- Специализирана очна клиника „Св. Петка‖ на бул. „Хр. Смирненски‖, УПИ VІІІ, 

кв. 3, гр. Варна  

 - Магистрален водопровод „Камчийски пясъци‖ – ІІІ етап – от с. Старо Оряхово До 

водоема в к.к. „Камчия‖ 

 - Завод за взривни вещества в землището на гр. Девня 

- Модернизация на отделение за лъчетерапия в МБАЛ „Св. Марина‖ , гр. Варна 

- Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград‖ към резиденция 

„Евксиноград‖, 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 със здравните 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 2015 г. служителите на отдела са взели участие в работата на  118 бр. Държавни  

приемателни  комисии на  територията  на областта.   За сравнение през 2014 г., този брой  е 

бил  96. 

През 2015 г. са извършени  279 бр. проверки в хода на строителството, които 

включват: огледи на обекти по плана на отдела за 2015г., 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. на 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 приети с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г.публ. /ДВ 

бр.57/2004 г…… изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г/., и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 

59 на Министерския съвет от 2003 г. публ. в ДВ бр.25/2003 г…….. изм. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2011г./. Становищата от РЗИ Варна се изготвят след предоставяне на информация  

за инвестиционните намерения  по служебен път от   РИОСВ. За 2015г. са обработени  137 

бр. преписки получени от РИОСВ  Варна   и  РИОСВ  Бургас – съответно   84  бр.преписки 

съгласно наредбата за ОВОС и 53 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 

I. През 2015 г. във Варненска област са подлежали на текущ здравен контрол 

4904 обекта /5119 за 2014 г./ , при което на един служител от отдела средно са били 
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възложени за контрол 306,5 обекта / 301,5 – за 2014 г./, а на един здравен инспектор се 

водят средно по  380,7 обекта / 365,6 – за 2014 г./.  

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, имащи значение за здравето на населението, включително чрез 

увеличаване броя на лабораторните им изследвания; контрол на фирми - производители и 

обекти за търговия с бутилирани натурални 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 обществени места. Поддържат се публични регистри  на 

хартиен  и електронен носител на всички регистрирани обекти с обществено 

предназначение и на обектите за бутилиране  на  натурални минерални, изворни и трапезни 

води.    

Извършени са 11541 проверки /13150 - за 2014 г./, при планирани 9316 /10218 - за 

2014 г./, което е 123,88 %  изпълнение на плана. Работните дни са 3778, при което е 

постигната средно-дневна натовареност от 4,3 /4,7 - за 2014 г./ проверки от  инспектори и 

1,1 /1,53-за 2014 г./  от главните инспектори.  

Текущият здравен контрол е обективизиран с лабораторни изследвания, при което са 

взети общо 1686 бр. проби /1514 - за 2014 г./, при планирани 1264. От тях стандартни са  

1477 бр. и нестандартни  –  209 бр., стандартност- 87,60 %. 

През 2015 г. са изготвени и връчени 511 бр. предписания за отстраняване на 

хигиенни неблагополучия и подобряване на хигиенното състояние /при 569 за 2014 г./, 12 

бр. предписания за незабавно спиране експлоатацията на обект и 3 бр. предписания за 

незабавно спиране реализацията на продукти. Средният брой предписания на един 

сътрудник, упражняващ държавен здравен контрол е 32,87 / 35,56 - за 2014 г./.  

През отчетния период са издадени  237 бр. заповеди /445 - за 2014 г./, от които  205 

заповеди за заличаване от регистрация, 12 бр. заповеди /14 - за 2014 г./ за потвърждаване на 

предписание за  спиране експлоатацията на обект, 2 бр. заповеди за спиране реализацията 

на продукти и стоки, 2 бр. заповеди за изтегляне от пазара на  стоки, опасни за човешкото 

здраве и 3 бр. заповеди за унищожаване стоки и продукти, неотговарящи на здравните 

изисквания и 13 бр. 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 и др. 

През 2015 г. са съставени 30 бр. актове за административни нарушения /1 бр. на 

юридическо лице/, /при 67 за 2014 г. /, които са били основание за издаване на  28 бр. 

наказателни постановления за глоби.  Средният брой актове на един сътрудник от отдел 

ДЗК са 1,87 бр. Издадените наказателни постановления са на обща стойност  9000 лв. 

Средната стойност на едно наказателно постановление  за глоба е  321,43  лв . 

Най - честите причини за прилагане на мерките за административна принуда са: 

обекти функциониращи и невписани в публичния регистъра на обектите с обществено 

предназначение на РЗИ - Варна, занижена текуща хигиена във фризьорските салони и 

хотели, 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 Закона за здравето -

ДВ бр.70/2004 год,изм. ДВ бр.80/2015г.  

В отдел ДЗК през отчетния период на 2015 г. са постъпили 98 /134 -за 2014 г./ бр. 

жалби  и 106  сигнала по електронна поща на РЗИ – Варна, всички обработени  в сроковете 

предвидени по АПК. Неприключени от предходния период са 4 бр. жалби и 1 бр. сигнал, а в 

края на периода в процедура по решаване са 2 бр. жалби и 1 бр. сигнал. Неоснователните 

жалби са 65 бр., а препратените за отговор по компетентност към други ведомства са 22 бр. 

Характерът на жалбите основно третира проблеми, свързани с незадоволително здравно 

състояние в обектите с обществено предназначение, наднормени шумови нива и вибрации в 
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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. 

ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ  НА КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ 

 През  2015 г. на контрол подлежаха 4230 комунални обекта, което представлява 

86,26 % от обектите подлежащи на контрол. На тези обекти са извършени  7875  проверки. 

Средната кратност на проверките в комуналните обекти е 1,86.  

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ 

През 2015 г. на контрол в РЗИ-Варна подлежаха 341 централни водоизточници, от 

които 34 ведомствени; 369 водоснабдителни обекти, съоръжения и мрежи, 44 местни 

обществени водоизточници, които се ползват традиционно от населението за пиене и 

водоналиван в малки опаковки, 17 броя минерални сондажи, предназначени за обществено 

ползване и 4 цеха за бутилиране на трапезна вода, пречистена по метода на обратната 

осмоза. 

Инспекторите от отдел ДЗК при РЗИ-Варна са извършили общо 617 проверки на 

централни водоизточници, 706 проверки на самостоятелно разположени водоснабдителни 

системи (водоеми, помпени станции, места за обеззаразяване на водата и др.). Извършени 

са 100 проверки на ведомствени водоизточници, 101 проверки на местни обществени 

водоизточници (чешми, кладенци), 30 проверки на минерални водоизточници и 22 

проверки в предприятия за прозводство на бутилирани трапезни води. 

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 4 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) – 6 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) – 60 броя. 

 Зони от самостоятелни (ведомствени) водоснабдителни системи  – 16 броя. 

1. 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 542 броя 

водни проби. От тях 487 отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата 

предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001г.) Стандартността през 2015 е 90 %, 

при  92 % за 2014г.;  91,8% за 2013 г.;   90,6  % за 2012г.; 89% за 2011 г.; 92,6 %  за 2010 г. 

По физико-химичните показатели на периодичния мониторинг са анализирани 84 

проби, от които 56 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността при 

периодичния мониторинг през 2015 г. е 67% при 81% за 2014г.; 64% за 2013г.; 80% за 

2012г.,  69% за 2011 г.; 75% за 2010 г.  На фигура №1 е представен относителния дял на 

стандартните проби по физикохимичните показатели (в %) за периода 2010-2015 г.  
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Фигура №1. Относителен дял на  стандартните проби по 

физикохимични показатели в %

постоянен

периодичен

 
По микробиологичните показатели на постояннния мониторинг са изследвани 366 

проби от населените места, от които 338 отговарят на нормативните изисквания. 

Стандартността през 2015 г. е 92%,  при 91 % за 2014 г.; 92,8% за 2013 г.;  95,4%  за 2012 г.; 

95,3% за 2011 г. ;  97% за 2010 г.  

По микробиологични показатели на периодичния мониторинг  са изследвани 85 

проби, от които 75 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността през 2015 г. е 

88%, при 90 % за 2014 г.; 85% за 2013 г.;  97,3% за 2012 г.; 100% за 2011 г.; 95,7% за 2010 г. 

Относителният дял на стандартните проби по микробиологични показатели през периода 

2010 г.-2015 г. е представен на фигура №2. 
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Относно радиологичните показатели в питейни води (тритий, обща алфа активност, 

обща бета активност, уран и обща индикативна доза), 2015 г. се явява нулева година за 

всички зони за водоснабдяване в населените места.  

2. Минерални водоизточници и местни минерални чешми. 

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 
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изследвани общо 32 проби минерални води, от които 29 отговарят на изискванията на 

Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (91% 

стандратност). Издадени са 2 предписания. 

3. Местни водоизточници, които традиционно се ползват от населението за пиене и 

водоналиване (чешми, кладенци). 

По физикохимични показатели са изследвани 47 броя местни обществени чешми, от 

които 21 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.41/1970 г. 

Изследвани са 73 проби по микробиологични показатели, от които 38 отговарят на 

изискванията , съгласно горецитираните норми. 

4. Язовир Цонево 

РЗИ - Варна извършва мониторинг само по микробиологични показатели на водите 

на язовир „Цонево‖. Изследвани са  8 броя проби, които съответстват на Наредба № 

12/2002г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-

битови цели. 

5. Административни мерки за контрол на качеството на питейните води  

Издадени са 3 предписания до управителите на ―В и К - Варна‖ ООД, ―ВиК – Златни 

пясъци‖ ООД и на „Прибой‖ ООД за увеличаване на работната доза хлор при 

обеззаразяването на водата, подавана за питейно-битови нужди в курортните комплекси (по 

писмо на МЗ № 32-00-54/17.06.2004 г. в съответствие с изискванията на Европейска 

работна група по легионелози (ЕРГЛИ). Честотата на извършвания мониторинг по 

микробиологични показатели беше увеличена с 2 пъти месечно във всички курортни 

пунктове. 

Във връзка с установени отклонения от максималните стойности на контролираните 

показатели в питейната вода, са издадени 17 броя предписания до ръководителите на 

подрайони за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки.  

Във връзка със задължителния мониторинг на питейната вода, бяха издадени 13 бр. 

предписания до ВиК-операторите за видовете пестициди, които следва да се наблюдават 

през 2015 г. в срок до 30.12.2015 г. 

6. Бедствия и аварии 

Общо 20 броя предписания са издадени от инспекторите на РЗИ-Варна във връзка с 

бедствия,  аварии и планови ремонти, по-големите, от които са следните:   

 Във връзка с обилните валежи и повишена мътност на питейната вода в зона 

за водоснабдяване „Батова‖ - до управителя на „ВиК- Варна‖ ООД, за предприемане на 

мерки по компетентност;  до кметовете на засегнатите общини за информиране на 

населението, за саниране на населените места и на рисковите обекти с обществено 

предназначение; до директорите на детските градини за осигуряване на бутилирана вода за 

децата. 

 Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и обявяване на 

бедствено положение в община Аврен -  до кмета на общината за предприемане на 

горецитираните мерки.  

 Във връзка с активизирано свлачище при с. Аспарухово и авария на 

водопровода „Китка-Варна с отклонение „Камчийски пясъци‖ са издадени предписания до 

управителя на „ВиК- Варна‖ ООД за предприемане на мерки и до кметовете на общините за 

саниране на населените места, както и за условията за осигуряване на алтернативно 

водоснабдяване, чрез водоноски и местни водоизточници; 

 Във връзка с превишените максимални стойности на алуминий в питейната 

вода на град Варна, информирахме ВиК-Варна, ВиК-Бургас и РЗИ-Бургас за предприемане 

на мерки по компетентност. РЗИ-Варна проведе учестени наблюдения на алуминий в 

питейната вода, за резултатите от които населението беше своевременно уведомявано. 

7.  Контрол на бутилираните води 

7.1. Бутилирани води в търговската мрежа 
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Извършени са 97 проверки в обекти за търговия с бутилирани води. Не са 

констатирани хигиенни неблагополучия през изтеклата година.  

Изследвани са общо 36 проби от търговската мрежа на град Варна (по ДЗК и по 

сигнали), разпределени както следва: трапезна – 21 проби, изворна – 4 и натурална 

минерална вода – 12 проби. 

Сред трапезните води с предимство са изследвани тези, които се произвеждат на 

територията на Варненска област - търговските марки: Стефани, Водолей, Одесос,  Аква 

бриз, Марциана, Аматея. 

Изследваните минерални води са с произход от страни в Европейския съюз- Сан 

Бенедето и др. Мониторингът включва и води, произведени в Република  България: Горна 

баня, Девин, Балдаран, Ком, Бачково.  

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 от плана на ДЗК са изследвани 20 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 от плана на ДЗК са изследвани 9 броя проби. Не са 

установени отклонения от нормативните изисквания. 

По сигнали са изследвани 7 проби бутилирани води: 2 проби от трапезна вода 

„Беллисима‖ и 5 проби от натурална минерална вода „Пирин спринг‖, 3 от които не 

отговарят на нормативните изисквания по показател „псевдомонас аеругиноза‖ („Пирин 

спринг‖). Издадено е предписание за спиране реализацията на продукти и стоки със 

значение за здравето на човека и заповед за изтегляне от пазара на директора на РЗИ за 

натурална минерална вода „Пирин спринг‖. 

7.2. Производство на бутилирани води 

На контрол в РЗИ - Варна подлежат 4 обекта за производство на бутилирана вода от 

типа БВ03 – трапезна. РЗИ-Варна извършва лабораторен контрол на готовата продукция на 

предприятията за бутилиране.  В хода на систематичния здравен контрол са достигнати 

следните резултати: 

 

 Брой проверки през 2015 г. в предприятията за бутилиране 22 

 Брой проби по плана на ДЗК на партидите от готовата продукция:  

 

19 

- от които нестандартни  (по показател „нитрити‖ на трапезна вода 

„Аматеа‖) 

1 

 Брой нестандартни проби от вътрешноведомствения контрол (по 

показател „псевдомонас аеругиноза‖ на трапезна вода „Аматеа‖) 

1 

 Брой предписания за провеждане на хигиенни и 

противоепидемични мерки – подновяване на здравна книжка 

1 

 Брой предписания за спиране на експлоатацията на част от обект 2 

 Брой предписания за спиране на реализацията на продукти и 

стоки със значение за здравето на човека 

2 

 Брой  заповеди за спиране на експлоатацията на част от обект 2 

 Брой заповеди за възстановяване на експлоатацията на част от 

обект 

2 

 Брой заповеди за унищожаване на продукти и стоки със значение 

за здравето на човека 

2 

 

Тематични  проверки 

Тематична проверка за спазване изискванията на чл. 31 от Наредбата за 

изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 
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предназначени за питейни цели, относно извършвания производствен и технологичен 

контрол, провеждан от оператора, в хода на технологичния процес.  

Целта на тематичната проверка беше да се направи оценка на прилагането на 

принципите на НАССР при производството на бутилирани води, като се изискаха 

обективни доказателства за документирането и ефективното поддържане на системата за 

управление на безопасността на храните. В хода на тематичната проверка се представиха 

следните документи:  протоколи от вътрешно-ведомствен мониторинг на трапезната вода, 

дневник на готовата продукция и контролна карта за извършена дезинфекция. 

Обследвани са следните предприятия:  

 Цех за бутилиране на трапезна вода с търговската марка „Стефани‖ към „Аква 

ботъл къмпани‖ ЕООД  (УР № 03007/14.05.2015г.)  

 Цех за бутилиране на трапезна вода  с търговски марки: „Водолей‖ и  

„Одесос‖ към „Милдико 2011‖ ЕООД (УР № 03003/06.01.2014г. ) 

 Цех за бутилиране на трапезна вода с търговски марки „Аква бриз‖ и 

„Марциана‖ към ТПК „Бриз‖  (УР № 03004/04.07.2014г. ) 

 Цех за бутилиране на трапезна вода с търговска марка „Аматеа‖ към „Амата‖ 

ООД (УР № 03006/20.03.2015г. ) 

През 2015 г. са констатирани нестандартни резултати в партиди от готовата 

продукция по показател „псевдомонас аеругиноза‖ по плана на производителя и по 

показател „нитрити‖ от плана на ДЗК. Производителят е провел проучване на причините и 

учестен мониотринг до получаване на благоприятен резултат, след основно почистване и 

дезинфекция на линията за автоматично пълнене в малки опаковки. Извършена е и подмяна 

на съд за съхранение на трапезна вода. Издадени са 2 предписания за времемно спиране 

експлоатацията на част от обект (линия за бутилиране), 2 заповеди за спиране 

експлоатациятана част от обект на директора на РЗИ - Варна. Издадени са и 2 предписания 

за спиране реализацията на продукти и стоки със значение  за здравето на човека и 2 

заповеди на директора на РЗИ - Варна за унищожаването на негодните партиди трапезна 

вода „Аматеа‖.  

 Като най-чести причини за допуснатите отклонения от качествата на трапезната 

вода, можем да посочим следните неблагополучия: 

- разпространение на микроорганизми, вследствие на по-дълъг технологичен 

престой на пълначните машини (псевдомонас аеругиноза). Не се провежда дезинфекция на 

линията преди пълненето. 

- използване на неподходящ дезинфектант (например озонирането се оказва 

неподходящ метод за дезинфекция на системите срещу псевдомонас аеругиноза, поради 

това, че озонът има кратък период на полуразпад и бързо се превръща в кислород, който от 

своя страна създава благоприятни условия за развитието на този аеробен микроорганизъм. 

Хлорните препарати се оказват по-ефективни. 

- използване на съдове за повторна употреба за съхранение на трапезна вода. 

Предприети мерки за подобряване качеството на водата: 

- избор на подходящ дезинфектант; 

- подмяна на съдовете за съхранение на трапезна вода; 

- задължителна дезинфекция на технологичното оборудване, след продължителен 

престой, преди бутилиране. 

Тематична проверка за установяване на зоните на водоснабдяване и пунктовете за 

обеззаразяване, в които не са въведени все още автоматизирани системи  

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 256   водоеми и 69  помпени станции.  

В хода на текущия здравен контрол, през периода 26.06.2015г. – 15.11.2015г., 

инспекторите от отдел ДЗК при РЗИ-Варна са извършили: 

- 509 проверки на водоеми и са издали 19 бр.  предписания; 

- 115 проверки на помпени станции и са издали 2 предписания. 

В течение на тематичната проверка се установи следното:  
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Дезинфекцията на питейната вода се извършва с хлорни препарати – автоматично с 

газ хлор или полуавтоматично (с ръчна подмяна на бутилките) или по капков път с разтвор 

на натриев хипохлорит. За съхранение на биоцидните разтвори най-често се ползват 

пластмасови бидони с фабрични канелки или надупчени потопяеми пластмасови туби. 

Пунктовете за автоматично (непрекъснато) обеззаразяване на питейната вода във 

Варненския регион са 50 броя, а за ръчно обеззаразяване - 48 броя. В останалите водоеми и 

помпени станции водата постъпва обеззаразена от деривация „Китка-Варна‖.  

Остатъчният хлор се отчита ежедневно или 2-3- пъти дневно при висока консумация 

на питейна вода и веднъж седмично в населените места с ниска консумация. Нивата на 

остатъчния хлор се регистрират в дневници. Местата на отчитане на остатъчния хлор могат 

да бъдат: на изход на резервоар, на изход на помпена станция или при консуматора (най-

често в дома на водомайстора). Макар и рядко дезинфекцията се извършва директно във 

водоизточника, във водомерна шахта или в довеждащата тръба. В тези случаи е трудно да 

се постигне ритмичност на дозирането, както и да се поддържа нормативно определеното 

ниво на остатъчния хлор по всяко време на денонощието. 

За дезинфекция на водата във водопроводната система на Варненския регион се 

използват единствено хлорни препарати – газ-хлор или натриев хипохлорит. Количеството 

на подавания биоцид и периодът, на който се извършва обеззаразяването зависят от 

вместимостта на водоема, а също и от консумацията на вода в населеното място.  

Във връзка с констатирани хигиенни неблагополучия, на отговорните лица са 

връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични 

мерки, както следва: 17 броя през 2014г. и 6 броя през  2015 г. и 1 акт за хигиенно 

нарушение. 

Като най-чести причини за допуснатите отклонения, можем да посочим следните 

неблагополучия: 

- задържане на замърсители във водопроводната система, вследствие на 

намалена консумация на питейна вода в населеното място; 

- увеличен дебит на каптажите и преливане на водоемите, вследствие на 

проливни дъждове; 

- извършване на дезинфекция директно в довеждащата тръба, в резултат на което 

е трудно да се дозира количеството на биоцида, така че да се постигне нормативно 

определеното ниво на остатъчния хлор през цялото денонощие  

- липса на автоматизиран контрол и други. 

„ВиК-Варна‖ ООД предвижда замяна в определ срок на ръчното с автоматично 

обеззаразяване, там, където това е възможно. В определени места за обеззаразяване, към 

настоящия момент, не могат да бъдат въведени автоматизирани системи, поради липса на 

електроснабдяване и затруднен достъп до водоемите и/или водоизточниците. 

ПЛУВНИ БАСЕЙНИ И МЕСТА ЗА КЪПАНЕ 

През 2015 г. контрол на водата е извършван в 314 басейна, от които 239 открити и 75 

закрити. Взети са 70 бр. проби води от басейните, подлежащи на контрол. По химични 

показатели са изследвани 35  проби, от които  19 проби отговарят на изискванията  и 35 

проби, изследвани по микробиологични показатели, от които  34 проби отговарят на 

изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, при  

стандартност 75,71 %. Разкриването на басейните за сезон 2015 г.  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 10 бр. предписания за спиране 

експлоатацията, 10 заповеди за потвърждаване на предписания. Съставен e 1 бр. акт за 

административно нарушение. След привеждане на басейните към здравно-хигиенните 

изисквания са издадени 10 бр. заповеди за възстановяване дейността на обектите. За 

подготовката на басейните за сезон 2016 бяха издадени и връчени 302 предписания. 
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Балнеологии- взети  са 4 бр. проби за микробиологичен анализ.  Всички са 

стандартни.  

 КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ  ПРОИЗВЕЖДАЩИ И ТЪРГУВАЩИ  С  

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

През 2015 г.  подлежаха на контрол  417 обекта, от които 6  производствени 

предприятия и 411 обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти. На тези 

обекти са извършени 860 проверки /957 за 2014 г./. Приоритет в контрола на отдела през 

2015 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 изпълнение на годишния план на отдела и тематичните задачи, през 

отчетния период бяха взети  130  бр. проби козметични продукти, от тях 79  бр. за химични 

и 51 бр. за микробиологични изследвания, като 1 проба е нестандартна по 

микробиологични показатели.    

При  извършено  пробонабиране на козметични продукти, във връзка с постъпило в 

РЗИ – Варна писмо  от МЗ с рег. № 16-13-168/04.03.2015г., относно опасен козметичен 

продукт , предназначен за грижа и почистване на кожата на главата – бебешки шампоан 

„Тео бебе с екстракт от лавандула―, портида P0814C002, BB 260816 е взета проба от 

козметичния продукт от магазин за съхранение и продажба на козметични продукти 

„Елитис― , стопанисван от „―Елитис― ЕООД – гр. Варна, ул. „Дрин―, № 59. В изследваната 

проба на козметичния продукт по микробиологични показатели се установи присъствие на 

в 1 мл. на Pseudomonas aeruginosa, при норма – отсъствие в 1 мл., доказано с Протокол № 

Д14/24.03.2015 г. на РЗИ- Варна. Във връзка с гореизложеното е изготвена и връчена 

Заповед за унищожавене на козметичен продукт с изх. № ДОЗ-125/27.03.2015г. 

Във връзка с получени  нотификации по системата RAPEX /с 35 писма от МЗ, при 37 

за 2014г./  за издирване на опасни стоки в търговската мрежа на територията на Варненски 

регион са извършени 891бр. проверки, при 1008 за 2014г.  Не се  откриха  нотифицирани 

опасни стоки, с иключение на горепосочения случай. 

Съгласно указание за планиране дейността на РЗИ-Варна и отдел ДЗК, Дирекция ОЗ, 

в периода от 20 април до 20 май 2015 г, инспекторите от отдел „Държавен здравен контрол‖ 

извършиха тематична 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. 

В хода на проверката бяха обхванати 4 бр. обекти за производство, 5 бр. фирми-

вносители,  11 бр. фирми-дистрибутори на територията на Република България и 28 бр. 

обекти  за съхранение и търговия с козметични продукти и други обекти с обществено 

предназначение. Извършени бяха и проверки във връзка с получени нотификации от 

Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара 

(GRAS- RAPEX), за продукти за избелване на кожата.  Проверени бяха 27 бр. козметични 

продукти за избелване, предназначени за приложение върху кожата  и 19 бр. козметични 

продукти за избелване, предназначени за приложение върху зъбите. При извършен оглед и 

анализ на първична и вторична опаковка  на проверените козметични продукти се 

констатира, че същите отговарят на 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.). Върху тях е изложена информацията / включително и на български език/, 

необходима съгласно чл.19 от Регламента. Не беше установено нарушение, касаещо състава  
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на продуктите и наличие на  вещества, забранени в козметичните продукти или вещества, 

които не трябва да се съдържат в козметичните продукти извън определените ограничения.          

Съгласно указание за планиране дейността на РЗИ-Варна и изпълнение плана на 

отдел ДЗК, Дирекция ОЗ, в периода от 01.06.2015 до 25.11.2015г, инспекторите от отдел 

„Държавен здравен контрол‖ извършиха тематична проверка  за спазване изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1223/2009, респ. Закона за здравето и Регламент (ЕС) № 655/2013 г. от 10 

юли 2013 г. за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, 

отнасящи се до козметични продукти (ОВ, L190, 11.07.2013 г.) за козметични продукти, 

представяни като „Медицинска козметика―. На територията на гр.Варна и областта бяха 

извършени проверки на: 6 бр. фирми производители на козметични продукти, които 

разполагат със собствени производствени бази, вписани в публичния регистър на обектите 

с обществено предназначение; на  8 бр. отговорни лица по смисъла на чл.4, т.3 от 

Регламента, производители  на козметични продукти съгласно договор за извършване на 

производство в други производствени бази; вносители за територията на ЕС; дистрибутори 

в зоната на ЕС; складове за търговия с лекарствени продукти; аптеки, дрогерии; обекти за 

съхранение и търговия с козметични продукти (складове, магазини и щандове); 

супермаркети (вериги); салони за красота (фризьорски и козметични салони, маникюр и 

педикюр);СПА и уелнес центрове.  На всички изброени по-горе 124 бр. обекти са 

извършени общо 145 бр.проверки. Проверени са 4000 бр. козметични продукти.  Всички 

производители и вносители са нотифицирали пуснатите  на пазара козметични продукти в 

Нотификационния портал за козметичните продукти на Европейската комисия.  Извършена 

е проверка и анализ на докладите за безопасност на произвежданите продукти и 

придружаващите ги документи, където не се констатираха несъответствия, касаещи  

изискванията на чл.10, 11, 14,15 и чл.17 от Регламент 1223/2009, респ.чл.49 от Закона за 

здравето.  По отношение изискванията на чл.19 и чл.20 от Регламента,   при извършен оглед 

и анализ на първична и вторична опаковка  на проверените козметични продукти се 

констатира, че в търговската мрежа на територията, контролирана от РЗИ-Варна, се 

предлагат такива, които не  отговарят на изискванията на  Регламент №1223/2009(ЕО) на 

Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти и Закона за здравето, 

тъй като предявяват претенции за промяна на физиологичните функции, подпомагане и 

профилактика на заболявания при хора . Същите представят  върху вторична,първична  

и/или придружаваща първичната опаковка листовка информация на български език, която е 

с претенции, които съгласно изискванията на чл.2, ал.1, буква „а― от Регламент 1223/2009, 

респ. чл.49 от  Закона за здравето-ДВ бр.70/2004г., изм…ДВ бр.72/ 2015г. козметичните 

продукти не притежават. Във връзка с констатираните нарушения служители от отдел 

„Държавен здравен контрол―, Дирекция ―Обществено здраве― при РЗИ-Варна издадоха и 

връчиха 14 бр. предписания за  провеждане на задължителни хигиенни и 

противоепидемични мерки с цел отстраняване на допуснатите нарушения. При извършени 

последващи проверки се констатира, че същите са изпълнени. Връчено е и предписание на 

Председателя на Регионалната фармацевтична колегия-Варна, с което всички нейни 

членове са информирани своевременно относно здравните изисквания към козметичните 

продукти. За намерените в търговската мрежа козметични продукти, неотговарящи на 

горецитираните нормативни документи, чиито отговорни лица и дистрибутори са на 

територия, контролирана от други Регионални здравни инспекции, същите са информирани 

подробно с цел вземане на мерки по компетентност. 

ОПТИКИ 

В подлежащите на контрол 76 обекта бяха извършени 97  проверки. Не са 

констатирани нарушения при дейността на обектите.  

ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ 

ОБЕКТИ През 2015 г. на контрол подлежаха 549 бр. обекти /829 - за 2014г./ , което 

представлява 11,19 % от обектите,  подлежащи на контрол от отдел ДЗК. На тези обекти са 

извършени 1196 бр. проверки /3542 - за 2014г./. Средна кратност на проверките е 2,18  /4,27 

-за 2014г./ .  Средната кратност на проверките в детските ясли и градини е 2,19; на училища 
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и ВУЗ – 2,63 ; на заведения за социални услуги за деца и ученици е 2,09. Издадени са 62 бр. 

предписания /79 -за 2014г./, включително и за подготовката на детските и учебните 

заведения за учебната 2015-2016г. Издадени са  24 бр. заповеди, от които 20 бр. за 

заличаване, 2 бр./ 3 -за 2014г./ за временно  спиране  на обект – почивна база на ученически 

лагер, закрит плувен басейн към ОДЗ система за топла и студена вода(диспенсъри), и 1 бр. 

заповед за възстановяване дейността на закрития плувен басейн. През годината са 

съставени  2  бр. актове за здравни  нарушения /2 – за 2014г/.   

Обективизирането на контрола е осъществен с 482 броя проби /372- за 2014г./ –  315 

термометрирания /280 - за 2014г. /, 127 бр. утривки и  смивове от околна работна среда, 

ръце на персонала, от които 4 бр. смивове са нестандартни; 17 биоциди и 23 работни 

разтвори –всички стандартни.  

За привеждане на учебните заведения в съответствие със здравните   изисквания се 

предписват най-често следните мероприятия: ремонт на покривни конструкции и фасади, 

измазване и боядисване на учебни помещения, физкултурни салони, санитарни възли; 

ремонт на осветителни тела; ревизия на ВиК – инсталации и съоръжения; ремонт на 

отоплителни инсталации, подмяна на счупени стъкла; закупуване на нова учебна мебел. 

Здравните инспектори извършиха проверки в учебните заведения с цел установяване 

готовността им за новата 2015/2016 учебна година.  

В ПГСС „Св. Георги Победоносец― – гр. Суворово е извършена реконструкция на 

отоплителната инсталация от отворен в затворен тип, със смяна на радиаторни тела в 

основната сграда; извършен е ремонт на тавана на II eтаж от сградата; измазване и 

боядисване на стените във всички помещения на основната сграда; основен ремонт на две 

сгради с обзавеждане и оборудване на четири кабинета; ремонт на тротоарните плочки 

около сградата на учебното заведение. 

В СОУ „Н. Й. Вапцаров― – гр. Суворово е извършен ремонт на отоплителната 

инсталация с монтиране на допълнителни конвектори към нея. 

В ПГСД „ Николай Хайтов―  - гр. Варна -  основен ремонт и саниране на комплекса с 

учебни работилници, физкултурен салон и измазване на външната фасада на северната 

стена. 

В СОУ „Климент Охридски― – гр. Варна – извършено е саниране на северозападна и 

източна фасада на сградата на учебното заведение.    

В ПГХХВТ „Димитрий Менделеев― – основен ремонт  и рехабилитиране на голям 

физкултурен салон. 

Преобразуно е СОУ „Васил Друмев―- гр. Варна в ОУ „Васил Друмев― от 15.09.2015 

г., съгласно  Заповед № 14-46/21.07.2015 г. на министъра на образованието и наукта. 

Закрито е Оздравително училище „Д-р Никола Димитров, гр. Варна, к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена―, съгласно Заповед № РД 14-49/21.07.2015 г на министъра на 

образованието и наукта. 

Извършена е тематична проверка по спазване  на здравните изисквания в 

целодневните подготвителни групи по предучилищна подготовка, разкрити към учебните 

заведения. Констатира се, че в 8 общински училища  са сформирани 21 целодневни 

подготвителни групи и в 29 общински училища са сформирани 46 полудневни 

подготвителни групи. В тези групи са обхванати 410 деца на 5 годишна възраст и 760 деца 

на 6 годишна възраст. Издадени са 4 предписания касаещи осигуряване на оборудване и 

обзавеждане, хранене за децата и привеждане на санитарните възли към здравните 

изисквания. В хода на проверката е констатирано, че всички предписани мероприятия са 

изпълнени. Целодневните подготвителни групи по предучилищна подготовка са разкрити в 

помещения в обособени части от училищни сгради или в самостоятелни такива. Всички 

имат самостоятелен вход. Осигурено е използването на озеленен двор за игра на децата, 

площадки за спортни игри и използването на физкултурните салони към учебните 

заведения. Обособени са всички необходими помещения (спални, занимални, санитарни 

възли и др.), които са обзаведени с мебелировка, отговаряща на анатомо-физиологичните 

особености на децата от съответната възрастова група.  В учебните заведения има 
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медицинско обслужване на всичси ученици, в това числа и хна децата от подготвителните 

групи. Сутрешния филтър се осъщедствява от медицински специалисти.  При целодневните 

подготвителни групи е организирано хранене на децата в столовата на учебното заведение, 

като се следи спазване изискванията на Наредба № 6 за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заяведения / ДВ р. 65/2011г./. Изпирането на бельото се 

извършва в обществени перални, съгласно сключени договори. Спазва се хигиенния и 

противоепидемичниа режим. Има осигурена топла и студена течаща вода, биоциди и 

детергенти. Обслужващият персонал е с редовни лични здравни книжки, заверени с 

необходимите медицински прегледи. 

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.  

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; 

 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 91 бр. проверки на регистрираните в МЗ  63 

бр. Служби по трудова медицина със седалище и адрес на управление на територията на 

област Варна и офиси на СТМ. В РЗИ-Варна постъпват обобщени анализи за здравното 

състояние на работещите, обслужвани от СТМ, съгласно изискванията на Наредба № 3 за 

условията и реда за осъществяване на дейността на СТМ /ДВ, бр.14/ 2008г./. 

Картотекираните обекти, които извършват разрушаване или демонтаж на азбест и 

азбестосъдържащи материали са 7 бр.  

Издадено е 1 разрешение за демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали на 

основание чл. 73, ал.1 от  Закона за здравето / ДВ, бр. 70 от 2004 г. / 

 Специалистите по  трудова медицина извършват картотекиране на обектите, в които 

се извършват дейности с канцерогени и мутагени съгласно изискванията на Наредба № 10 

за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при 

работа /ДВ, бр. 94 от 2003г., изм. бр. 8 от 2004г./.  

Във връзка със Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси /ДВ, бр. 10 от 2000г./, Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и 

етикетиране на хим. вещества /ДВ, бр. 68 от 2010г./, 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 103 бр. проверки в производства и 

търговската мрежа. Издадено е на фирма вносител 1 бр. предписание за преетикетиране на 
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химична смес. Издадена е 1 Заповед за спиране реализацията и за изтегляне от търговската 

мрежа на биоцид без Разрешение за пускане на пазара от МЗ.  

По текущия здравен контрол са извършени 56 бр. проверки на подлежащите на 

контрол и регистрирани в РЗИ 49 бр. селскостопански аптеки. 

Извършени са 97 бр. проверки на подлежащите на контрол и регистрирани в РЗИ 78 

бр. селскостопански аптеки. 

Във връзка със Заповед на Кмета на Община Варна са извършени 6 проверки на 

потенциално опасни обекти и места с масово пребиваване на хора. 

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 4698 проверки, издадени са 2 бр. предписания и са 

връчени 13 бр. акта за администратични нарушения /в това число 1 акт за административно 

нарушение на юридическо лице/. 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 596 

бр.проверки по спазване забраната за продажба на алкохолни напитки на: лица под 18 

години, лица в пияно състояние, спортни прояви, територията на учебни и детски заведения 

и общежития. 

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ, ИЗВЪРШЕНИ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА НА 

МЗ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г. И ПО 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 по готовността на учебните заведения за започване на новата 

2015/2016 учебна година. 

 Проверка на служби по трудова медицина  изпълнението на изискванията на 

чл. 11, ал. 8 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на  

СТМ за спазване на минималните изисквания към съдържанието на обобщения  анализ за 

здравното състояние на работещите.  

 Проверка по спазване  на здравните изисквания в целодневните подготвителни 

групи по предучилищна подготовка, разкрити към учебните заведения.  

 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. 

72/2015 г.) за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, 

отнасящи се до козметични продукти/ОВ,L 190,11.07.2013 г./  за козметични продукти, 

представяни като „Медицинска козметика‖. 

 Проверка за установяване зоните на водоснабдяване и пунктовете за 

обеззаразяване, в които не са въведени все още автоматизирани системи за  обеззаразяване 

на водата. 

 Проверка на съответствието на приспособленията за затваряне, недостъпни за 

деца, във връзка с предложен от Секретариата на Стратегическия подход за международно 

управление на химикали (SAICM) пилотен проект през 2015 – 2016 г. относно контрол на 

съответствието с изискванията за приспособленията за затваряне, недостъпни за деца. 

Съвместно участие на МЗ, РЗИ и МОСВ. 

 Спазване на забраната и ограниченията съгласно т. 61 на приложение ХVІІ на 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 за употреба на диметилфумарат в кожени изделия – обувки и 

аксесоари. 
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 Проверка за спазване изискванията на чл. 31 от Наредбата за изискванията към 

бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни 

цели относно изискванията към извършвания производствен и технологичен контрол, 

провеждан от оператора, в хода на технологичния процес. 

 Извършване на тематична проверка от всички РЗИ, по спазване разпоредбите 

на чл. 56 от Закона за здравето по спазването на забраната за тютюнопушене в 

транспортните средства от обществения превоз (автобуси, трамваи, тролейбуси и 

микробуси на маршрутни таксиметрови линии от градския транспорт.) 

През 2015 г. отделът 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 

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. 

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ДИРЕКЦИИ В ИНСПЕКЦИЯТА 

В изпълнение на плана на инспекцията през годината  работим съвместно с други 

отдели по решаване на регионални проблеми: 

1.С отдел ПБПЗ, Д  ОЗ: 

 Извършване на оценкаи контрол на храненето в специализирани институции ; 

 По извършване  контрол на седмичните учебни разписания; 

 По извършване на мониторинг и анализ на качествата на водите за къпане на 

открити водни площи.                 

2.С Д НЗБ: 

  Изпълнение разпоредбите на Наредба №15 за здравните изисквания на 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. 

 Оказване на консултативна помощ по специфични проблеми ,свързани с 

профилактиката  и здравето на населенито от региона.  

3.С Д ЛИ – по изпълнение и отчитане на мониторингови програми за качествата на 

питейните води, водите за къпане, почви,лабораторен контрол върху стоки имащи значение 

за здравето на населението-козметични продукти,пласмасови материали за 

нехранителницели,отривки от работна среда,биоциди и работни разтвори от тях, и във 

връзка с жалби на граждани от наднормени шумови нива. 

 4.С Д  АПФСО   
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Анализирайки изнесеното по-горе в отчета на отдел „ДЗК‖ за 2015г, могат да се 

очертаят следните насоки за подобряване организацията на работа за провеждане на 

ефективен държавен здравен контрол през 2016г : 

1. Да продължи провеждането на ефективен ежедневен контрол от страна на 

началник отдела на всеки служител по отделно при осъществяването на текущия здравен 

контрол. 

2. Началник  отдела да упражнява контрол за редовно, правилно и пълно водене на 

документацията от подчинените му. Да следи за спазване на сроковете на изходящите 

документи , определени от  Директора  на РЗИ ,Директора на ДОЗ , други компетентни 

органи , съгласно АПК и други нормативни документи. 

 

ОТДЕЛ ,,РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”  
 

РК извършва здравно-радиационен контрол в обекти, използващи източници на 

йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области, 

периодичeн медицински мониторинг на професионално ангажираните лица и контрол на 

радиационните фактори на жизнената среда. 

ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ 

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 2015 г. по предварителния здравно-радиационен контрол са издадени здравни 

заключения за оценка на 35 инвестиционни проекта за нови и преустройвани обекти, 

съгласувани са документации за 35 устройствени планове за разполагане на обекти с 

източници на йонизиращи лъчения и са извършени 41 инспекции по време на изграждане 

на обектите. При извършените проверки по време на строителството не са констатирани 

отклонения от изискванията на нормативните документи. Участия в приемателни комисии -

23. 

Предварителен здравно-радиационен контрол - табл.1 

Предварителен здравно-радиационен контрол Брой  

Проверки на обекти по време на строителство: 41 

- новостроящи се обекти 19 

- преустройващи се обекти 22 

- спрени от строителство обекти - 

Издадени становища за съгласуване на устройствени планове: 35 

Здравни заключения за оценка на инвестиционни проекти: 35 

Участие в приемателни комисии: 23 
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През отчетния период инспекторите от отдел ,,Радиационен контрол‖ са извършили: 

огледи, инспекции, оформили преписки и участвали в 70 комисии за избор на терен за 

строителство и оценка на инвестиционни проекти за нови и преустройвани обекти.  

През 2015 г. са издадени 35 здравни заключения за оценка на инвестиционни 

проекти за нови и реконструирани обекти. От съгласуваните 35 проекта: 6 са за 

конвенционални рентгенови кабинети, 14 са за кабинети по дентална медицина с 

рентгенови уредби за секторни дентографии, 5 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, 2 са за диагностични рентгенови кабинети за мамографски изследвания, 2 са за 

мобилна рентгенова уредба за графични изследвания, 1 за кабинет за остеометрични 

рентгенови изследвания.   

Съгласуван е анекс към инвестиционния проект за линеен ускорител тип 

тримодален – 6/10/15 MV модел ,,ELEKTA - AXESSE”, производство на ELEKTA – 

Великобритания,  въведен в експлоатация към ,,Онкологичен и терапевтичен център‖ на 

територията на МБАЛ „Света Марина‖ – ЕАД през 2014 г.  

Издадено е здравно заключение за оценка на инвестиционен проект за 

мултимодален линеен ускорител модел ,,SINERGY PLATFORM”, производство на 

ELEKTA – Великобритания и КТ модел ,,SOMATOM SPIRIT POWER”, производство на 

Siemens – Германия, които предстои да бъдат въведени в експлоатация към ,,СБАЛОЗ Д-р 

Марко Марков‖ ЕООД.  

През отчетния период е съгласуван и анекс към 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.  

Издадено е здравно заключение за оценка на инвестиционен проект за ,,Гореща 

камера‖ към ,,Мултитест‖ ООД, предназначена за презареждане на гамадефектоскопи, 

техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, както и ликвидиране на аварии 

възникнали с уреди за технологичен контрол с вградени ИЙЛ. 

През 2015 г. е съгласуван уникален инвестиционен проект за мобилна РЕТ/СТ - 

система – базирана на РЕТ гама камера модел ,,Biograph Duo” и спирален СТ модел 

,,Emotion Duo”, монтирана на подвижна платформа-ремарке на SMIT, производство на 

фирма SIEMENS – Германия към Отделение по нуклеарна медицина и метаболитна терапия 

в „КОЦ – Шумен‖ ЕООД. 

При предварителния здравно-радиационен контрол в 41 обекта е извършен контрол 

на радиационните фактори на работната среда, включващ 369 дозиметрични измервания в 

контролираните и надзиравани зони. 

Въведени в експлоатация са 22 обекта, отговарящи на задължителните лъчезащитни 

здравни норми и изисквания.  

Систематичен здравно-радиационен контрол 

Подлежащите на текущ систематичен здравно-радиационен контрол са 366 обекта. 

По степен на сложност и съобразно радиационния риск, те са разпределени както следва: I 

степен – 12 обекта; II степен – 52 обекта; III степен – 302 обекта. Обектите от I-ва степен на 

сложност са обхванати средно с 2,25 инспекции, от II-ра степен с 2,58 инспекции, а от III-та 

с 2,14 инспекции при средна кратност 2,20 инспекции за всички обекти. Извършени са 556 

Допуснати в експлоатация обекти: 22 

- преустроени 11 

- нови 11 

Недопуснати в експлоатация обекти: 1 
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текущи инспекции на обекти, подлежащи на здравно-радиационен контрол при планирани 

350 и 251 текущи инспекции във връзка  с чл.56(2) от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за здравето при планирани 235 или общо 807 инспекции при планирани 585, което е 

138% изпълнение на плана.  

В табл. 2 са представени контролираните обекти, разпределени по степен на 

сложност, обхват с инспекции и контрол на радиационните фактори на работната среда, 

издадени предписания и актове. 

Систематичен здравно-радиационен контрол  - табл. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 64 обекта е извършен контрол на радиационните фактори на работната среда, 

включващ 527 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 

използване на всички възможни лъчезащитни средства и методи. 

В края на 2015 г. общият брой на обектите, използващи източници на йонизиращи 

лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области е 366. През изтеклата 

година са вписани 39 обекта на територията на Варненска област 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 в РЗИ Варна 

са 15 обекта. 

През отчетния период не са съставени актове, и няма спрени от експлоатация 

обекти. Издадено е 1 предписание за 1 обект. Няма постъпили жалби. 

На 20 януари 2015 г. в 17,27 ч. е подаден сигнал до РЗИ – Варна и ОУ ,,Пожарна 

безопасност и защита на населението‖ – Варна от началник смяна при Пристанище Варна – 

Запад във връзка с възникнал радиационен инцидент.  

При рутинна проверка на 20.01.2015г., извършена от служители на Митница – Варна 

и Граничен контролно - пропускателен пункт на контейнер с №MRKU2809220 се  задейства 

детекторът за откриване на ИЙЛ. В товарителницата на контейнера не е вписано, че 

товарът съдържа ИЙЛ. При извършване на вторична проверка от страна на Гранична 

полиция са отчетени максимални стойности 0,80 μSv/h и е идентифициран естественият 

радионуклид Ra-226. Контейнерът е пломбиран и превозващия автомобил е позициониран 

встрани от сградата на митническия контрол. 

 На същия ден, екип от отдел РК в съответствие с Аварийния план на РЗИ-Варна 

направи оглед на контейнера. Локализирани са два участъка с повишена стойност на 

мощността на дозата в дъното на контейнера. Извършини са дозиметрични измервания, 

като максималните стойности са от порядъка на 1,25 μSv/h. 

Обекти, изполва-
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I степен на 

сложност 
12 27 2,25 3 29 - - - 

II степен на 

сложност 
52 134 2,58 14 101 - - - 

III степен на 

сложност 
302 646 2,14 47 397 - - - 
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Контейнерът е претоварен и транспортиран на определената за аварийни  ситуации 

площадка. В хода на проверката са анкетирани 7 професионално ангажирани с инцидента 

лица от Митница – Варна, ГКПП – Варна и ОУ ПБЗН – Варна. 

На 28 и 29.01.2015 г. в присъствието на служители от ОУ ,,Пожарна безопасност и 

защита на населението‖, Гранично полицейско управление – Варна, Регионална митническа 

дирекция – Варна, фирмата спедитор  и отдел „Радиационен контрол‖ при РЗИ – Варна се 

пристъпи към разтоварване на контейнера с цел идентифициране на ИЙЛ и предприемане 

на последващи действия. Дейността по разтоварването и претоварването на стоките, 

непрекъснатия дозиметричен контрол, локализирането и измерването на мощността на 

мощността на дозата на източника на йонизиращо лъчение е поверена на специализирана 

фирма ,,Тита консулт‖ – ООД, гр. София.  

 В дъното на контейнера са открити четири дървени каси, по чиято повърхност са 

измерени повишени стойности на мощността на дозата. Същите съдържат огнеупорни 

елементи, консумативи за стъкларската индустрия. Съгласно сертификат,  представен от 

фирмата вносител огнеупорните елементи съдържат следните  радионуклиди:  

 U
238 

– 1012,5 Bq/kg 

 Th
232

 – 396,4 Bq/kg 

 Ra
226

 – 1672,8 Bq/kg 

 K
40

 – 32,0 Bq/kg. 

Приложени са разпоредбите на Наредба №25/22.07.2005 г. за изискванията за защита 

на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на 

суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди, публикувана в ДВ 

бр.64/2005 г. 

През второ, трето и четвърто тримесечие на 2015 г. съгласно „Указание за дейността 

на РЗИ през 2015 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) компютър-томографски изследвания 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‖.  

 Във връзка с поставените задачи са извършени инспекции в многопрофилни 

болници за активно лечение /МБАЛ/ на територията на Варненска, Добричка и Шуменска 

области, разпределени както следва: 

Варненска област: 

 МБАЛ „Света Марина ‖ ЕАД; 

 МБАЛ „Света Анна‖ АД; 

Обхванати са компютър – томографски уредби – 4 бр.; 

   Добричка област: 

 „МБАЛ – Добрич‖ АД; 

 „МБАЛ – Каварна‖ ЕООД; 

 „МБАЛ – Балчик‖ ЕООД. 

Обхванати са компютър – томографски уредби – 3 бр.; 

Шуменска област: 

 „МБАЛ – Шумен‖ ЕООД; 

 МБАЛ „Добри Беров‖ ЕООД – гр. Нови Пазар. 

Обхванати са компютър – томографски уредби – 2 бр.; 

  При анализа на получените резултати се налагат следните изводи: 

1. В обектите с източници на йонизиращи лъчения в лечебни заведения за болнична 

помощ (УМБАЛ и МБАЛ) е осигурена информация за пациентите за възможната вреда от 

облъчването, както и за риска от отказ от назначена процедура. След като бъдат запознати с 
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предстоящите им изследвания, пациентите подписват унифицирана бланка за информирано 

съгласие. Същата се съхранява по надлежния ред.    

2. С цел удовлетворяване изискванията на Наредба №30 на МЗ за поддържане 

качеството на диагностичния процес към диагностичните рентгенови уредби е осигурено 

автоматично отчитане на стойностите на получените дози от пациентите при облъчване.  

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. 

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 компютър-томографският дозов индекс за единичен срез (CTDI) и 

произведението доза-дължина (DLP) за облъчена област, като цяло са по-ниски или малко 

по-високи от стойностите на НДРН, 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 2015 г. обхвана 97 проби от хранителни продукти, 

питейни води, почви, треви, атмосферни отлагания, морска вода и др. Извършени са 202 

радиохимични и гамаспектрометрични анализи и 372 по заявка на физически и юредически 

лица. 

Анализирани са планирания брой проби в съответствие с програмата за общ 

радиационен контрол на факторите на жизнената среда във връзка със Заповед №РД-28-193 

от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването. 

В изследваните 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 аналази на проби от 

почва, растителност, морска вода 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 30 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.  
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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. радиохимичната лаборатория в отдела заяви участие в 

междулабораторно сравнително изпитване в областта на гама-спектрометрията, 

организирано от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията 

„Николай Пушкаров‖, Лаборатория по „Радиоекология и радиоизотопни изследвания‖ и 

международно сравнение за измерване на цезий-137 във въздушни филтри, проведено в 

рамките на  EС през 2015г. Участието в междулабораторните сравнителни изпитвания 

осигурява на лабораторията обективна оценка на дейността й и показва надежността на 

получаваните от нея резултати. 

Един от основните проблеми в отдел „Радиационен контрол‖ е липсата на 

съвременна и високоефективна апаратура.  

Радиометричната лаборатория не е технически обезпечена да извършва мониторинг 

на радиоактивните вещества по радиологични показатели съгласно влезлите 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 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 

отпускане на целеви средства за закупуване на нискофонов алфа/ бета радиометър за 

сумарна алфа/ бета активност. 

За провеждане на ефективен здравно-радиационен 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 и опазване на общественото здраве отдел ―Радиационен 

контрол‖ при РЗИ – Варна се нуждае от съвременна, високоефективна гама-

спектрометрична система за идентификация и количествено определяне на специфичната 

активност на изкуствени и естествени гамаизлъчващи радионуклиди във води, храни, 

селскостопанска продукция, продукти на промишлеността, строителни материали и други.  

Отделът разполага с гама – спектрометрична система, модел на фирма ―ОRTEC‖, 

доставена и пусната в експлоатация от 1988 г., собственост на Главна дирекция ―Пожарна 

безопасност и защита на населението‖ към МВР във връзка с трансграничното замърсяване 

на територията на страната вследствие на авария в Чернобилската АЕЦ.   

Относителна ефективност на системата е 13%. Днес тя не е достатъчна за 

регистриране на ниските и непрекъснато намаляващи нива на техногенна активност във 

води, храни, селскостопанска продукция.  

Гама-спектрометричната система е част от апаратурата, необходима на 

специализираните екипи на Министерство на здравеопазването, на които се възлага 

медицинското осигуряване на пострадалите при ядрени аварии и инциденти, съгласно 

приетият  през 2009 г. от Европейската комисия дългосрочен план за действие на 

Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, 

свързани с химични, биологични и ядрени материали (CBRN) и защита на населението от 

рискове, свързани с това.  

В тази връзка радиофизичната лаборатория в отдела се нуждае от оборудване с гама-

спектрометрична система с нови, по-добри характеристики за осъществяване целите на 
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здравно-радиационния контрол. За целта е изготвен инвестиционен проект за  целеви 

средства за нейното закупуване.  

Медицински дейности по осъществяване на радиационния контрол за 

опазване здравето на населението и на професионално облъчваните лица. 

Задължителното медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи 

лъчения включва: 

  Оценка на медицинската пригодност на лицето да изпълнява конкретните 

професионални задължения; 

  Преценка на здравословното състояние на лицето във връзка с получено 

разрешено повишено облъчване; 

  Преценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване. 

 Медицинското наблюдение се провежда предварително – преди постъпване в среда 

на йонизиращи лъчения и периодично – по време на работа. 

 Съгласно чл. 64, ал. 3 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр.70/ 2004 г. медицинското 

наблюдение на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения се осъществява 

от Националния център по радиобиология и радиационна защита–София, като РЗИ–Варна 

съдейства на експерта-радиобиолог с извършване на предварителна организация и 

информиране на лицата, подлежащи на прегледи. В тази връзка за получаване на експертно 

заключение за медицинска пригодност съгласно чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от Наредба №29/ 

16.09.2005 г. за здравните изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, обн., ДВ, 

бр.78/ 2005 г. всеки, работещ  в среда на йонизиращи лъчения представи в РЗИ–Варна, 

отдел ,,Радиационен контрол‖ необходимите документи и клинико-лабораторни 

изследвания.  

Разгледани са всички постъпили документи на лицата, подлежащи на периодичен 

медицински мониторинг през 2015 г. на територията на Варненска, Добричка и Шуменска 

области.  

Извършени са консултации по проблеми на медицинския допуск на професионално 

облъчваните лица. Изготвена е подробна информация относно организацията на 

периодичния медицински мониторинг, качена на сайта на РЗИ – Варна. 

През месец юли и декември съвместно с експерт от Националния център по 

радиобиология и радиационна защита са изготвени експертните заключения за медицинска 

пригодност за работа с ИЙЛ. 

Във връзка с изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на 

радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г. приета от 

Министерски съвет с Решение №537/ 12.09.2013 г. и провеждащото се във връзка с това 

Национално проучване, през месец март 2015 г. бяха раздадени 102 броя детектори в област 

Варна, които бяха поставени в домовете на доброволци. Разпределението и на определен 

брой дублиращи детектори гарантира точността на получените резултати и осигурява 

качеството на проведените измервания. 

Всеки участник в Националното проучване получи заедно с детектора и 

иформационна брошура, разглеждаща проблема за наличието на радон в жилищните 

сгради, подробна инструкция за точното му позициониране в помещението и попълни 

анкетна карта. С информацията от анкетните карти се попълни база данни на участниците в 

проучването, която се предостави  на НЦРРЗ за изготвяне на Национална база данни.  

Проучването обхваща 2 етапа по шест месеца, за да бъде определена 

средногодишната концентрация на радон, която да се счита за представителна – 

скринингова оценка за облъчването от радон в приземните етажи на жилищата, 

разположени на територията на областта. 

През 2016 г. тече втория етап на проучването. Събраните детектори от първата фаза 

са изпратени за обработка на данните в НЦРРЗ-София. На тяхно място бяха поставени 

новите детектори за втория шестмесечен период. След приключване на проучването всички 

участници ще получат протоколи с резултати от измерванията на нивата на радон в техните 

домове и препоръки за снижаване на нивата, там където стойностите са завишени. 
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Разработването на Национална база данни ще съдейства за разпространяване на 

информация от проучвания на нивата на радон в сгради. Тази информация ще бъде 

използвана за изготвянето на радонова карта на страната и за оценка на ефективността на 

Националната програма. 

Националната база данни ще служи на населението за проверка при закупуване, 

наемане, както и при реконструкция на жилища. Наред с това тази информация ще се 

използува при строителството на нови сгради в райони с повишен радонов риск за 

предвиждането на технически ограничения за концентрацията на радон. 

Данните от Националното проучване ще предоставят информация за актуалното 

състояние в България и ще бъдат основание за планирането на различни дейности – по 

редуциране на облъчването, за профилактика и промоция на заболяванията на дихателната 

система и рак на белия дроб. 

Проучването ще завърши с изготвянето на радонова карта на България. 

Във връзка с постъпили заповед и писмо на МЗ за извършване на скринингово 

изследване на рак на млечна жлеза на 500 лица в неравностойно положение на територията 

на Варненска област, служителите от отдел ,,РК‖ извършиха следните дейности: 

съгласуване на местоположението на мобилната мамографска дигитална уредба, изготвяне 

на скринингова програма, обосновка на дейността, контрол на радиационните параметри на 

работната среда, приемателна комисия по Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия, регистрация на обекта в електронния регистър на обектите с обществено 

предназначение, организиране на скрининговото изследване и обобщаване на данните от 

изследването, изготвяне на отчет и изпращане в МЗ.  

През месец март и април 2 групи стажант – лекари от Медицинския университет – 

Варна и 2 групи инспектори от Медицински колеж към Медицински университет - Варна, 

специалност ,,инспектор по обществено здраве‖ преминаха двуседмичен преддипломен 

стаж в отдела и се запознаха с дейностите по провеждания държавен здравно-радиационен 

контрол.  

Квалификация и курсове: Началник отделът и инспекторът – инж. физик 

преминаха двудневни курсове за поддържащо специализирано обучение за работа с 

източници на йонизиращи лъчения в НЦРРЗ. Инспекторът – инженер 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. 

Изводи: 1. Основен проблем в здравно-радиационния контрол през 2015 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 на квалификацията на 

служителите от отдел „Радиационен контрол‖ по въпроси на радиационната защита.  

 

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 

За постигане на целите и задачите от плана на отдел «Профилактика на болестите 

и промоция на здравето» (ПБПЗ), служителите работиха и разполагаха 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.  
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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 2015 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 

1.ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГР.ВАРНА 2015 Г. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ 
РЗИ-Варна е провела измервания на градския шум в общо 45 пункта. Данни за 

шумовите нива са представени на Таблица 1 и Приложение 1. Оценката е направена при 

сравнение на измерените или изчислените нива с граничните стойности, посочени в 

Наредба № 6 от 2006 г.  

При оценката на получените резултати от мониторинга се вижда че увеличените 

стойности на шумовите нива в част от пунктовете с интензивен трафик не се дължат на 

увеличен брой на транспортните средства. 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), лошо състояние на пътната настилка (въпреки извършените ремонти). 

Разделителните ивици са с ниска растителност и не допринасят за снижаване на шумовото 

замърсяване. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА 
Извършените измервания през 2015 г. показват, че допустимите шумови нива са 

превишени в 18 бр. от контролните пунктове в града, което представлява 40 % от общия 

брой контролирани зони.  

Анализът на данните показва, че най-много са превишените шумови нива за зоните, 

разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, зоните за обществен и 

индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми. За останалите пунктове, 

измерените шумови нива не превишават граничните стойности. 

Изследването, а и последващите измервания показват, че интензивният 

автомобилният 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 6,8 

до 13 децибела (за 2015 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, Ул. ―Д-р Пискюлиев‖ № 

30 – м/у ул. ―Парижка комуна и ул. ―Г. Бенковски‖. 

Наднормен шум се регистрира и в зоните за отдих като Морската градина както и в 

зони с учебни и лечебни заведения  
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ТЕНДЕНЦИИ 

При сравнение на разпределението на пунктовете по диапазони през изминалите 

години се констатира увеличение на пунктовете в диапазона 68-72 dB/A. Това увеличение е 

от една страна за сметка на пунктове от диапазона 58-62 dB/A, но благоприятната 

тенденция, която се наблюдава от друга страна, е значителното увеличаване на броя на 

пунктовете от диапазона под 58 dB/A (от 19 през 2014 г. на 28 през 2015 г.) 

Авиационният шум от самолетите, излитащи от и приземяващи се на Летище Варна, 

което отстои на 1.0 km югозападно от кв. "Вл. Варненчик‖ и на 10.0 km северозападно от 

центъра на град Варна, също допринася за рязко повишаване нивото на общия шум, но само 

за кратко време и в определени зони от града. Най-засегнати са южните части от 

централната градска част и кв. ―Трошево‖, а при определени метеорологични условия кв. 

―Левски‖ и кв. ―Виница‖. Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния 

комплекс се усеща най-много през летните месеци и е най-дразнещ през нощните часове, 

въпреки че средните шумови нива не превишават граничните стойности през 2015 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.  

ИЗВОДИ 

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. 

2.КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА (по данни 

от 2014 г. на  РИОСВ-ВАРНА) 

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. 

През 2014 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството на 

атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона постъпват данни от пет стационарни пункта за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на 

атмосферата, в т.ч. една автоматична измервателна станция за мониторинг в горски 

екосистеми. Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са 

разположени в три населени места за Област Варна - гр. Варна,  гр. Девня и с. Старо 

Оряхово (горски екосистеми).  Контролираните в тях замърсители са както следва: 

Автоматични станции (АИС) 
 АИС „СОУ Ангел Кънчев‖, гр. Варна - ФПЧ10, ФПЧ 2,5, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и 

бензен; 

 АИС „Батак‖, гр. Варна – ФПЧ10,( As, Cd и PAH), SO2, NO2 / NO, CO и бензен; 

 АИС „Изворите‖, гр. Девня – ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и NH3; 

 АИС „Старо Оряхово‖, с. Старо Оряхово - ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO и O3; 

Анализ на състоянието на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух по 

данни от пунктовете за мониторинг за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 

Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършваше по 7 показателя, 

като осреднените концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за 

годината са, както следва: 

ПУНКТОВЕ ЗА МОНИТОРИНГ 
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 Единият пункт в гр. Варна е транспортно ориентирани, вторият пункт в гр. Варна е 

градски фонов, а третият - в гр. Девня е промишлено ориентиран, разположен в центъра на 

химическа промишленост. 

Общините Варна и Девня са 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. 

АИС „СОУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ”, ГР.ВАРНА: 

 ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 344 средноденонощни концентрации, 74 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 21,51 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през месеците септември и октомври. През месец октомври е регистрирана и 

най – високата средноденонощна стойност от 109,08 μg/m3. Средногодишната 

концентрация от 36,54 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

 През 2014г. регистрираните 74 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърлят 

допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

ФПЧ2,5 - През 2014 г., 2013 г. и 2012 г. не са регистрирани превишения на  

средногодишната норма, съответно от 26 μg/m3.  

 Серен диоксид – През 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани 

превишения на СЧН от 350 μg/m3 и на среднодневната от 125 μg/m3. 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3 . Няма превишения на алармения праг за азотен диоксид от 

400 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г.и 2010 г.( регистрирани съответно 0, 0, 2 и 5 

превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 , от които няма превишения на алармения праг от 

400 μg/m3 за азотен диоксид) се наблюдава намаляване броя на регистрираните превишения 

на ПС за СЧН от 200 μg/m3. 

Озон - През 2014 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m3, прага за предупреждение на населението от 240 

μg/m3 и прага за здравна защита (осемчасова средна плаваща стойност) 120 μg/m3. В 

сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. (регистрирани съответно 0, 6 и 29 осемчасови средни 

стойности над 120 μg/m3) се бележи тенденция на намаляване на броя на превишенията и 

концентрациите на замърсителя. 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

АИС „БАТАК”, ГР.ВАРНА 

ФПЧ10 - През 2014г. са регистрирани 361 средноденонощни концентрации, 133 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 40,2 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимните месеци. През месец февруари е регистрирана и най – високата 

средноденонощна стойност от 132,41 μg/m3. Средногодишната концентрация от 49,04 

μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,23 пъти ПДК. 

През 2014 г. регистрираните 145 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля 

допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). В сравнение с 2013 

г.( регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 155 от тях превишават ПС за СДН от 

50 μg/m3, средногодишна концентрация от 50,89 μg/m3 ) се запазва наднормено съдържание 

на ФПЧ10, с плавна тенденция на плавно понижаване, като най - високи и най - голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на 

твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра и 

температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на 

атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
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Серен диоксид – През 2014 г. не са регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 

μg/m3, и не е превишаван алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (регистрирани съответно 0 бр., 0 бр. и 1 

бр.превишение над ПС за СЧН от 356,19 μg/m3, т.е 1,02 пъти над ПС за СЧН ) се наблюдава 

тенденция на понижаване и задържане на нивата на концентрациите на серен диоксид от 

6,93 μg/m3 за 2014 г., 6,13 μg/m3 за 2013 г., 8,23 μg/m3 за 2012 г., 8,83 μg/m3 за 2011 г. и 

6,91 μg/m3 за 2010 г. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 

Азотен диоксид – През годината са регистрирани 5 превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Аларменият праг от 400 μg/m3 не е превишаван. 

Регистрираните превишения на СЧН са в границите от 208,67 μg/m3 до 256,99 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (няма регистрирани превишения) и 2010 

г.(регистрирани 17 превишения) на ПС за СЧН от 200 μg/m3, при допустими 18 броя се 

наблюдава тенденция на повишаване на средногодишните концентрации на азотен диоксид 

и на броя на допустимите превишения. 

АИС „ИЗВОРИТЕ”, ГР.ДЕВНЯ 
ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 356 средноденонощни концентрации, 31 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 8,7 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – високата 

средноденонощна стойност от 88,19 μg/m3. Средногодишната концентрация от 30,97 μg/m3 

не превишава СГН от 40 μg/m3.През 2014 г. регистрираните 31 бр. превишения на СДН за 

ФПЧ10 не надхвърлят допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя).  

В сравнение с 2013 г.( регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 21 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 27,16 μg/m3) се 

запазват нивата на концентрациите под СГН, като най - високи и най - голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на 

твърди горива в битовия сектор. 

В АИС „Изворите‖ от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана.  

Озон - През 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани стойности 

за озон, превишаващи прага за информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за 

предупреждение на населението от 240 μg/m3. 

През месец август 2013 г. са регистрирани две осемчасови средни стойности над 120 

μg/m3, като максималните осемчасови средни стойности в рамките на денонощието са 

съответно: на 14.08.2013 г. – 120.13 μg/m3 и на 14.08.2013 г. – 121.5 μg/m3. В сравнение с 

2012 г., 2011 г. и 2010 г. броят на осемчасовите средни стойности над 120 μg/m3 в рамките 

на денонощието се е увеличил, но прагът за информиране на населението не е достиган. 

Серен диоксид – През 2014 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 350 

μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. В сравнение с 2013 г., 

2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) 

когато се е наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите на серен диоксид от 

10,27 μg/m3 за 2010 г., 7,30 μg/m3 за 2011 г., 7,07 μg/m3 за 2012 г. на 5,36 μg/m3 за 2013 г., 

през 2014 г. се забелязва леко завишаване на 5,69 μg/m3. Среднодневната норма от 125 

μg/m3 не е превишавана. 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3. В сравнение с 2013 г., 2012 

г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3) когато се 

е наблюдава тенденция на понижаване на концентрациите на азотен диоксид от 19,99 μg/m3 

за 2010 г., 18,66 μg/m3 за 2011 г., 13,53 μg/m3 за 2012 г. на 11,17 μg/m3 за 2013 г., през 2014 

г. има леко покачване на 12,15 μg/m3 

  Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 

АИС „СТАРО ОРЯХОВО”, С.СТАРО ОРЯХОВО 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 343 средноденонощни концентрации, от тях 

няма стойности превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3. Средногодишната концентрация от 
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9,80 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. В сравнение с 2013 г. (средногодишна 

концентрация от 16,11 μg/m3) се запазват нивата на концентрациите под СГН. 

Озон - През 2014 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението от 

240 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. (регистрирани съответно 48, 24, 23 и 

17 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3) броят на осемчасовите средни стойности в 

рамките на денонощието е нулиран. Прагът за информиране на населението не е достиган. 

Серен диоксид – През 2014 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 350 

μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. В сравнение с 2013 г., 

2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) се 

наблюдава тенденция на поддържане на нивата на концентрациите на серен диоксид от 4,09 

μg/m3 за 2010 г., 4,03 μg/m3 за 2011 г., 4,53 μg/m3 за 2012 г., 6,81 μg/m3 за 2013 г. на 5,96 

μg/m3 за 2014 г. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3. 

В сравнение с 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани превишения на 

ПС за СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на концентрациите на 

азотен диоксид от 6,18 μg/m3 за 2010 г., 5,46 μg/m3 за 2011 г., 3,86 μg/m3 за 2012 г., 6,47 

μg/m3 за 2013 г. и 4,92 за 2014 г. Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

По утвърдения от министъра на ОСВ, годишен график на мобилната 

автоматична станция се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух 

в гр. Провадия и гр.Белослав, кв. Акациите. Контролирани показатели - О3, СО, SО2, 

NO, NO2, ФПЧ-10, H2S, NH3 и метеопараметри. 

Анализът на данните от пункта в гр. Провадия показва: 

ФПЧ10 – През 2014 г. от регистрираните 55 бр. двадесет и четири часови стойности, 

4 бр. е над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирано през отоплителния сезон, 

като най – високата стойност от 85,7 μg/m3 е отчетена на 13.12.2014 г. 

 Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

Анализът на данните от пункта в гр. Белослав, кв. Акациите показва: 

ФПЧ10 – През 2014 г. от регистрираните 62 бр. двадесет и четири часови стойности, 

12 бр. е над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирано през отоплителния 

сезон, като най – високата стойност от 77,2 μg/m3 е отчетена на 01.11.2014 г. 

 Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ 

През 2014 г. по разработените в региона общински програми за подобряване 

качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в 

нормите общините Варна, Белослав, Девня и Провадия , са представили отчети за 

изпълнението на мерките в плановете за действие през 2013 г. 

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. В частност, по отношение на двата 

ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени: 

увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната ефективност и 

саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне на социални 

помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на общините, изграждане на 

нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на автобусен парк, почистване и 
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реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и мокро миене на улична мрежа, 

ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др. 

Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на 

съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на краткосрочните 

и средносрочни мерки от плановете за действие. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ И БОЛЕСТНОСТ 

В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2014 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система-33,25%. На 

второ място са болестите на пикочо-половата система-9,01%. На трето място са болестите 

на окото и придатъците му-7,95%. Болести на органите на кръвообръщението-7,42%. 

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

2014 г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система-56,76% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години. На второ място са окото и придатъците  

му-6,57%. На трето място са някои инфекциозни и паразитни болести-6,49%. 

Заболеваемост от „Болести на дихателната система‖ по класове болести по МКБ за 

Общини Варна, Провадия, Долни чифлик (с.Старо Оряхово) и Девня ( на 100000 

население). 

За община Варна не се наблюдават съществени различия в структурата на 

заболеваемостта от болести на дихателната система (по групи на МКБ) между градско и 

селско население за възраст над 18 години, докато за възрастовата група 0-17 г. за града 

преобладават „острите инфекции на горните дихателни пътища‖ (J00-J06), а за селата-

„други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22); 

За гр.Провадия при населението от 0-17 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 налично атмосферно замърсяване, 

а при населението над 18 години- „Хронични болести на долните дихателни пътища‖- (J40-

J47), и то в по-голяма част сред селското население, което най-вероятно е обусловено от по-

високата средна възраст сред тази група. 

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 е едно от двете големи села 

в общината. 

За община Девня прави впечатление високият 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 Девненски промишелн 

комплекс в миналото, както за гр.Девня, така и за съседните селища. 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В 

РАЙОНИТЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.ВАРНА ЗА 2015 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 2015 г., бяха изследвани общо 13 обекта (по списък-Приложение1) от които 13 защитени  

(6-учебни заведения, 4-детски заведения, 1 здравно заведение  и 2 младежки общежития). С 

измервания са обхванати БС на трите мобилни оператора БТК /Vivacom/-(5 БС) 

,GloBul/Теленор (2 БС) и M-tel (9 БС) и „Космо България Мобайл‖ ЕАД. 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 
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мобилни връзки―, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕЕ, том ІV, Селищна 

среда. 

Извършени са общо 242 измервания като са представени максималните и минимални 

измерени стойности и е определен процента 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 2015 г., бяха изследвани общо около 

10% от БС на мобилни оператори и прилежащите им територии във Варна (по списък, 

Приложение 2). 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 140 измервания. 

През 2015 г. са разгледани и 10 жалби и са обективизирани с измервания  

От досега направените измервания не са констатирани отклонения от пределно 

допустимите стойности и няма риск за здравето на населението.  

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, задължение на РЗИ-Варна е да извършва регулярен мониторинг на качеството 

на морската вода от зоните за къпане по утвърдени показатели и методики. 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). 

На основание горепосочените нормативни документи, през сезона за къпане (от 

м.май до м.септември), РЗИ Варна извършва пробонабиране от морската вода във всяка 

зона за къпане за микробиологичен анализ два пъти месечно, а от три зони: Зона 

„Панорама-к.к.Зл.пясъци‖, зона „гр.Варна-Офицерски плаж‖ и зона „гр.Варна-Южен плаж‖  

взема 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. 

Оценката на всяка зона до 2014 г. се извършваше въз основа на резултатите за 

съответната година. 2014 г. е първата, през която оценката е извършена на основание 

получените резултати за периода 2011-2014 г., като зоните са разпределят в четири 

категории: с отлично качество, с добро качество, със задоволително качество и с лошо 

качество. Зоните във Варненски район (23 на брой), по последната класификация за 4 

годишен период са разделени в следните категории: 2 зони с добро качество; 2 зони със 

задоволително качество, 2 с лошо качество и 17 зони  с отлично качество. Двете зони с 

лошо качество са: Зона „Панорама-к.к.Зл.пясъци‖ и зона „гр.Варна-Офицерски плаж‖. За 

зона „Панорама-к.к.Зл.пясъци‖ влияние оказват неблагоприятни резултати от минали 

години, като след пускане в експлоатация на дълбоководното заустване през 2014 г. 

резултатите от мониторинга вече отговарят на изискванията. За зона „гр.Варна-Офицерски 

плаж‖ както през 2014, така и през 2015 г. продължават неблагоприятните резултати от 

мониторинга. 

През м.юли 2015 г. е констатирано краткотрайно замърсяване в района на зона за 

къпане „гр.Варна-Офицерски плаж‖, предприети са мерки със завишена кратност на 

пробонабиране и лабораторно изследване на последващи контролни проби морска вода от 

тази зона. Резултатите от изследваните контролни проби отговарят на изискванията на 

Наредба 5. 
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Преди началото на летен сезон 2015 г., с писмо до Областен управител на Област 

Варна и до Кмета на Община Варна (изх.№ДОЗ-03874/20.05.2015 г.), сме информирали 

институциите за проблемите в зоните за къпане от сезон 2014 г. и за резултатите от 

годишния доклад на Европейската комисия за качеството на водите за къпане по 

Варненското черноморско крайбрежие, с оглед предприемане на мерки за сезон 2015 г. 

При проведените работни срещи, инициирани от писмото на РЗИ-Варна на 4.06.2015 

г. и 16.06.2015 г. в Областна администрация по въпросите за състоянието на морската вода 

в зоните за къпане и по специално зона за къпане „Офицерски плаж‖, членовете на 

работната група представиха резултатите от извършените проверки и се гласуваха решения 

за подобряване състоянието на зоната (писмо изх.№РД-15-0801-277(1)/27.07.2015 г.) 

В началото на сезона е изготвен  план –график за мониторинг на морските води от 

зоните за къпане от м.май до м.септември  2015 г. и след всяко пробонабиране се извършват 

лабораторни изследвания. 

За сезон 2015г. са взети 220 проби, изследвани по микробиологични показатели, 

като резултатите от извършвания мониторинг се публикуват 2 пъти месечно на интернет 

страницата на РЗИ-Варна (http://www.rzi-varna.com/health.php?0069). 

Профилите на водите за къпане ( на 23–те зони за къпане във Варненска област), с 

оценка качеството на водите за къпане от 2007 до 2014 г. за всяка зона, или така наречената 

категоризация на всяка зона за къпане, евентуалните източници на замърсяване и друга 

информация за всяка една от зоните за къпане са публикувани на сайта на РЗИ-

Варна(http://www.rzi-varna.com/health.php?0045). Последната актуализация на профилите на 

водите за къпане е извършена през м.юни 2015 г. 

Преди началото на сезона, са изпратени напомнителни писма до 

концесионерите, до Областен управител на област с административен център-Варна, 

до Кметовете на общини, на територията на които има зони за къпане, за изготвяне и 

поставяне на информационни табели на плажовете в близост до морската вода -- в 

изпълнение изискванията на чл.19  Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството 

на водите за къпане ( ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г).  За всяка зона за къпане e изготвен 

проект за указателна табела (с цел унифициране вида на табелите), която да бъде налична 

през целия сезон за къпане, поставена на лесно достъпно място в близост до водите за 

къпане, с указана категорията, в която попада съответната зона за къпане съгласно 

актуалната оценка.  

Съвместни проверки с други институции 

При постъпили сигнали за замърсяване на морската вода в зоните за къпане РЗИ 

Варна извършва съвместни проверки с РИОСВ, БДУВЧР, общини и други институции. 

През сезон 2015 г. са извършени следните проверки: 

На 29.05.2015 г. във връзка със сигнал за замърсяване на зона «Южен плаж» е 

извършена съвместна проверка на служители на РЗИ-Варна, РИОСВ-Варна, БДУЧР и ВиК-

Варна. Не е установено преливане на отпадъчни води от канализационния колектор. 

На 10.07.2015 г. е извършена проверка по сигнал, получен в РЗИ-Варна от тел.112 

относно замърсяване на морската вода в района на плаж» Кабакум» гр.Варна от разлив на 

отпадни води. Взети са проби морска вода от зоната за къпане и от пункт в близост до 

евентуалното замърсяване. Пробите морска вода, по изследваните микробиологични 

показатели отговарят на изискванията на Наредба №5. За резултатите от проверката и 

изследванията, обществеността е информирана чрез регионалните и националните медии. 

На 31 август 2015 г. е получен сигнал отново за замърсяване на зона «Кабакум», от 

разлив на отпадни води, който е препратен за разрешаване по компетентност до РИОСВ-

Варна.(изх.№ДОЗ-06382/1.09.2015 г.). От регулярния и извънреден мониторинг извършен 

от РЗИ-Варна не са констатирани отклонения в показателите за качеството на морската 

вода в тази зона за къпане.  

На 3.09.2015 г. по ел.поща в РЗИ-Варна е получен сигнал за замърсяване на морската 

вода пред хотел „Палас‖- зона за къпане „Слънчев ден‖ и съмнения за нерегламентирано 

заустване на отпадни води в района на яхтеното пристанище. Извършена е проверка на 

http://www.rzi-varna.com/health.php?0069
http://www.rzi-varna.com/health.php?0045
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място и са взети проби морска вода от зоната за къпане от регулярния пункт за мониторинг 

и от пункт пред хотел „Палас‖. Не са констатирани отклонения от нормите при 

лабораторния анализ на взетите проби. За резултатите от проверката е информиран 

жалбоподателя и сигналът е препратен по компетентност до РИОСВ за проверка относно 

нерегламентирано заустване на отпадни води (писма на РЗИ-Варна изх. №Д‖ОЗ‖-

06526/10.09.2015 г. и изх.№Д‖ОЗ‖-06784/18.09.2015 г.). От извършения мониторинг в тази 

зона за къпане за периода от м.май до м. септември 2015 г. не са констатирани 

неблагоприятни резултати.  

Относно жалба за разливане на отпадни води от помпена станция в района на 

Централен плаж гр.Бяла, РЗИ Варна извърши проверка на място и пробонабиране на морска 

вода. Получените резултати не констатират влошено качество на водата за къпане. Жалбата 

е препратена по компетентност до РИОСВ-Бургас и РИОСВ-Варна (писмо изх.№ ДОЗ-

04988/30.06.2015 г.). От извършения мониторинг на зоните за къпане в района на гр.Бяла за 

периода от м.май до м. септември 2015 г. не са констатирани неблагоприятни резултати.  

От извършените през 2015 г. съвместни проверки и проведени работни срещи с 

Областен управител на област с административен център Варна, БДУВЧР Варна, РИОСВ 

Варна и др., се откроиха следните основни проблеми: 

-Идентифициране причините за замърсяване на морската вода в зона за къпане 

„гр.Варна-Офицерски плаж‖ и по-специално на водите от Шокъров канал, с оглед 

недопускане на неблагоприятни резултати през следващите сезони.  

-Риск от замърсяване на водите в тази зона от така наречената „Къпалня‖, 

разположена на Офицерски плаж и захранвана от топла минерална вода.  

ОЦЕНКА НА ХРАНЕНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ 

КОЛЕКТИВИ 

Организираното хранене на децата и учениците от гр. Варна се осъществява от 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене‖ (за децата, посещаващи детските 

ясли и яслените групи на ОДЗ), „Ученическо и столово хранене‖ ЕАД – Варна и няколко 

кетърингови фирми с кухни майки. Работи се по предварителни седмични и месечни 

менюта, изготвени от инженер-технолози по хранене. В детските заведения на областта 

менюто се изготвя от или с участието на медицинските специалисти. 

Във всички обекти се спазват основните изисквания на наредбите за здравословно 

хранене за съответната възрастова група по отношение на използваните продукти, 

технологията на приготвяне на храните, режимът на хранене. 

Подкрепителната закуска в 10 часа за детските колективи е пресен плод, с 

постигнато много добро сезонно разнообразие. 

Зърнените храни са представени от хляб (бял и пълнозърнест), сухар, макаронени 

изделия (вкл. и пълнозърнести), ориз, жито, булгур, елда, овесени ядки, мюсли, 

корнфлейкс, пшеничен и царевичен грис, амарант (в частна кухня – майка). На децата от 

яслена възраст не се предлага пълнозърнест хляб.  

Зеленчуци – работи се предимно с пресни сезонни и замразени зеленчуци и миксове. 

Стерилизираните консерви са без изкуствени оцветители и консерванти. 

Плодове – пресни плодове; компоти – без консерванти, изкуствени оцветители и 

подсладители; нектари със съдържание на моно- и дизахариди до 20%; 100% натурални 

сокове без добавена захар; конфитюри и мармалади с плодово съдържание 60% - 65%. За 

децата до 3 год. са изключени от менюто ядковите плодове и меда. 

Мляко и млечни продукти – краве прясно и кисело мляко (за децата от яслена 

възраст само пълномаслено, за учениците – с масленост до 2%), краве сирене и кашкавал, 

извара, сирене „Крема‖. Все още на много малко етикети на сирене и кашкавал е 

отбелязано съдържанието на готварска сол. Айрянът се приготвя без сол, саламуреното 

сирене се обезсолява предварително във вода. 

Месо и месни продукти – свински бут без кост, телешки шол, пилета и пилешки 

разфасовки, пуешко месо без кост, рядко – и заешко месо. За децата от яслена възраст се 

приготвя мляно месо на място в обектите. За по-големите деца и учениците се работи с 



113 

кайма със съотношение 60% говеждо към 40% свинско месо, съдържание на мазнини до 

12.5% и сол 1%) или кайма по БДС. Рядко се предлагат колбасни изделия (детска шунка, 

шпек, детски пастет) като компонент на закуските – само за децата от 3 до 7 години. 

Риба – замразена – филе хек, скумрия, много рядко – пангасиус, тилапия (в частната 

кухня-майка). Обичайно се предлага всяка седмица при детските колективи. За възраст от 1 

до 3 год. се редуват седмиците със супа и като основно ястие. За децата от 3 до 7 год. има 

всяка седмица рибно основно ястие, а понякога – и супа от риба. При проверките са 

констатирани изолирани случаи на седмици без риба (при непълни седмици или проблем с 

доставките).  

Бобови храни – сервират се 1 – 2 пъти седмично; за яслена възраст се ползва лющен 

бял боб. 

Добавени мазнини – млечно масло, олио, в частната кухня-майка – и зехтин. 

Напитки – билков чай/с мед и лимон, прясно мляко/с какао, айрян, нектар, 100% 

плодов сок. Макар и рядко се приготвя цитронада или оранжада от прясно изцеден плодов 

сок, фреш, смути. 

Химичен състав и енергийна стойност на дневното меню:  

При детските колективи в гр. Варна стойностите и на трите вида основни 

хранителни вещества са в нормите за 75% хранене на съответната възраст. За част от 

обектите в региона се констатира лек недостиг на мазнини или въглехидрати, съответно – 

на енергия. При учениците преобладаващо приемът на белтъци е значително над нормите 

за 30% хранене, докато този на мазнини и въглехидрати в част от обектите е занижен. Това 

се случва при непълно меню (без супа или десерт, без салата). 

Масово не се достигат и стойностите за витамин А, фолат и калций. В около 30% от 

ученическите столове има недостиг и на витамин В1 и желязо. Стойностите на натрий са 

под горните граници за нерисков хранителен прием (ГГНХП) - за всички обекти. 

При анализа на реализирания среднодневен продуктов набор се констатира най 

често по-ниски от препоръчителните стойности за зърнени храни, макаронени изделия, 

картофи, зеленчуци, плодови и зеленчукови сокове, мляко, храни, съдържащи захар; в част 

от обектите – и на месо, риба, яйца. 

При храненето на децата в ученическите столове се практикуват различни варианти 

на меню, в зависимост от предпочитанията на децата и финансовите възможности на 

родителите/училището.Като основен недостатък се констатира слабото представяне на 

пълнозърнести продукти, макаронени изделия; риба, пресни плодове и пресни зеленчуци – 

за част от обектите.  

Хранене в ученическите бюфети и автомати за закуски и напитки:  

Най-честите нарушения са свързани с продажбата на захарни и шоколадови изделия, 

различни от шоколад. В хода на текущия контрол се констатираха единични случаи на 

продажба на плодови напитки с плодово съдържание, различно от 100%, плодова напитка 

със синтетичен подсладител, топла млечна напитка със съдържание на мазнини 7.8%, 

плодов айрян с масленост 3.6%, газирани безалкохолни напитки, екструдирани продукти с 

масло, чипс. 

Диетично хранене на нуждаещите се деца, посещаващи детски заведения в гр. Варна 

диетично хранене по отделно изготвени менюта се осъществява от началото на 2015 г. за 

децата от 1 до 3 годишна възраст, посещаващи детски ясли и яслени групи на ОДЗ. Към 

МБАЛ „Св. Марина‖ – гр. Варна е създадена Комисия за оценка на диетични режими при 

деца със специални нужди, която е утвърдила четири хранителни режима (безглутенов, 

безказеинов, безглутенов и безказеинов; безглутенов, безказеинов, без риба, цитруси, яйца). 

На основание на Протокол, издаден от комисията, лекар със специалност „Хранене и 

диететика‖ към Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене‖ изготвя седмично 

диетично меню, съобразено с изискванията на Наредба № 2 и специфичните потребности 

на детето. При деца с глутенова ентеропатия се ползват и специални безглутенови храни 

(брашно, хляб,макарони, фиде, бисквити). 
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За децата на възраст от 3 до 7 год., чието организирано хранене се поема от 

„Ученическо и столово хранене‖ ЕАД – Варна и за децата от детските заведения от 

областта, от общото меню се изключва съответния алерген. В част от случаите, с 

разрешение на БАБХ се допуска подходящи за диетата храни, приготвени от родителите да 

се внасят в детското заведение. Предстои централизирано въвеждане на безглутенова диета 

и в детските градини на гр. Варна. 

На този етап, от диетично хранене се нуждаят около 100 деца, посещаващи детските 

заведения на Област Варна. 

В хода на проверките на храненето на децата, на всички директори се връчват 

предписания за създаване на необходимата организация и осигуряване на диетично хранене 

в случай, че в детското заведение има деца с хранителни алергии или други заболавания, 

изискващи диетично хранене. 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНИТЕ ОЦЕНКИ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ 

РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА И ОБЛАСТТА ЗА УЧЕБНАТА 

2014 – 2015г. 

През учебната 2014 - 2015 година служителите от отдел „Профилактика на болестите 

и промоция на здравето‖ към дирекция ―Обществено здраве‖ съгласно задълженията си на 

основание на Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните учебни разписания / обн. ДВ. бр.54 от 1 юли 2014г. / извършиха 

здравна оценка на учебните седмични разписания на всички 126 училища от град Варна и 

областта. Приведени към изискванията са всички   училища. През първия учебен срок са 

извършени 135 оценки, а през втория учебен срок -  142 оценки. За повторна оценка в РЗИ – 

Варна са постъпили 9 седмични учебни разписания за първия срок и 16 седмични 

разписания за втория срок.  

Изводи: 

 В рамките на учебния ден  е осигурен минимум един час за учебните предмети от 

културно-образователните области "Изкуства", "Бит и технологии" или "Физическа култура 

и спорт" за учениците  в 4 начални, 55 основни  и 62 средно общообразователни  училища 

(89%). Издадени са препоръки към 10 училища, които не са спазили горното изискване  - 1 

начално, 8 основни и 1 средно общообразователно училище за деня.  

 В прогимназиален етап V–VІІІ клас в осем училища – основни и 

среднообразователни не са спазени изискванията на чл 3. (4) т.е. има повече от два 

предмета от една културно-образователна област.  

 Нарушенията в 4 средни общообразователни училища и 4 гимназии са свързани с 

броят на задължителните учебни часове съгласно чл.4.:  

За учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен (V - VIII 

клас) в някои от дните на седмицата часовете са повече от шест на ден. 

В гимназиален етап на средната образователна степен (IX - XII клас), учениците 

имат седем учебни часа в повече от  два дни през седмицата. 

   При проверки на место в училищата се проверява чл.5 за задължителна почивка 

между два последователни предмета. Не са констатирани нарушения. 

Училища От тях обхванати със здравни 

оценки 
Препоръки 

Брой  Брой Брой 

оценени 

училища 

Брой приведени 

към здравните 

изисквания 

Начални 5 5 5 1 

Основни 63 63 63 8 



115 

 Много малка част от училищата изпращат седмично разписание с целодневен режим 

там където има, а в разписание с такава организация няма отбелязани часове за обяд и 

отдих. 

 

Реализирани са 100 проверки в училищата за спазване на съгласуваните учебни 

разписания съгласно изискванията на Наредба №10 от 19 юни 2014г. на МЗ. Не са 

констатирани нарушения. 

 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РАЙОН ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 ГОДИНА 

 Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически колективи от 

гр. Варна и района са на база получените отчети от медицинските специалисти  в детски 

заведения и училища (съгласно изискванията на Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в 

детските заведения и училищата – ДВ бр. 38 от 2000г.; изм. и доп. ДВ бр.83 от 2000г. и 

Наредба №39 от 2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията ДВ бр. 106 от 

2004г.). Представени са отчети от 161 детски заведения (ДЯ, ЦДГ и ОДЗ), 39  ПДГ и 111 

училища.  

Във Варненски район има  187 детски заведения (ДЯ,ОДЗ и ЦДГ с филиали към тях) 

и 125 училища. Здравните кабинети в детски заведения и училища са 213 броя. 

Общо медицински специалисти – 139. От тях -лекари – 17; медицински сестри – 123; 

акушерки – 4; фелдшери – 3, санитарни инспектори – 2 

1.ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА 

1.1. Физическо развитие  

Общ брой деца в организирани колективи – 17 950.  

 От тях с оценка на ръста са обхванати 17 197 деца (95 %), разпределени в трите 

групи:     I група – 87 %, II група – 11 %, III група – 2 %. 

С оценка на телесната маса са обхванати 17 197 деца (95%), разпределени в трите групи:       

I група – 86 %, II група – 12 %, III група – 2%. 

 Основната част от децата са с добро физическо развитие. Вниманието ни е насочено 

към децата във II и III групи (с наднормено тегло и затлъстяване).   

1.2. Физическа дееспособност 

Деца, покрили нормите – 12 049 (82 %) от общия брой прегледани деца. 

 1.3. Диспансерно наблюдение на деца по заболявания по МКБ – общ брой деца 1018. 

Водещи са: 

 Астма (J 45.0-1) - 307 деца; 

 Обикновен хроничен бронхит (J 41.0)- 107 деца;  

 Ентеробиоза (В 80 ) - 105 деца; 

 Вазомоторен и алергичен ринит (J 30.1-3) – 86 деца;  

 Слепота и намалено зрение (Н54.0-6) – 65 деца 

За последните години се отбелязва завишена честота на заболяването ентеробиоза: 

2011г. – 38 случая; 2012г.– 81 случая; 2013 г. – 82 случая; 2014г. – 105 случая; 

1.4. Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на 

децата. От общо 17 950 деца /по отчетите на медицинските специалисти, от раздел VI/, са 

прегледани  – 17 197 (95 %). Този показател е сходен с предходния анализ (93,8 ). За децата 

от 0-3 г. обхватът е 92 %, за 4-6 г. – 96 %. 

При профилактичните прегледи на децата във Варненска област през последните 

години астмата се очертава като водеща. 

Средни общообразователни 22 22 21 4 

Профилирани Професионални 

гимназии  

29 

 

29 

 

29 

 
4 

Специални училища 6 6 5 0 
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Открити и регистрирани заболявания при основния профилактичен преглед са: 

 Астма - 333 случая  

 Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации – 227 случая 

 Затлъстяване - 158 случая  

 Смущения в зрението – 144 случая 

 Хроничен бронхит – 132 случая  

2. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

2.1.Физическо развитие  

Общ брой ученици в организирани колективи – 46 427  

От тях с оценка на ръста са обхванати 40 750 ученици (87%). Разпределени в 

следните групи: I гр. в норма – 36 301 ученика (89%), II група разширена норма – 3 274 

ученика (8%), и III група извън норма – 1 175 ученика (3%).  

При учениците от 7 до 14 годишна възраст делът с над нормата за ръст (по-висок 

ръст) 425 ученика е по-голям от  тези с изоставане в ръста (408 ученика). 

С оценка на телесната маса са обхванати 40 750 ученици. В норма са: 35 475 ученика 

- (86,8%), разширена норма (втора група) – 3 866 ученика (9,7%) и извън нормата – 1 409 

ученика (3,5 %). 

По показател телесна маса се наблюдават аналогични промени, но относителният 

дял на учениците със затлъстяване (998) е 2 пъти по-голям спрямо учениците с поднормено 

тегло (411). Това е по-изразено при момчетата и в двете възрастови групи. 

2.2.Физическа дееспособност 

Ученици, покрили нормите 41 215; ученици, освободени от часове по физическо 

възпитание – 1 175. Брой ученици включени в групи по лечебна физкултура в училище – 

146. 

2.3. Диспансерно наблюдение на ученици по заболявания по МКБ – 1936. 

Водещо  заболяване е астмата (J 45.0-1) – 417 ученика, като учениците във възрастта 

от  до14г. са 345 и са 4 пъти повече от тези в по-високата възрастова група 14-18г. – 72. 

На второ място сред учениците  е намаление на зрението на двете очи - (H 54.2) – 

408 случая. Броят на учениците с това заболяване от 7 до 14 г. е  6 пъти по-голям (351) от 

този във възрастта 14-18 г. – 57 броя. 

Случаите с епилепсия заемат трето място (G 40.0-8) - 113 ученика. Общия брой на 

диспансеризираните момчетата (63) е по-голям от този  на момичета (50). 

Следват: други поведенчески и емоционални разстройства (F 98) - 61 ученика и  

алергичен ринит, причинен от полени -(J 30.1-3) – 58 ученика.  

2.4. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на 

учениците: От общо 46 427 ученици, прегледани са – 40 750 (обхват 87%). Откритите и 

регистрирани заболявания са: 

За последните четири години затлъстяването е водещо заболяване  открито при 

профилактичните прегледи  за Варненски район при учениците – 1237 случая. 

Честотата на случаите със затлъстяване при първокласниците е 7%, а при 

седмокласниците -12%. С най-ниска честота е показателят за десети клас- 6%. Спрямо 

предходната учебна година регистрираните случаи на затлъстяване при всички - първи, 

седми и десети клас са намалени. 

На второ място са случаите на смущения в зрението –748 случая. Най-голям е делът 

на това заболяване при седми клас - 93 (12%), а най-малък при първи клас – 41 (5%).  

Астмата е на трето място - 653 случая. От тях най-голям брой ученици с астма са в 

седми клас –74, а най-малък  в десети клас – 41 броя.  

Продължава да намалява броят на учениците, които са с гръбначни изкривявания - 

от 886 през 2012г. , 556 за 2013г.  на 549 за 2014г. Това заболяване  е на четвърто място  по 

открити заболявания. 
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 ИЗВОДИ: 

1. Регистрираният обхват с антропометрични измервания (АПИ) и профилактични 

прегледи (ПП) при децата през тази година е 95%, в сравнение с  този  на  учениците (87%).  

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―, като разпределението 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: 

Децата са диспансеризирани по следните водещи заболявания: астма, обикновен 

хроничен бронхит , ентеробиоза , вазомоторен и алергичен ринит и слепота и намалено 

зрение. 

Водещи заболявания при учениците са: астма, намаление на зрението на двете очи, 

епилепсия, други поведенчески и емоционални разстройства и алергичен ринит, причинен 

от полени. 

5. Ранжиране на откритите и регистрирани заболявания и аномалии при 

профилактичните прегледи: 

Деца: астма, хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, 

затлъстяване, смущения в зрението и  хроничен бронхит.  

Ученици: Затлъстяване, смущения в зрението, астма, гръбначни изкривявания  

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. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ» 

 Информация до Община Варна за извършените измервания на автомобилния трафик 

(брой и структура) от пунктовете за мониторинг за  2014 г. , направени във връзка с 

Доклада за шумово натоварване на гр.Варна  

 Информация за замърсяване на морски води в зоната на къпане за МЗ- 8 бр. 

 Информация за морски води на електронната страница на РЗИ – Варна – 3 бр. 

 Информация за Общинския съвет по туризъм за изминалия летен сезон 2015г. – 

състояние на водите за къпане 

 Информация до концесионери на плажове и общини за табели по Наредба №5  

 Информация за график за мониторинг на зоните за къпане 

 Актуализирани профили на водите за къпане 23бр. за 2015г с новата класификация 

на сайта на РЗИ – Варна 

  Участие в конференция „Море и здраве―, организирана от МУ „Проф. д-р Параскев 

Стоянов― – Варна 

 Участие в работни срещи:  

 по Проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво 

използване на природните ресурси― 

 информиране за усилията на авиационната общност по отношение на околната среда 

и установяването на СУВОС 
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 в Община Варна по проблема на замърсяване на морски води  

 в Община Варна по проблема на замърсяване на Офицерски плаж 

 по жалба за проникващ шум в жилище от трафопост– Община Варна и РДНСК  

 Безопасност на движението в Областна управа 

 Отбелязване Международния ден на Черно море – 31 октомври 

 Обществен съвет по туризъм в Община Варна 

Изготвени табла за:   Световен ден на околната среда -5 юни, Национална кампания 

„Да пазим децата на пътя― 7 -13 септември,  Световен ден за възпоменание на жертвите от 

ПТП - 15 ноември  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 –2020 г. – РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 „ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ” 

Организирани 7 семинара със 183 лица, 6 лекции със 164 участници и 40 видеопокази със 

788 лица. За злоупотребата с алкохол, като рисков фактор, са проведени демонстрации на 

очила за симулиране на алкохолно опиянение.  

 „ТЮТЮНОПУШЕНЕ” 

 През 2015 г. са проведени 11 семинари с общо 340 участника. Семинарите са 

проведени с ученици от среден и горен курс, студенти от Медицински колеж и Медицински 

университет, гр. Варна. Изнесени 42 лекции с общо 1116 ученици от среден и горен курс на 

тема ―Тютюнопушене или здраве‖ и „Пасивно тютюнопушене―. Осъществено 

индивидуално обучение на 145 лица, в т. ч. в Кабинета за отказване от тютюнопушене. 

Реализирани са 25 видеопрожекции във видеоклуб ―Здраве‖ и по места пред 493 зрители. 

През годината са раздадени общо 261 материали. 

Проведено е проучване по международен проект „Глобално проучване на 

тютюнопушенето сред младите хора― (Global Youth Tobacco Survey-GYTS), организирано 

от МЗ и НЦОЗА. Анкетирани са 235 ученика от VІІ СОУ „Н. Геров― и НГХНИ „К. 

Преславски― в гр.Варна. Попълнените анкетни карти са изпратени в НЦОЗА, София. 

Медийни изяви: 2 телевизионни участия, радио интервю, публикуван материал в 

преса,10 седмични сигнални информации. 

По повод 31 май 2015 г. - Световен ден без тютюн, е организирана  изложба с 

рисунки на тема „Не на цигарите― в VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин―-гр. Варна. 

 Във връзка с 19 ноември (всеки 3-ти четвъртък на м. ноември) – Международен ден 

без тютюнопушене са реализирани следните дейности: 

 Масови прояви с ученици от ПГ по Електротехника  и  студенти от ВСУ 

гр.Варна. Представяне на консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене. 

Консултирани и изследвани са 76 ученици и  студенти с апарат Smoker lуse за количеството 

въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в 

кръвта. Изготвени са табла за отразяване на дните без тютюнев дим.: 

 В Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене са изследвани 248 лица.  

 Здравословно хранене 

 Проведени семинари – 6 бр. с 282 лица, студенти от Медицински университет – 

Варна, директори и медицински специалисти в детски и учебни заведения, представители 

на фирми, осъществяващи кетърингово хранене. 

Тематиката е свързана с изискванията и прилагането на наредбите за здравословно 

хранене на деца и ученици и контрола по спазване на физиологичните норми при 

организираното хранене на различни групи от населението; състояние на храненето в 

детските заведения на гр. Варна; осъществяване на диетично хранене в организирани 

детски и ученически колективи; въвеждане на схемата „Училищно мляко‖. 

Лекции, беседи, дискусии – 31 бр. с 587 лица, свързани с принципите на 

здравословно хранене в ученическа възраст и заболяванията, свързани с храненето; 

подкрепителното хранене в ученическите бюфети.  
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Съвместно с Международната доброволческа организация „Ла Лече Лига‖ и 

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене‖, 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 497 лица (предимно кухненски персонал, ангажиран с 

храненето на деца и ученици), свързани с наредбите за здравословно хранене и изграждане 

на менюто при организираното им хранене. 

Организиране и провеждане на Национална тематична проверка на организираното 

хранене на децата и учениците във Варненска област за месеците септември и октомври 

2015 г., относно прилагането на наредбите за здравословно хранене. 

Организиране и провеждане на тематична проверка по прилагане на чл.7, ал. 3 от 

Наредба № 2 и чл. 6, ал. 3 на Наредба № 6 за диетично хранене на нуждаещите се деца в 

детските заведения на област Варна. 

Провеждане на тематична проверка по спазване изискванията на Наредба № 37 от 

2009 г. за здравословно хранене на учениците – хранене в ученическите столове и бюфети 

на територията на Варненска област. 

Проведени масови прояви: 2 бр. със 142 участници: 

 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването (среща дискусия с ученици, 

раздадени информационни материали и дискове за определяне на индекс телесна маса 

ИТМ). 

 Седмицата на кърменето1- 7 август (материал за сайта на РЗИ, изработване на табло 

във фоайето на РЗИ). 

 Работа с медии – публикуване на различни материали, свързани с храненето и 

отбелязване на Световни дни (в регионалните медии, страницата на РЗИ – Варна, седмична 

сигнална информация); участия в ТВ предавания. 

 Други дейности: 

Участия в комисии – 7 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. 

От началото на новата учебна 2015/2016г. служителите от отдела не участват в 

гореспоменатите комисии. 

Участие в три работни срещи, дискусии и семинар за родители, във връзка с 

организацията на хранене на децата от яслите и градините на гр. Варна и осигуряване на 

диетично хранене на деца със специални хранителни потребности, посещаващи детски 

заведения – с представители на Община Варна, МУ – Варна, Общинско предприятие 

„Комплекс за детско хранене‖, „Ученическо и столово хранене‖ ЕАД, Областна дирекция 

по безопасност на храните – Варна, родителски и пациентски организации. 

Участие в работни срещи – семинари и пресконференция по представяне на пилотен 

проект, насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени, 

организирани от дирекция „Европейски и национални оперативни програми‖ на Община 

Варна. 

Участие в Х Национален конгрес по хранене с международно участие с постер на 

тема:‖Диетично хранене в детските заведения на община Варна – добри практики‖. 

Изготвени са  7 бр. анализи и доклади за състоянието на организираното хранене 

на различните възрастови групи  и за резултатите от проведените тематични проверки. 

Здравни оценки на храненето на организирани колективи– 18 бр. (изготвени въз 

основа на реализираното меню, изчислен химичен състав, енергийна стойност и 

среднодневен продуктов набор): 2 бр. в детски ясли, 2 бр. в детски градини, 3 бр. в ОДЗ,   9 

бр. в ученически столове, 2 бр. в заведения за предоставяне на социални услуги за деца. 
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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 организирани 3 дискусии със 160 лица. 

 

 Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 

2020 год. скрининг. 

 През четвърто тримесечие на 2015г. се организира и проведе популационен 

скрининг на онкологични заболявания в изпълнение на дейностите по програмата:

 Организиране на скринингово изследване на 355 лица от гр. Варна и областта по три 

локализации: скрингово изследване на маточната шийка - 116 лица, скрингово изследване 

на гърдата - 120 лица и скрингово изследване на дебелото и правото черво - 119 лица.  

В провеждането на скрининга взеха участие следните лечебни заведения: 

ДКЦ І  „Света Клементина-Варна― ЕООД, ДКЦ ІV – Варна ЕООД, ДКЦ „Чайка― ЕООД, 

МЦ „Клиника Нова― ЕООД и СБАЛОЗ „Д-р Марко А.Марков― ЕООД, Варна. 

 Получените резултати от отчетите на лечебните заведения в гр. Варна показаха че са 

прегледани и изследвани 50 души (за скрининг на маточна шийка и цитонамазка- 17 лица, 

за скрининг на гърдата – 24 лица и за скрининг на дебело и право черво - 9 лица.) 

 В изпълнение на НППХНБ, за повишаване нивото на информираност, обучение и 

включване на населението в дейности по програмата са закупени интерактивни пособия за 

онагледяване вредното въздействие на тютюнопушенето, алкохола и нездравословното 

хранене : 

Модел за демонстриране на влиянието на пушенето върху белите дробове. 

Модел на пушач, демонстриращ събиране на катран и никотин в гърдите на 

рентгенова снимка на гръдния кош. 

Пирамида на балансираното хранене, шаблони. 

Магнитен шаблон за пирамида на балансираното хранене. 

Уред за измерване на мастни натрупвания. Анализ и измерване на мазнини и 

калории. 

Уред ОМРОН-BF511 за измерване процентното съдържание на мазнини в 

тялото,изчисляване на БМИ и дневен метаболизъм. 

Закупените интерактивни пособия ще бъдат използвани за онагледяване на 

практическите занятия при провеждане на семинари, обучения и дискусии в изпълнение на 

заложените дейности по НППХНБ 2014-2020 г. 

 

ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Проведени 7 семинара със 100 участника, 21 беседи с 312 участника, 8 видеопокази 

със 122 участника. Разпространени 425 здравнообразователни материали. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008-2015 г. 
В изпълнение на дейности по Националната програма през 2015г. : 

 Проведени 3 обучителни семинари със 70 ученици от училища в града и региона и 

студенти от ВУЗ. Лекции и беседи – 22 с 578 участника в Музея на здравето и по места в 

училища. Организирани 49 видеопоказа в Музея на здравето пред 1240 лица /ученици, 

студенти, граждани/.  

През 2015г. са проведени 4 АнтиСПИН кампании, с участие на  4932 млади хора: 

 14 февруари Ден на влюбените „Да се обичаме безопасно‖- за без рисково 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‖ 
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 Информационна АнтиСПИН кампания - мото: ―Да запазим посоката. Да продължим 

пътя ‖  

 През годината са разпространени 3151 здравнообразователни материали за 

превенция на ХИВ/СПИН в среднообразователни училища в гр. Варна и областта.  

 Служители от отдел ―ПБПЗ‖ участват в дейности по Компонент 3 на програмата. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012-2015Г. 

Проведена пресконференция по повод 24 март – Световен ден за борба с 

туберкулозата под мотото ―Открий, лекувай, излекувай всеки‖. Изготвен материал и 

публикуван на сайта на инспекцията. Проведени са 2 беседи с 48 участници. 

Разпространени са здравно-образователни материали. 

ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ 
За 2015г.отдел ―Профилактика на болестите и промоция на здравето‖ продължи да 

реализира дейности за повишаване информираността и сексуалната култура на младите 

хора. Организирани са 3 обучителни семинара със 110 участници.  Проведени са 27 беседи 

и дискусии с 801 участника за пубертетното развитие, безрисково сексуално поведение, 

сексуално предавани инфекции и контрацепция. Осъществени са 31 видеопоказа с 1061 

зрители в Музея на здравето и по места. 

 Разпространени са здравнообразователни материали по училища в града и региона – 

102 брошури. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И 

ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014-2020г. 

 В изпълнение на програмата се проведе неонатален слухов скрининг в родилните и 

неонатологични структури в следните лечебни заведения в гр.Варна: МБАЛ „Св. Анна―, 

СБАГАЛ „Майчин дом― и  СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов―.  

 Към МБАЛ „Св. Анна― е разкрит здравно-консултативен център за майчино и детско 

здраве.  

 Към МБАЛ „Св. Марина― са създадени две комисии за комплексно медицинско 

наблюдение на деца с диабет и с вродени хематологични заболявания.  

 В лабораторията по медицинска генетика (МБАЛ „Св. Марина―) са изследвани 

бременни жени във връзка с провеждане на биохимичен скрининг за оценка на риска от 

раждане на дете с хромозомни аномалии. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 – 18 г. В РБЪЛГАРИЯ 

Проведени са 6 беседи със 175 деца от детски градини на тема ―Хигиена на зъбите‖. 

Реализирани са 6 видеопокази във видеоклуб ―Здраве‖ и по места пред 175 зрители. При 

посещения в Музея на здравето се демонстрира макет за правилно почистване на зъбите, за 

поддържане на добра устната хигиена. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПАВ 

Здравно – образователни дейности : 

През 2015 година са проведени 2 семинара с 62 лица и беседа с 43 участника. 

ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През годината е оказана организационно-методична помощ в : 

 89 обекта /детски и учебни заведения/  в гр. Варна и по общини, с обхванати 138 лица – 

медицински специалисти и немедицински специалисти; 

 5 домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и дневни 

центрове от семеен тип с обхванати 5 лица; 

 специализирана институция за предоставяне на социални услуги с обхванати  

медицински специалисти; 

Проведени са обучения на прицелни групи, както следва: 

 6 семинара с 32 участника 

 4 курса с 54 участника 
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 211 лекции и беседи с 2553 участника 

Проведени са 10 видеопокази, с общо 141 зрители:  

Получени печатни материали по следните програми: 

 Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 –2020 г.– 

240 бр. книжки за хранене на деца и ученици, 125 бр. плакати, 240 пирамиди, Методично 

ръководство за медицинските специалисти от здравните кабинети по училищата - 120 бр. и 

за физическата активност – 100 бр. 

 Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН - 400 бр. балони. 

 Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в 

РБългария  – 165 бр.  книжки. 

Разпространени печатни материали –8759 броя в 191 обекта. Раздадени 5040 броя 

презервативи. 

Във връзка с отбелязването на международни и световни дати и кампании, 

служителите в отдела са организирали и участвали в 12 масови прояви с 5596 участника. 

Музеят “Човекът и неговото здраве‖ в РЗИ – Варна през годината е посетен от 

2646 лица – ученици, студенти и граждани. Проведени са 112 беседи на тема: Анатомия, 

физиология и здравословен начин на живот. Онагледени здравни беседи със стъклената 

жена –99 броя. 

Във връзка с отразяване на тематични дни и кампании са изработени и поставени 

16 табла:  

 21.І – Ден на родилната помощ 

 14.ІІ – Ден на влюбените 

 24.ІІІ – Международен ден за борба с туберкулозата 

 7.ІV – Ден на здравето 

 10.V – Световен ден за движението 

 17 май – Световен ден на хипертонията 

 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването 

 17.V- Ден на жертвите от СПИН  

 31.V- Ден без тютюнев дим 

 5.VІ- Световен ден на околната среда 

 1-7 август – Седмица на кърменето 

 Национална кампания „Да пазим децата на пътя― 7 -13 септември 2015г. 

 20.Х-Международен ден за борба с остеопорозата /йоддефицитни заболявания/  

 15.ХІ – Международен  ден за възпоменание на жертвите от ПТП 

 19.ХІ – Международен ден без тютюнопушене 

 1.ХІІ – Международен ден за борба със СПИН  

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 2015г. 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 2439 проверки по чл.56 от ЗЗ, в обекти за хранене и развлечения, и на открити 

обществени места. 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 
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дежурния телефон, са изготвени отговори за резултатите от извършените проверки и 

предприетите административни мерки. 

Връчени са 15 предписания, съставени са 31 акта за установено административно 

нарушение, издадени са 24 постановления за глоби на обща стойност 7200 лв., за 

нарушения на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места. 

 Контрол по спазване на съгласуваните от РЗИ седмични разписания. 

През 2015г. са реализирани 100 проверки в училищата в гр. Варна и областта. При 

проверките не са констатирани нарушения. 

 Проверки по контрола на храненето  – 426 бр. в кухненски блокове и разливочни 

към детски и учебни  заведения, детски кухни, ученически бюфети, институции за 

социални услуги за деца и възрастни. Издадени са 31 бр. предписания във връзка с 

предлагания асортимент в ученически бюфети и осигуряване на диетично хранене в 

детските заведения и 1 акт за административно нарушение.    

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  159 сигнала от граждани за нарушения. Извършени са проверки от съответните 

отдели в зависимост от вида на обектите.   

През 2015 г. в отдел ‖ПБПЗ‖ са постъпили общо 8 жалби, като от тях 3 са от локални 

източници на шум в околна среда, три жалби за замърсяване на морски води и две за 

тютюнопушене в заведение. Две са пренасочени към други ведомства и  4 от жалбите са 

неоснователни. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Проведено анкетно проучване от служители в отдела , сред гражданите, посетили 

инспекцията, за мнения и предложения относно дейността на РЗИ. Извършена обработка на 

данни от 182 анкетни карти за І – во шестмесечие и 83 анкетни карти за ІІ – ро 

шестмесечие. 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 2015 г. са проведени 5 колегиума в РЗИ с 

представяне на десет здравни теми пред служителите на инспекцията. 

РАБОТА С 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 2015 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, качеството на питейни води, води за къпане и др. 

1. Ежеседмично се изготвя справка за дейността на инспекцията по ДЗК за обектите 

с обществено предназначение, на стоки имащи значение за човешкото здраве, данните от 

лабораторния контрол за качествата на питейната вода, проверки по спазване забраните  за 

тютюнопушене и продажба на алкохол, проверки по системата RAPEX/ опасни стоки на 

пазара/, административно-наказателна дейност , 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 



124 

предоставя актуална информация в подходящ формат за медицински специалисти и за 

граждани на сайта на РЗИ Варна. 

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. 

За 2015 г. са осъществени 27 телевизионни участия, 16 радиоучастия, 2 публикации в 

местните вестници, 24 публикувани материали в интернет и една пресконференция. 

 

 
ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Организационно състояние   

Дирекция ―Лабораторни изследвания‖ осигурява провежданата от РЗИ държавна 

политика по опазване и контрол на общественото здраве и държавен здравен контрол на 

територията на Варненска област, състои се от два отдела - отдел ‖Химико - физични 

изследвания‖ и отдел ‖Санитарна микробиология ‖ 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 2015 година, съгласно Устройствен правилник на РЗИ,  дирекция ―Лабораторни 

изследвания‖ работи с утвърден щат от  25 длъжности. 

Директор на дирекцията -  инж. химик 

Отдел ”Химико - физични изследвания” – 17 длъжности: Началник отдел – 

инж.химик. В отдела функционират следните лаборатории: 

- Лаборатория ―Води‖  

- Лаборатория ―Козметика и битови химични препарати, почви, дезинфекционни 

разтвори‖  

- Лаборатория ― Храни 

- Лаборатория ―Физични фактори‖  

- приемен сектор. 

През изтеклата година  бе променен ускройствен правилник на РЗИ, което доведе до 

намаляване числеността на персонала с 3 бройки /1 ст. експерт, 1 гл. специалист, 1 

специалист/ и се наложи реорганизация на работата в отд. „ХФИ‖ и промяна на преките 

задължения и/ или конкретни задачи на служители от отдела, считано от 01.07.2015 г. 

Някои от служителите се обучаваха на нови работни места. Затруднения в работата 

поражда и голямото текучество на кадрите в дирекцията. 

През 2015 г. всички лаборанти в отд. „ХФИ” взаимно се заместват при 

отсъствие  по преценка  на прекия ръководител, в зависимост от техните 

компетентности. 

Отдел „ Санитарна микробиология” - 7 длъжности: Началник отдел –    лекар със 

специалност „Микробиология‖; Главен експерт – 1 /биолог/; Младши експерти – 4  /2 

клинични лаборанти, 1 биология и химия, 1 еколог/; изпълнител – хигиенист – 1 

Промяната на  Устройствения  правилник на РЗИ доведе до намаляване щата на 

отдела с 1 бройка-мл.експерт. 

В отдела се извършва изпитване на води, храни, козметика, микробиологичен 

контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  трапезни води, отривки и 

смивове.  

В  “Материално‖ отделение работи един младши експерт и в ―Миялно‖ - един 

изпълнител хигиенист. 
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През 2015 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.   

Организация на работата 

Отговорностите и задълженията на всеки служител от Дирекцията са оформени в 

Заповед 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 по ДЗК и от 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 

В периода от 02.06. 2015 до 05.06.2015 г. се проведе оценка на място за преакредитация на  

ОКА от ИА „БСА‖ по  БДС ЕN ISO/ IEC 17020:2012., която приключи успешно. Получен е 

Сертификат за акредитация БСА рег. № 54 ОКА валиден до 27.08.2019 г. със следния 

обхват: химични фактори на средата, физични фактори на средата, радиационен контрол 

- 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. 

Главните и старши експерти от съответните лаборатории имат задължението да 

подготвят теоретично и практично мл.експерти и  гл.специалисти, като ги обучават  за 

работа по  новите методи за анализ. През 2015г. в  Дирекцията се проведоха вътрешни 

обучения: тематични и практически за които са налични записи. С вътрешните форми на 

обучение младшите експерти добиха практически опит, имащ отношение към обхвата на 

акредитацията на лабораторията.  

През 2014г. в  Дирекцията постъпиха 7 нови служители.  След проведените    

вътрешни обучения: тематични и практически, проведения мониторинг на персонала, 

служителите добиха практически опит, имащ отношение към обхвата на акредитацията на 

лабораторията и  преминаха  към самостоятелност при изпитванията. 

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 
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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   протоколи за проведен контрол на дейността и е изготвен отчет. 

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 м. ноември 2014 г. в отдел „ХФИ‖ се повреди  ICP/MS. Това наложи 

преустановяване приемането на проби за изследване на метали в различни продукти. В 

продължение на повече от една година се предприемат действия за отстраняване на 

неизправността на апарата, като е направена диагностика от сервизен инженер, поръчани са 

необходимите резервни части и др. Ръководството на РЗИ оказа пълно съдействие за 

отстраняване на проблема, но  въпреки изпълнението на всички препоръки от сервизните 

инженери на фирма „ ТЕАМ‖, апарата остана неработещ и през 2015 г. 

С цел изпълнението на плана по ДЗК на РЗИ-Варна, всички проби води и 

козметични продукти, постъпили за анализ за съдържание на метали, бяха изработени 

извън обхват на акредитация на  AAS. 

Като се има предвид натовареността на апаратите и с цел по-добра поддръжка и 

експлоатация на AAS, газов, течен хроматограф и йонен хроматограф, е необходимо да се 

извършва   ежегодна   профилактика на апаратурата. 

Внедрени  са следните  нови методики: 

През 2015г.в отдел „СМБ‖, Д‖ЛИ‖ въведе заменен стандарт БДС EN ISO 17516:2014 

Анализ и оценка на извършената от Дирекцията дейност по лабораторното 

обективизиране на ДЗК през 2015 година   

В Дирекция „Лабораторни изследвания‖ се извършват физични измервания, 

химични и микробиологични   изследвания. 

І. Физични изследвания  

През изтеклата година са извършени общо 1719 броя измервания, като 650 бр. по 

ДЗК, сигнали 234 и 835 бр. по искания от външни клиенти,  разпределени  по фактори както 

следва: 

1. Микроклимат 

Извършени са общо 525 бр. измервания : 

-По искания на външни клиенти са  обслужени 8  обекта и са извършени 525 бр. 

измервания от които  6 бр. са нестандартни (‖Алифос България‖ ЕАД-Девня , „Далкия 

Варна‖ ЕАД, ИМСТ-ЦХА-Варна, ц-р за работа с деца с. Аврен, оптики и др) . 

2. Шум 

Извършени са общо 600 бр. измервания   разпределени както следва: 
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-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 165 бр.  са нестандартни. 

-Обслужени са  34 бр.жалби на граждани като са извършени 109 бр.измервания с 

29 бр. отклонения. Някои от жалбите са извършени съвместно с Дирекция „УСКОР‖, 

Община Варна. 

-По заявки от външни клиенти  са извършени общо 221 измервания в 11 обекта  

( „Елдоминвест ‖ ООД,  ‖Алифос България‖ ЕАД-Девня ,   „Далкия Варна‖ ЕАД , 

„Манекс Сън― АД с. Слънчево ,― Белфери― ЕООД гр. Белослав и др.)  с  81 бр. отклонения.   

3. Осветление  

Извършени са общо 65 бр.измервания по искане на външни клиенти  в 14 обекта с 

7 бр. отклонения  (‖Алифос България‖ ЕАД-Девня,   ИМСТ-ЦХА-Варна, „Манекс Сън― АД 

с. Слънчево, Ц-р за работа с деца с. Аврен, оптики, занимални  и др. )          

4. Нейонизиращи лъчения  
Извършени са общо 529 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 380 

бр. измервания - без отклонения в 40 обекта на територията на РЗИ-Варна.    

- Обслужени са и 15 бр.жалби на граждани като са извършени 125 бр. измервания 

- без отклонения. 

- По заявки от външни клиенти  са извършени общо 24 измервания в 3 обекта , без 

отклонения  ( ИМСТ-ЦХА-Варна и „АЙС― ЕОД  ). 

Съгласно Указание на МЗ отдел ―ХФИ‖ извършва измервания на други РЗИ, които 

не разполагат с необходимата апаратура – мониторинг на електромагнитни полета в 

районите на детски, учебни и лечебни заведения от базови станции на мобилните оператори 

и такива разположени на територии с голяма концентрация на население и жилищни 

сгради. През 2015 г. са извърщени 347 измервания на територията на други РЗИ.  

ІІ.  Химични изследвания 

През изтеклата година по ДЗК от РЗИ- Варна и външни клиенти са изработени 2343 

проби с 17150 изследвания. Нестандартни са 353 проби с 471 изследвания: 

- По ДЗК  са изследвани 873 проби, като са извършени 8290 изследвания. По сигнали 

са  30  проби с 193 изследвания. 133 проби са нестандартни с 181  изследвания с 

отклонения. 

- По заявки са изследвани 1440 проби с 8667 изследвания, от тях нестандартни са 

220 проби с 290 изследвания. 

Съгласно Указание на МЗ в отдел ―ХФИ‖ се извършва анализи на води за 

съдържание на пестициди и специфични органични замърсители от други РЗИ. През 2015 г. 

са изработени 316 проби/ 2334 изследвания, нестандартни няма. 

  Лабораторен контрол по изследвания 

І. Продукти и стоки 

Козметични продукти  
През 2015 г. по ДЗК са изследвани 85 проби/ 110 анализа/ козметични продукти, по 

заявки 6 проби /13 анализа/. Нестандартни проби няма . 

-за съдържание на борна киселина, борати и тетраборати: 
- в кремове,емулсии, лосиони, гелове, масла за кожата- 9 проби /9 анализа/. 

- в пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри- 5 проби/5 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- 4 проби /4 анализа /.  
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-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 – 5 проби /5 анализа/. 

-в продукти за поддържане (избелване) на кожата -2 проби /2 анализа/. 

- в продукти за хигиена на устната кухина – 3 проби /3 анализа/. 

- в продукти за боядисване на косата – 3 проби /3 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 -18 проби /36 анализа/.  

-  други изследвания на козметични продукти – няма изследвани проби 

- Химични вещества и смеси : 

През 2015 година са изследвани 20 проби /23 анализа / за химични вещества и смеси, 

както следва: 

- по ДЗК - 17 проби /17 анализа/, 

- по сигнал- 1 проба /3 анализа/  

- по заявки- 2 проби /3 анализа /  

- биоциди – 17 проби/ 17 анализа/ по ДЗК. Няма отклонение от нормите. 

- детергенти –  1 проба /2 анализа/ по заявка и  1 проба /3 анализа/ по сигнал, няма 

отклонение от показателите. 

- Приготвени разтвори за дезинфекция -  изследвани са 23 разтвора /23 анализа/ . 

Няма  нестандартни проби.  

Изследвания на храни 

Общо в лаборатория ―Химия на храните‖ са изследвани 179 броя проби с 746 

проведени различни по вид анализи. От тях като нестандартни са установени 3 проби /5 

изследвания/.  

По показатели за безопасност са анализирани: 

- растителни масла 

- ядки и продукти от ядки, маслодайни семена 

- захар, захарни и шоколадови изделия 

- картофи и кореноплодни 

- пресни плодове, зеленчуци и гъби 

- напитки от плодове, плодови конфитюри и др. 

- консерви 

- безалкохолни напитки и боза 

Микотоксикологични изследвания на: 

- фъстъци и др. Маслодайни семена 

- ядки от черупести плодове 

- кафе, билки 

- зърнени храни 

- ябълков сок 

- макаронени изделия, хляб хлебни изделия и др. 

Фактори на жизнената среда 

Изследвания на води 

През 2015 г. са изследвани  

- Води 

По ДЗК са изследвани 705 проби води с  8008 анализи, по сигнали 28 проби/ 189 

изследвания  не отговарят на изискванията 133 проби с  181 изследвания. 
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По заявки са анализирани общо 952 проби води с  7604 изследвания, от тях 

нестандартни 199 проби с  267 изследвания. 

Мониторинг на води 
1. Води от водопроводната мрежа на населеното място: 

По ДЗК през 2015 г. по постоянен мониторинг са изследвани 513 проби води, от 

които 459 проби отговарят на Наредба №9. По периодичния мониторинг са изследвани 71 

проби, отговарят- 45 проби. Проведени са общо 6625 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 6507 изследвания. 

По заявки са изследвани 187 проби, като са проведени  1846 изследвания, от тях 

отговарят на нормативните изисквания 159 /проби/ с 1804 изследвания. 

2. Води от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-

битови цели: 

По постоянен мониторинг са изследвани 29 проби, от тях отговарят 28 проби. По 

периодичен мониторинг са изследвани 13 проби, от които 11 стандартни. Проведени са 

общо 765 изследвания,  758 отговарят на нормативните изисквания. 

По заявки са анализирани 100 проби с 1103 изследвания, от тях отговарят на 

нормативните изисквания 92 проби с  1091 изследвания. 

3. Местни водоизточници: 

Изследвани са 47 проби по ДЗК, от които 21 проби отговарят на нормативнине 

изисквания. Проведени са общо 329 изследвания, от тях отговарят на изискванията 299 

изследвания. 

По заявки са изследвани 149 проби с 1258 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 101 проби с 1186 изследвания. 

4. Минерални водоизточници: 

По ДЗК през 2015 г. по постоянен мониторинг е изследвана 1 проба, която е 

нестандартна. Проведени са общо 6 изследвания, от тях отговарят на изискванията 5 

изследвания. 

По заявка са изследвани 2 проби със 7 изследвания от тях отговаря 1 проба с 6 

изследвания. 

Физико- химични изследвания на питейни води 

През 2015 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 6625 изследвания: 

- изследвания по органолептични показатели- 1110 изследвания/ 42 

нестандартни 

- изследвания по индикаторни показатели- 3436 изследвания/ 63 нестандартни 

- изследвания за нитрати- 287 изследвания с 13 нестандартни 

- изследвания за нитрити- 527 изследвания  нестандартни няма 

- изследвания за флуор- 71 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за олово- 71 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за арсен- 71 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за хром- 71 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за кадмий- 71 изследвания, няма нестандартни 

- изследвания за трихалометани- 40 изследвания, няма нестандартни 

-     изследвания по други показатели- 870 изследвания, няма нестандартни 

2. Питейно-битови води от водопровдната мрежа на ведомствено 

водоснабдяване за питейно-битови цели- проведени са всичко 765 изследвания: 

-  изследвания по органолептични показатели- 129 изследвания/ 2 нестандартни 

-  изследвания по индикаторни показатели- 404 изследвания/ 5 нестандартни 

-  изследвания за нитрати- 43 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за нитрити- 43 изследвания, няма нестандартна 

-  изследвания за флуор- 13 изследвания,  няма нестандартни 
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-  изследвания за олово- 12 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за арсен- 12 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за хром- 12 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за кадмий- 12 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания за трихалометани- 5 изследвания, няма нестандартни 

-  изследвания по други показатели- 80 изследвания, няма нестандартни 

 

Контрол и мониторинг на плувни басейни 

През 2015 г. по Инструкция №34  са  изследвани  общо / по ДЗК и заявки/  576 проби 

с 3886 изследвания/ от тях 3 проби с 24 изследвания са по сигнали/, от тях отговарят на 

Инструкция №34- 438 проби  с 3720 изследвания : 

По ДЗК 

-  открити басейни – 44 проби с 352 изследвания, от които 25 проби с 333 

изследвания отговарят на нормативните изисквания 

-  закрити басейни - 15 проби с 120 изследвания, от тях 12 проби с 117 изследвания 

отговарят на нормативните изисквания. 

-  по сигнали- 3 проби/ 24 изследвания, отговарят на изискванията 1 проба/ 20 

изследвания 

По заявки от клиенти: 

-  открити басейни - 352 проби с 2399 изследвания, от тях 272 проби с 2300 

изследвания отговарят на нормативните изисквания 

-  закрити басейни - 162 проби с 991 изследвания, от тях 128 проби с 950 изследвания 

отговарят на нормативните изисквания. 

Физико-химични изследвания на бутилирани води 

- Бутилирани води 

През 2015 г. по ДЗК са изследвани 10 проби води с  106 анализа, по сигнали-няма, от 

тях 1 проба с 1 изследване са нестандартни. 

- бутилирани натурални минерални води- няма 

- бутилирани трапезни води- 9 проби/ 95 изследвания, 1 изследване 

нестандартно 

- бутилирани изворни води- 1 проба/ 11 изследвания 

Изследвания на почви 
През 2015г. 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 2015 година са анализирани общо 301 бр. проби с 18 бр. нестандартни 

проби, при което са извършени  301 бр. изследвания, от които 18  бр. нестандартни. 

235 бр. проби от въздуха на работната среда са изследвани за химични агенти, от 

които 18 нестандартни и 66 бр. проби за прах, от които няма  нестандартни. Направени са 

235 изследвания за химични агенти, от които 18 бр. нестандартни и 66 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 ―Алифос‖ ЕАД- гр. Девня, „Рока България‖ АД- гр. Каспичан, 

„Елдоминвест‖ООД-гр. Варна, „Екоинвест Асетс‖ АД-гр. Варна.  

За прах във въздух на работното място също са обследвани предимно 

производствени обекти –, „Мидима‖ ЕООД, Ти ай пласт‖ ЕООД, „Петя Стил 55‖ ООД, 

„Ником 65‖ ЕООД-гр. Варна. 
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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: амоняк, въглероден оксид, въглероден диоксид, 

хлороводород, фенол, формалдехид, сярна киселина 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. Води  
През 2015 г. на други РЗИ са изследвани  

1. Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - 53 проби с  630 

анализа от тях няма нестандартни:  

 бутилирани натурални минерални води- 25 проби/ 108 изследвания 

 бутилирани изворни води- 9 проби/ 156 изследвания 

 бутилирани трапезни води- 19 проби/ 366 изследвания 

2. Питейно- битови  води от водопроводната мрежа : 

Изследвани са общо 260 проби води с 1644 изследвания по следните показатели: 

- изследвания за трихалометани- 80, нестандартни няма 

- изследвания по други показатели- 1564, нестандартни няма 

2. Нейонизиращи лъчения  

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 заведения от базови станции на мобилните оператори и такива 

разположени на територии с голяма концентрация на население и жилищни сгради . През 

2015 г. са извърщени 347 измервания на територията на др. РЗИ.  

На РЗИ -Добрич са извършени 259 измервания в 22 обекта без отклонения.   

На РЗИ -Шумен са извършени 88 измервания в 12 обекта без отклонения.   

През 2015 година в отдел ―Химични и физични изследвания― са извършени общо 

21550 химични и физични изследвания, като 12048 са по ДЗК /56 %/ и 9502 /44 %/ по  

искане  на физически и юридически лица. 

Санитарно-микробиологични изследвания 

През 2015г. в отдел „СМБ‖, Д‖ЛИ‖   са постъпили   всичко 5106 проби, от които: по 

ДЗК – РЗИ-Варна  - 986 проби , по ДЗК от други РЗИ– 56 проби и по заявка – 4017 проби. 

Извършени са всичко 14499 анализа, от които: по ДЗК от РЗИ-Варна - 3413 

изследвания, по ДЗК от други РЗИ - 280 изследвания и по заявка – 10661 изследвания . 

Не отговарят на изискванията 348 проби: по ДЗК – РЗИ-Варна - 93 проби , по ДЗК от 

други РЗИ – 1 проби и 254 проби по заявка. 

Не отговарят на изискванията 392 анализа: по ДЗК от РЗИ – Варна 113 анализа, по 

ДЗК от други РЗИ – 1 анализа и 278 по заявка. 

Мониторинг на питейни води през 2015 година 

През 2015г. в РЗИ – Варна са постъпили всичко – 3652 проби води с 10964 

извършени анализа. От тях по ДЗК са 829 проби с 2669 изследвания / от които 39 проби с 

118 изследвания по сигнал/ и по заявки 2823 проби с 8295 изследвания.  

От общия брой на постъпили проби води не отговарят на изискванията 304 с 347 

несъответстващи анализа. Нестандартните проби се разпределят по следния начин: по ДЗК 

87 проби води не отговарят на изискванията с 106 анализа. По заявка 217 проби води не 

отговарят на изискванията с  241 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. 
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1. Питейно – битови води от водопроводната мрежа на населеното място 

По постоянен мониторинг са изследвани 336 проби, от които 309 отговарят на 

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

По периодичен мониторинг са изследвани 72 проби, от които 64 отговарят на Наредба №9 

По заявки са изследвани 1156  проби, от които 1091 проби отговарят на изискванията.  

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на населеното място – 1564, от 

които по ДЗК са 408, от тях 31 проби са по сигнал с 84 анализа. По заявка 1156 /, от които 

1091 отговарят на изискванията.                                                                                                     

Извършени са всичко 3756 изследвания /1403 по ДЗК и 2353 по заявки/, от тях 

отговарят на изискванията 2285 анализа. 

От изследваните показатели преобладават отклонения по Колиформи - 99 

изследвания, за Е.коли -7 и за  Ентерококи - 5. 

По ДЗК от водопроводната мрежа на населеното място за НАГ вибриони не са 

изследвани проби. Изследвани са 6 проби вода за Салмонела. Отклонения не са установени.  

2. Питейно – битови води от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване  

По  постоянен мониторинг са изследвани 30 проби, от които 29 отговарят на Наредба 

№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

По  периодичен мониторинг са изследвани 13 проби, от който 11 отговарят на 

Наредба №9. 

По заявки са изследвани 109 проби, от тях 103 проби отговарят на изискванията. 

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване са 152, с 508 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 143 

проби с 494 изследвания. От изследваните показатели отклонения по Колиформи се 

установиха в 9 изследвания, за Е.коли в 2 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 73 проби / , от тях отговарят на изискванията 38 проби.  

По заявки са изследвани 99 проби, от тях отговарят на изискванията 54  проби.  

Всичко постъпили проби от местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ са 172, с 

344 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 92 проби. Не отговарят на 

изискванията 80 проби по колититър. 

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 35, с 231 извършени 

изследвания, от тях отговарят на изискванията 32 проби, с 225 изследвания. Не отговарят на 

изискванията 3 проби със 6 анализа.  

По ДЗК са изследвани 32 проби води, от тях отговарят на изискванията 29 проби. Не 

отговарят на изискванията 3 проби с 6 анализа. 

По заявка са постъпили 3 проби, извършени са 7 анализа.Всички проби отговарят на 

изискванията.  

5. Необработени (сурови) води от водоизточници за питейно–битово 

водоснабдяване / повърхностни водоизточници/.  

По ДЗК са изследвани 8 проби с извършени 32 изследвания. По контролираните 

микробиологични показатели пробите съответстват на изискванията на Наредба № 12 от 

18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване. 

6.Мониторинг на открити водни площи, използвани за къпане и водни спортове 

През  2015 година  в лабораторията на отдел‖ СМБ‖ при  РЗИ-Варна от  утвърдените 

зони  за  къпане са  постъпили за изследване 230 проби по ДЗК . Извършени са 534 

изследвания, от тях 523 отговарят на Наредбата. За анализ на пробите по показателите 
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„ешерихия коли‖ и „чревни ентерококи‖ работихме по минимизираните методи за анализ, 

посочени в Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане. Изпитвани са 74 

проби за салмонела и НАГ вибриони.  Отклонения не са установени. 

По заявки са постъпили 12 проби и са извършени 18 изследвания. Отклонения не са 

установени. 

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 3710 

изследвания, от които 135 изследвания са по ДЗК, от тях 132 отговарят на Инструкция № 34   

и  3575 изследвания по заявка.  

От закрити плувни басейни по ДЗК и по заявка са изследвани 521 проби вода с 1831 

изследвания, от които 40 изследвания по ДЗК, от тях 40 отговарят на Инструкция №34,  и 

1791 изследвания по заявка. 

Микробиологичен контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  

трапезни води 

През 2015г. 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 98 проби с 486 извършени изследвания. Отклонения са 

установени в 2 проби с 2 нестандартни анализа . 

По ДЗК от РЗИ- Варна са постъпили  26 проби с 128 извършени анализа, от които 2 

проби с 8 анализа по сигнал. Установена е 1 нестандартна проба с 1 нестандартен анализ. 

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 1 проба с 1 нестандартен анализ по показател Псевдомонас аеругиноза. 

По заявка са постъпили 16 проби и са извършени 78 изследвания. Отклонения не са 

установени. 

Козметични продукти- контрол по микробиологични показатели 

Контрола се извършва съгласно БДС EN ISO 17516:2014 от 2015-03-19. 

През 2015г. са изследвани всичко 59 проби с 273 извършени анализа. По ДЗК са  51 със 253 

извършени анализа, от който по сигнал са постъпили 6 проби с 19 анализа.Установени са 1 

нестандарта проба с 2 нестандартни анализа. 

 По заявка 8 проби с 20 анализа. Несъответствия не са установени. 

 Микробиологичен контрол на храни   

През 2015г. са постъпили 363 проби по заявка храни за микробиологичен анализ, на 

които са извършени 654  изследвания. От тях 16 проби не отговарят на изискванията с 16 

несъответстващи анализа.   

Отривки и смивове 
Общия брой  постъпили проби през 2015г. на отривки и смивове е 934 с 2122 

извършени анализа. 

От тях 127 проби са по ДЗК  с 508 извършени анализа. В 4 проби са установени 

колиформи.  

По заявка са постъпили 807 проби с извършени 1614 анализа. От тях 21 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.  
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