
Дирекция Обществено здраве 
 

1. Извършва систематичен и насочен държавен здравен контрол за 

спазването на здравните изисквания  в обекти с обществено предназначение, 

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

факторите на жизнената среда 

2. Регистрира в публичния регистър на РЗИ обекти с обществено 

предназначение, продукти и стоки със значение за здравето на човека 

3. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи 

в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, 

водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с 

храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на 

тяхното здравословно състояние 

4. Взема образци или проби от продуктите и стоките със значение за 

здравето на човека за лабораторни анализи и изготвя заключения за 

съответствието им  със здравни норми и изисквания 

5. Оценява документация при проектирането, изграждането и 

въвеждането в експлоатация на строежите в Р България и извършва нспекции 

в хода на строителство на обекти с обществено предназначение 

6. Налага принудителни административни мерки при констатиране на 

нарушения, неспазване на здравните норми и изисквания; и в случаи, когато е 

налице опасност за живота и здравето на хората. 

7. Дейности по Национални програми, изготвяне и реализиране на 

регионални програми и проекти в областта на профилактика на болестите и 

промоция на здравето. 

8. Проучвания, изготвяне на анализи и оценки за състоянието на 

жизнената среда и здравния статус на населението, мерки за ограничаване на 

негативните ефекти от въздействието на факторите на средата  

9. Планиране, организиране и осъществяване на здравно – образователна 

дейност за повишаване на здравните знания, умения и нагласи сред различни 

групи от населението за здравословен начин на живот 

10. Организиране на масови прояви, свързани с международни и 

национални дни, посветени на здравен проблем 

11. Осъществяване на здравен контрол за забрана на 

тютюнопушенето на обществени места, спазване наредбите за организирано 

детско и ученическо хранене, учебни седмични разписания, шум по жалби на 

граждани и организации 


