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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА ЗА 2012 г. 

 
 

1 2 3 4 5 

Цели за  
2012 г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение  Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 %/ 
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 
3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ 

Индикатор за 
целево състояние 
/заложен в началото 
на 2012 г./ 

Индикатор за текущо 
състояние 
/ отчетен в края на 
2012 г. / 

1. 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. 

Провеждане 
на курсове за 
повишаване 
на 
квалификация
та на 
здравните 
инспектори и 
персонала от 
лабораториит
е на РЗИ 
 
 

Повишен 
администрати
вен капацитет 
на експертите 
от РЗИ за 
правилно 
прилагане на 
действащото 
Европейско и 
национално 
законодателст
во в областта 
на факторите 
на жизнената 
среда, 
обектите с 
обществено 
предназначен
ие и 
продуктите и 
стоките със 
значение за 
здравето на 
човека 
 
 
 
 
 

34 броя  59 броя  напълно постигната цел /над 100 %/ 
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2. Провежда 
не на ефективен 
здравен контрол по 
прилагане на 
действащото 
европейско и 
национално 
законодателство в 
областта на 
държавния здравен 
контрол 

Извършване 
на тематични 
проверки на 
обекти с 
обществено 
предназначен
ие и продукти 
и стоки със 
значение за 
здравето на 
човека 
 
Провеждане 
на системен 
мониторинг/к
онтрол и 
оценка на 
факторите на 
жизнената 
среда 
(питейни и 
минерални 
води, води за 
къпане, шум 
и вибрации, 
йонизиращи и 
нейонизиращ
и лъчения, 
атмосферен 
въздух, 
почви, 
отпадъци, 
курортни 
ресурси) 
 

Обективизира
не  и 
подобряване 
състоянието 
на обектите и 
безопасността 
на стоките и 
продуктите  
със значение 
за здравето на 
човека 
 
Предотвратяв
ане на 
възможните 
рискове за 
здравето на 
населението  
 
ф-ри на 
жизнената 
среда 
 
продукти  и 
стоки   
 
йонизиращи 
(радиационен 
контрол) 
 
Изготвени 
доклади за: 
- шумово 
натоварване,  
- електром. 
полета,  
- замърсяване 
на атм. 
въздух във 
Варненски 
регион 
 
 
 

16 броя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3910 проби 
 
 
 
204 проби 
 
 
1298 измервания 
57 проби 
 
 
3  бр. доклади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 броя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4118 проби 
 
 
 
239 проби 
 
 
1298 измервания 
61 проби 
 
 
3 бр. доклади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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3. Ограничаване на 
рисковите за 
здравето фактори  
 
 

Провеждане 
на 
информацион
ни кампании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провеждане 
на 
регионални 
конкурси  

Проведени 
информацион
ни кампании: 
ограничаване 
на употреба 
на сол, на 
психотропни 
вещества, 
тютюнопуше
не, 
производстве
н и битов 
травматизъм,  
костна 
плътност 
АНТИСПИН 
кампании, 
кампания 
ТБК 
 
 
Проведени 
регионални 
конкурси  
 

15 кампании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 конкурс 
 

19 кампании ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 конкурс 
  

напълно постигната цел /100  
 

4. Изпълнение на 
Националния 
имунизационен 
календар  
 

Опазване на 
общественото 
здраве 

Постигане на 
висок 
имунизацион
ен обхват 

100% 93.60% Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 
 

5. Въвеждане на 
система за 
мониторинг на 
лечебните 
заведения за 
болнична помощ по 
спазване 
медицинските 
стандарти и  
определените 
критерии за оценка 
на лечебните 
заведения  
 

Текущ 
контрол за 
изпълнение 
на 
медицинските 
стандарти от 
РЗИ по повод 
жалби, 
проверки и 
анализ на 
резултатите 

Предложения 
за 
оптимизиране 
на текстовете 
в стандартите 
по отношение 
мониторинг 
на качеството  
 

44 проверки  53 проверки  напълно постигната цел /100 %/ 
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6. Развитие на 
дейности, които да 
подпомогнат 
процеса на 
преструктуриране 
на болничния 
сектор  

Анализи за 
възможностит
е за  развитие 
на дневен 
стационар, 
еднодневната 
хирургия и 
долекуване 
в лечебните 
заведения в 
региона 
 

Създаване 
условия за 
стимулиране 
на тези 
дейности 

3 анализа 0 незадоволително постигната цел / под 50 % 

7. Определяне на 
адекватен статут на 
лечебните 
заведения, 
съобразен със 
здравно- 
демографските 
реалности и с 
потребностите от 
медицински услуги 
за съответния 
регион 
 
 

Участие при 
изготвяне на 
НЗК след 
законодателн
и промени за 
развитие на 
концепцията 
за 
задължителна 
здравна карта  

Изготвяне на 
областни  
здравни карти 

0 0 Несъизмеримо с целите на РЗИ Варна 

8. Извършване 
анализ на 
потребностите на 
населението от 
здравна помощ и 
състоянието  
на лечебните 
заведения и 
съответни промени 
в Закона за 
лечебните 
заведения, касаещи 
статута им и 
извършваната от тях 
дейност 
 
 
 

Проверки и 
анализи  на 
избора на 
лекар 
 

Изготвяне на 
анализи, 
предложения 
за 
нормативни 
промени при 
нужда 

80 80 напълно постигната цел /100 %/ 
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9. Повишаване 
доверието между 
лекаря и пациента 

Повишаване 
на контрола 
по отношение 
информирано
то съгласие 
на пациентите 

Подобрена 
информирано
ст, а оттам и 
подобрено 
доверие 

500 774 напълно постигната цел /100 %/ 
 

10. Изграждане на 
регистър на 
здравните 
професионалисти 
(лекари, 
специалисти по 
здравни грижи и 
др.) 

Участие при 
събиране на 
данните за 
изграждане 
на регистър 
на здравните 
професионали
сти (лекари, 
специалисти 
по здравни 
грижи и др.) 

Изградени 
регистри на 
лекари, 
лекари по 
дентална 
медицина, 
магистър 
фармацевти 
мед.сестри, 
акушерки и 
асоциирани 
медицински 
специалисти 

105 бр. справки 
 
3 анализа 

105 бр.справки 
 
4 анализа 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

11. Завършване на 
изпълнението на 
Политика за 
психично здраве на 
РБ 2004-2012 г. и 
Национален план за 
действие към нея 

Осъществява
не на 
взаимодейств
ие с 
Дирекциите 
на АСП по 
места;   
Подпомагане 
на процеса на 
деинституцио
нализация на 
психично 
болните 

Внедряване 
на софтуер в 
лечебните 
заведения за 
лица с 
психични 
разстройства 

0 0 Несъизмеримо с целите на РЗИ Варна 

12. Подобряване на 
организацията на 
медицинската 
помощ при спешни 
състояния 

Участие в 
организацият
а  при  
въвеждане на 
телемедицинс
ки 
технологии 

Подобряване 
на качеството 
на оказваната 
спешна 
медицинска 
помощ 

0 0 Несъизмеримо с целите на РЗИ Варна 

 


