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ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА И ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 
НА РЗИ - ВАРНА 

Регионалната здравна инспекция 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 второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство 
на здравеопазването, като за извършваната дейност събира държавни такси и извършва 
разходи в рамките на утвърден от Министъра на здравеопазването годишен бюджет. 
 

ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РЗИ– ВАРНА 
 От 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. РЗИ-Варна работи с щатна осигуреност от 194 
служители – 127 по служебно правотношение и 67 по трудово. 

През 2012 година са пенсионирани 3 служители , напуснали са 22 и са постъпили 
21 служители. 
 Ръководството на РЗИ-Варна се осъществява от директор, заместник директор и 
главен секретар ( незаета длъжност). Общата администрация в инспекцията включва 
дирекция „АПФСО” с 39 длъжности, а специализираната – дирекции: ”Здравен контрол” с 
31 длъжности, „Лабораторни изследвания” с 36 длъжности, „Надзор на заразните болести” 
с 54 длъжности , „Профилактика на болестите и промоция на здравето” с 9 длъжности и  
“Медицински дейности” с 22 длъжности. 
 Разпределението на персонала съгласно Класификатора на длъжностите в 
администрацията е, както следва: ръководни длъжности – 21 по щат, заети – 20; експертни 
длъжности с аналитични и/или контролни функции – 108 по щат, заети – 102; експертни 
длъжности със спомагателни функции – 43, заети 41; технически длъжности – 22, заети 21. 
 Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са, както следва: 
 - финансов контрольор- по щат 1, заети 1; главни експерти-по щат 10 , заети 9; 
главни инспектори- по щат 19, заети 18; главен счетоводител –1 по щат и заета; старши 
експерти -по щат 6, заети 6; старши инспектори-7, заети 6; старши юрисконсулт- 1 по щат 
и заета; младши експерти -по щат 18, заети 16 и младши инспектори-по щат 46, заети 45. 
 Експертните длъжности със спомагателни функции са, както следва: - главни 
специалисти-по щат 30 , заети 28; ; специалист-по щат 13, заети 13. 
 Техническите длъжности са 22 по щат, заети 21, изпълнител-водопроводчик-1, 
изпълнител-шофьор-3, изпълнител-огняр-1, изпълнител-хигиенист-14, изпълнител-
пробовземач-2, изпълнител – общ работник- 1. 

За по-добро кадрово обезпечаване на инспекцията , по реда на Постановление № 
66/28.03.1996 г. считано от 01.06.2012 г. са осигурени допълнително 1,5 бр.технически 
длъжности извън утвърдената численост.  
 Категориите персонал в щатното разписание са разпределени, както следва:  

В това число 
Главни Старши Младши Дирекция Всичко Инспектор

и 
Експерт

и 
Инспектор

и 
Експер
ти 

Инспектор
и 

Експерт
и 

"АПФСО" 39 1 3  1  1 

"ЗК" 31 7 1 1 1 15  
"ЛИ" 36  3  3  7 
"НЗБ" 54 5 2 4 1 24 10 

"ПБПЗ” 9 3  1  4  
“МД” 22 4 1 1  2  
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 От  61 служители с висше образование , 23 / 38.00 % / са със специалност, в т.ч. с 
висше медицинско образование - 18 / 29.51 % /, а с висше немедицинско образование – 5 /  
8.20 % /. 
 Най-висок е относителният дял на висшите кадри със специалност в дирекция 
„Надзор на заразните болести” – от 14 служители с висше образование - 8 са със 
специалност / 57.14 % /, от тях 7 с медицинско образование и 1 с немедицинско. В 
дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето” от 5 служители с висше 
образование ,2 с висше медицинско образование са със специалност, или 40 %. В дирекция 
“ Здравен контрол” от 14 служители с висше образование, 8 са със специалност /57.14 %/, 
в т.ч. 5 с висше медицинско и 3 с висше немедицинско. В дирекция “ Медицински 
дейности” от 12 служители с висше образование, 3 с висше медицинско образование са 
със специалност, или 25 %. В дирекция „ Лабораторни изследвания” от 8 служители с 
висше образование, 2 са със специалност /25.00 %/, от тях 1 с висше медицинско и 1 с 
висше немедицинско образование. В дирекция “ Административно правно финансово и 
стопанско обслужване” служителите с висше образование са 10 без специалност.  
  

ПРИХОДИ 
С бюджета на инспекцията са планирани да съберем приходи от такси за 

административни и други услуги и дейности в размер на 767 450 лв. и глоби, санкции, 
неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети в размер на 88 680 лв. Касово 
събраните приходи в края на годината са в размер на 679 023 лв., от които 54 лв. са от 
услуги, останали неплатени от 2011 год., 643 944 лв. от такси, 25 459 лв. от събрани наеми 
и 26 517 лв. постъпления от платени наказателни постановления. Приходите от лихви по 
банковите сметки са 13 лв. Върху получените суми от наеми е начислен и внесен 777 лв. 
данък върху приходите. 

Несъбраните  вземания от клиенти към 31.12.2012 са 923 лв. / Дезинфекционна 
станция ЕАД – 535 лв, Еко пиле ЕООД – 307 лв., Областна администрация Варна – 81 лв./ 
            От административната сграда са отдадени площи под наем – бюфет 14 кв.м., 1 кв.м. 
за поставяне на автомат за напитки и покривно пространство за антени. Постъпилите суми 
от наеми са в размер на 25 459 лв., а несъбрания наем към 31.12.2012 г. е в размер на 
156.27 лв. През четвърто тримесечие е прекратен договор на некоректен наемател и 
дължимите суми са приспаднати от внесената гаранция за изпълнение на договора. 

Чрез § 28-02 се отчитат приходи от глоби, постъпили в касата и по банковата 
сметка. През  периода доброволно внесените глоби от наказателни постановления са 
10 000 лв., а сумата на събраните от поделенията на НАП в страната за наша сметка са 16 
317 лв.  

Постъпилите суми от закупени специални формуляри за предписване на 
наркотични вещества (РБНВ) от лекари са за 130.34 лв. 

Върху приходите от стопанска дейност ( наем) за годината е начислен и внесен 
данък  в размер на 3% от средствата или 776.78 лв.  
 

РАЗХОДИ 
Направените разходи по отчет към 31.12.2012 г. са в размер на 2 234 634 лв., при 

планирани по бюджет за 2012 г. - 2 217 513 лв. След направена корекция от МЗ на 
бюджетната сметка на РЗИ-Варна,уточненият план към 31.12.2012г. за разходи е в размер 
на 2 234 632лв. 

Разходите за заплати в инспекцията са в размер на 1 185 797 лв., като 332 354 лв. 
от тях са за персонала нает по трудови правоотношения, а 853 443 лв. за заплати и 
възнаграждения на персонала,  нает по служебни правоотношения.   
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По §02-00  Други възнаграждения и плащания за персонала при заложени по 
бюджет 29 840 лв. са изразходвани общо- 86 840 лв., които са разпределени както следва: 

- за заплати на наети служители извън щатната численост на инспекцията в 
изпълнение на ПМС 66 са изразходвани 13 040 лв. 

- за персонал по извънтрудови правоотношения /граждански договори/ - 100 лв. 
- изплатени са 33 021.06 лв. на държавни служители за закупуване на 

представително облекло и 8 821 лв. за СБКО. По този подпараграф са осчетоводени по 
последни указания на МЗ и направените разходите за храна съгласно Наредба № 11/2005 г. 
(тонизиращи напитки за работещите нощни смени), на стойност 99.21 лв.   

- обезщетенията на напуснали и пенсионирани служители и нещатен персонал са в 
размер на 16 498 лв., а за първите три дни временна неработоспособност за сметка на 
работодателя – 15 260 лв. 

Заложените по бюджет осигурителни вноски за сметка на работодател са 333 735 
лв.,  а действително направените по отчет за фондовете на ДОО, ЗОВ и ДЗПО са 338 035 
лв. и съответстват на изплатените заплати. 

Бюджета на РЗИ – Варна за издръжка е 600 000 лв. След изпратена в МЗ докладна 
от Директора на инспекцията бяха предоставени 12 000 лв. допълнителни средства за 
спешен ремонт на вертикален клон на канализацията. Действително направените разходи 
за издръжка на инспекцията през 2012 г. са в размер на 586 652 лв. Те са отразени по 
съответните параграфи от Единната бюджетна класификация за 2012 г. както следва: 

Разходи за медикаменти – 37 575 лв. са похарчени през годината за медикаменти, 
биопродукти, среди и консумативи за лабораторната дейност на РЗИ-Варна. След първи 
август са подписани нови договори за доставка на клинични, биохимични и химични 
реактиви, биопродукти, диагностични медицински изделия и лабораторни консумативи с 
осем фирми след направен подбор и класиране по показател, включващ и най-ниска 
предложена цена. Заявените медикаменти са платени изцяло. 

За закупено и предоставено от работодателя работно и предпазно облекло и лични 
предпазни средства за служителите, работещи при специфични условия на труд са 
изразходвани 17 515 лв. За работно облекло и обувки са похарчени 11 441.38 лв., за 
предпазни очила при работа с компютър – 1890 лв. и за предпазно облекло и лични 
средства – 4183.15 лв. Предоставеното облекло е заведено по лични партиди на 
служителите, за да се следи износването. 

Направени са учебни разходи за закупена служебна литература в размер на 197 лв.  
Средствата за материали по отчет са 88 090 лв. и в по-голямата част са 

лабораторни пластмасови и стъклени изделия – 31 150 лв. Разходите за закупуване на 
канцеларски материали са 16 064 лв., а разходите за консумативи и резервни части за 
хардуер – 27 975 лв. Останалата сума в размер на 12 901 лв. е изразходвана за почистващи 
препарати и други материали.  

Разходите за горива, вода и ел.енергия –  208 809 лв. Този параграф е най-
голямото перо в издръжката. Разходите за горива са 121 173 лв., за вода – 19 259 лв. и 
68 377 лв. за ел. енергия. 

Направените разходи за външни услуги са 135 914 лв. и включват разходи по 
поддръжка на софтуер (10 635 лв.), поддръжка и ремонт на хардуер (560 лв.), осребряване 
на билети за градски транспорт (9 651 лв.), телекомуникационни и пощенски услуги 
(20 282 лв.), разходи за квалификация и преквалификация на персонала (1 896 лв.) и други 
разходи за външни услуги (92 889 лв.) - договори за абонамент, за поддържане на 
имуществото и пряко свързани с извършваната дейност от инспекцията.  

За направени текущи ремонти са платени 60 849 лв. За ремонт на автомобилите е 
изразходвана сумата 864 лв., а за поддръжка на машини, съоръжения и оборудване – 2 390 
лв. С фирма “Комуел” за извършване на текущ ремонт през 2012 г. са сключени договори 
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за СМР на първия и единадесетия етаж, подмяна на вертикални клонове на водопровод и 
канализация  и ремонт на 12 бр. тоалетни клетки към санитарни възли на високото тяло на 
сградата, за което до края на годината са платени 57 595 лв.  

Разходите за данъци и такси са в размер на 3 660 лв., като по-голямата част от тях 
беше платена авансово през 2011 г.  

Направени са разходи за командировки на служители за обучение, семинари, 
курсове и във връзка с текущата работа в размер на 22 304 лв.  

За застраховки на имущество – сграда и автомобили, персонала и обща 
гражданска отговорност е заплатена сума в размер на 11 512 лв.  

Поради забавяне в потвърждаването на плащанията към доставчиците на 
ел.енергия, горива и вода са платени неустойки и лихви за забава - 227 лв.  

През 2012 г. сме подготвили и представили в МЗ шест инвестиционни проекта за 
закупуване на машини и съоръжения на обща стойност 329 614 лв. По един от проектите 
за закупуване на автомобил с висока проходимост от МЗ са направени промени по 
бюджета на РЗИ – Варна, като са предоставени средства за капиталови разходи в размер 
на 35 300 лв. Средствата са изразходвани по предназначение и е закупен автомобил. В 
края на годината след предоставени целеви средства са закупени две компютърни 
конфигурации на стойност 2 020 лв.  

Усвоения лимит чрез СЕБРА по § 66-02  за 2012 г. е 1 850 093 лв., като получената 
субсидия е 1 312 063 лв., а вътрешния трансфер – 679 152 лв. 
 Трансферите за поети осигурителни вноски са както следва: за фондовете на ДОО – 
239 455 лв., за ЗОВ – 102 725 лв., за ДЗПО– 42 487 лв. и съответстват на показаните суми в 
отчета съответно по § 69-05, § 69-06, § 69-07. 

През годината са начислени поетите ангажименти по сключени договори за 
извършване на доставки и услуги, както и изпълнените ангажименти. Към края на 
годината няма неизпълнени ангажименти.  

В изпълнение на дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности беше изплатен хонорар в размер на 1200 лв. 

Отпуснатите средства на РЗИ – Варна по Национална програма за действие по 
околна среда и здраве за изпълнение на дейностите в размер на 3 550 лв. са усвоени. 

Изпълнени са възложените дейности по Компоненти 1, 2 и 3 на програма 
“Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” съгласно работните задания. Усвоените средства 
общо за Програмата в РЗИ – Варна са 42 637 лв. 

При изготвянето на отчета и оборотната ведомост на РЗИ – Варна за 2012 година са 
спазени указанията и счетоводната политика на МЗ, както и счетоводната политика на РЗИ 
- Варна. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 
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 
Дирекция "Обществено здраве" (Д”ОЗ”) и регионалните здравни проблеми и приоритети. 
Разработеният за 2012 г. план осигури връзките 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 борбата със 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.  
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В РЗИ-Варна функционира  Директорски съвет, който е съвещателен орган на 
директора на инспекцията. Съставът на Директорския съвет включва: директор, 
зам.директор, директори на дирекции, началник отдел « АП» / служител с юридическо 
образование/, началник отдел «ФС» и финансов контрольор, като последните двама  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. 

 
МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

Дирекция „ Медицински дейности” при РЗИ-Варна осъществява своята дейност 
според 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 медикаменти, съдържащи наркотични 
вещества, проучва и анализира здравния статус на населението в Област Варна. Участва в 
Националната стратегия за борба с наркотиците, Програма детско здравеопазване на МЗ, 
извънболнична помощ, болнична помощ. медицинската експертиза на 
работоспособността, вторична профилактика на болестите. Има основно участие в 
планирането на медицинско осигуряване на населението от Областта при кризи, включена 
е 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. 
 Дирекцията се състои от два отдела – Отдел „ Регионална картотека на 
медицинската експертиза” и Отдел „Контрол на медицинските дейности”.  

 
ОТДЕЛ 

„РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА 
 

В отдел „РКМЕ” работят 2-ма лекари с призната специалност – 1 – началник отдел, 
1 – гл. експерт; 5-ма гл. специалисти, 1 – специалист и 1 – изпълнител-хигиенист. Петият 
гл. специалист Геновева Димитрова е в майчинство и на нейно място е необходимо да се 
назначи човек. 

В РКМЕ се осъществява съставянето, съхраняването и движението на 
медицинската документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК. В РКМЕ се 
съхраняват медицинските експертни досиета, подредени по ЕГН. Лекарите в РКМЕ 
контролират медицинската експертиза на работоспособността, като правят проверки на 
органите на медицинската експертиза, проверяват и заверяват експертните решения на 
ТЕЛК. 

       От 20 юли до 27 август 2012 г.се извърши преместването на РКМЕ от сградата на 
бившето РЦЗ на ул. „ Проф. Державин” № 19 на първия етаж в сградата на РЗИ ул. 
„Брегалница” № 3. Пренасянето и подреждането на близо 200 000 медико-експертни 
досиета, документация, компютри, бюра, секции и др. изискваше наличието на огромен 
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организационно-технически потенциал, който се осъществи под ръководството на 
началник отдела. Бяха уточнени кабинетите, компютрите и телефоните. Дават се 
консултации по телефона от началник отдел и главен експерт  на граждани и лекари по 
въпроси за временна и трайна неработоспособност. Регистрирането на входящата и 
изходяща кореспонденция на РКМЕ с различни организации – Президентство, Народно 
събрание, Министерство на здравеопазването, НОИ, АСП, НЕЛК, ТЕЛК, МВР, съд, 
прокуратура, граждани, работодатели и др. се прецизира. В Звеното за административно 
обслужване на всички преписки се слагат входящи и изходящи номера, а Директорът на 
РЗИ ежедневно подписва цялата входяща и изходяща кореспонденция на РКМЕ. 
Има специфика на дейността в РКМЕ: 

РКМЕ работи със 7 броя ТЕЛК в гр. Варна и различни институции – НОИ, АСП, 
съд, прокуратура, други РКМЕ и др. 

Работата е обемна, срочна и свързана с финансови плащания – инвалидни пенсии, 
болнични, социални придобивки. 

Обслужваният контингент от граждани са предимно пенсионери, безработни, 
социално слаби. 

Работещият персонал е подложен на голямо психическо напрежение и стрес. 
През 2012г. в РКМЕ бяха приети 7650 документи за явяване на ТЕЛК. Те своевременно 

бяха насочени, обработени и изпратени към 7-те ТЕЛК-а във Варна. В диагностично 
отношение прави впечатление нарастването на онкологичните и сърдечно-съдовите 
заболявания, каквато тенденция има всъщност и за цялата страна. Тези заболявания са 
социално значими, тъй като водят до нарастване на временната и трайна 
неработоспособност, а от там и до инвалидизиране на населението. 

Контролът и разпределението на подадените 7650 молби-декларации и медицински 
документи за явяване на ТЕЛК е ежедневен и се извършва от гл. експерт или от 
началник отдела при отсъствието му. 

Приетите молби-декларации, заедно с медицинските документи за ТЕЛК се 
разпределят към 7- те ТЕЛК-а във Варна, след което се съставя МЕД при първични 
освидетелствания, а при преосвидетелстване се свързват с МЕД. Работи се с компютърна 
программа „КМЕД+”. Това се извършва ежедневно и е на 100% изпълнение. Седмицата 
завършва с изготвяне на изходящи списъци до ТЕЛК и предавателно-приемателни 
протоколи на МЕД до ТП на НОИ – също 100% изпълнение. 

През 2012 г. са проверени и заверени от гл. експерт и началник отдел 19022 бр. 
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 и НОИ. 

Обработените МЕД за служебно преосвидетелстване са 4918 бр. Зад тази бройка 
стоят дейности: изваждане, разпределение и изготвяне на списъци на МЕД до ТЕЛК. 

Кореспонденцията с НЕЛК и други РКМЕ се следи ежедневно. В 
законноустановения срок се изпращат всички обжалвани от граждани ЕР на ТЕЛК до 
НЕЛК, които за 2012 г. са 937 бр. заедно с обжалваните болнични листи. Преписките с 
НЕЛК, ТЕЛК, РДСП и др. институции за годината са 25653 бр. Изисканите и изпратените 
МЕД до други РКМЕ също са в кратки срокове. 54 бр. са издадените през 2012г. заповеди 
за състав на ЛКК и 67 за промяна в състава на ЛКК.    

Фактическата дейност по обжалванията на БЛ се извършва от начабник отдела, в 
срок, независимо, че няма проведени заседания на РСЕВН, тъй като липсва Правилник и 
Наредба за работата на Съвета. 

През 2012 г. от Началник отдела и гл. експерт бяха извършени 52 проверки с 
констативни протоколи на организацията на дейността на 7-те ТЕЛК-а във Варна, ЛКК и 
лични лекари по различни критерии, свързани с временната и трайната 
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неработоспособност. Проведени бяха 3 работни срещи с председателите на ТЕЛК, на 
които се обсъдиха актуални въпроси по  медицинската експертиза на ТНР. 

Лекарите в РКМЕ отговарят в законноустановения срок на жалби до Директор на 
РЗИ, МЗ, НС, Президент на РБ и др. писани от граждани и касаещи временната и трайна 
неработоспособност. 

 
ОТДЕЛ 

“КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 
 

Основните задачи в дейността на отдела и през 2012 г. са в съответствие с 
нормативните изисквания и указания на МЗ. Инспекторите осъществяват текущ контрол и 
да оказват методична и консултативна помощ в пълен обем съобразно ангажиментите им, 
независимо от активния сезон на отпуски през лятото. В изпълнение на изискванията на 
Министерството, дейността на отдел КМД се реализира чрез:  
І. Поддържане и актуализиране на следните регистри: 

Регистър на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите; 
Регистър на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве; 
Регистър на лекари, имащи право да продават лекарствени продукти; 
Регистър на издадените от РЗИ – Варна удостоверения за регистрация на дрогерии. 
Регистър на лекари и лекари по дентална медицина, които могат да предписват 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
Работата на Отдела във връзка с контрола на аптеки, дрогерии и складове за търговия 

на едро с лекарствени продукти се осъществява от двама инспектори, които извършват 
ежедневна методическа помощ на лечебни заведения, аптеки и аптечни складове, 
граждани; контрол на обектите и дейностите, свързани с използване на медикаменти, 
съдържащи наркотични вещества. Участват и в съвместни действия със специалисти от 
ИАЛ по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците. Служителите са 
добре запознати и прилагат ефективно изискванията на нормативната уредба: Закона за 
контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, Наредба № 4/04.03.2009 г., Наредба № 
5/2011 г., Наредба №21/12.10.2000 г., Наредба №55 от 13.12.2010 г., Наредба 
№24/31.10.2000 г., Наредба №28/31.05.2001 г. и др. 
ІІ. Във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите са извършени следните дейности: 
Извършени са 19 проверки за издаване на протоколи на търговци на едро и аптеки, 

кандидатстващи за лицензия за търговия с наркотични вещества или промяна на 
обстоятелства срещу 16 броя за 2011 г.; 

Извършени са 501 проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия за 
търговия  с наркотични вещества срещу 340 броя за 2011 г.;  

Извършени са 3 проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни 
бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

Предоставени са 2 409  рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи 
наркотични вещества (кочани) срещу 2 333 за 2011 г.;  

Предоставени са 98 специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи 
наркотични вещества (кочани); 

Вписвания в регистъра на 38 специални формуляри по чл.13, ал. 4 от Наредба 
№21/12.10.2000г. за изискванията към документацията и отчетността при 
извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати; 

Приети са 1876 протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на 
медикаменти, съдържащи наркотични вещества срещу 1 449 за 2011 г.;  
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Приети са 1 192  протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на 
медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

Приети са 452 отчети за движението на наркотичните вещества срещу 423 за 2011г.; 
Изготвени са 4 отчета за движението на наркотичните вещества, колкото и през 2011 г. 

През изминалите години са направени изменения и допълнения на нормативната база, 
които дават възможност за още по-ефективен контрол. Това води до намаляване на 
случаите на злоупотреба с наркотични вещества, изполвани за медицински цели в 
търговската мрежа . 
 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, са приети и 
вписани 53 броя заявления. 
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: 
1. Дадени са 2 становища по проектната  документация на обектите срещу 1 за 2011 г.; 
2. Издадени са 28 заключения за хигиенна оценка на обекти за търговия на едро, 

аптеки и дрогерии;  
3. Издадени са 9 удостоверения за регистрация на дрогерия, като за 2011 г. не са 

регистрирани дрогерии; 
4. Извършени са 386 проверки в обектите за търговия на едро, аптеки и дрогерии (по 

план за 2012 г. – 540 броя); 
5. За 2012 г. не са издавани становища за унищожаване на лекарства; 
6. Дадени 57 предписания за обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти. 
ІV.Дейности по Направление „Извънболнична помощ” 

Работата на Отдела по това направление се осъществява конкретно от четирима 
инспектори „ Контрол на медицинските дейности”, един Гл. специалист „ Регистър на 
лечебните заведения”, двама Гл. специалисти „ Медико-статистическа информация” и е 
насочена към: 

1. Привеждане на структурата, дейността и резултатите на лечебните заведения за 
извънболнична помощ в съответствие с нормативните изисквания и стандарти. 

2. Оказване на ефективна методична помощ и контрол върху дейността на лечебните 
заведения за извънболнична помощ от регионалната здравна мрежа. 

4. Осъществяване на координация и контрол на системата за спешна медицинска 
помощ и други извънболнични дейности, свързани със здравето на пациента 

5. Осъществяване на ефективен контрол на постъпили сигнали от граждани, 
държавни и общински органи и неправителствени организации относно медицинското 
обслужване на пациентите и защита на техните права. 

6. Организация и контрол на медико-статистическата дейност на лечебните и 
здравни заведения за извънболнична помощ. 

7. поддържането на единни информационни системи за отчетност на лечебните и 
здравните заведения, оказването на методична помощ и осъществяване на контрол при 
прилагането им. 

Фокусирането на дейността е към лечебни заведения за извънболнична помощ, 
хосписи, лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие 
върху индивидуалното здраве, ЦСМП, РЦТХ. 

Поради кадрови недостиг и големия обем на работа, контролната дейност на Отдела 
се осъществява в непълен обхват. При плановите проверки на ЛЗ за извънболнична помощ 
невинаги могат да бъдат проконтролирани ОПЛ и специалистите, поради некоректно 
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представяне на работните си графици в РЗИ или несвоевременното ни уведомяване за 
промяна в работното си време или на други обстоятелства. Въпреки трудностите, Отделът 
отделя много енергия в тази насока, като в сравнение с 2011 г. са осъществени значителен 
брой проверки в извънболничната помощ. За 2012 г. са извършени 721 проверки на 
лечебни заведения за извънболнична помощ относно спазването на утвърдените 
медицински стандарти, като за цялата 2011г. те са 118. Издадени са 334 броя предписания 
срещу 78 броя за 2011 г.  

Извършени са общо 139 проверки на лечебни заведения за извънболнична помощ, 
аптеки и дрогерии в к.к. „Златни пясъци”, „Св. Св. Константин и Елена” и „Камчия”. От 
тях 128 проверки са на лечебни заведения за извънболнична помощ и 11 проверки на 
аптеки и дрогерии (9 аптеки и 2 дрогерии). 

Проверките са за спазване на утвърдените медицински стандарти, Наредба 
№2/01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, 
които не се ползват с правата на български граждани, по чл. 56 от Закона за здравето 
(тютюнопушене), по ЗЛПХМ и ЗКНВП.  

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 второто полугодие в Отдел КМД няма неприключени преписки и само 5 са 
били в процедура на решаване поради постъпване в края на отчетните периоди за ІІІ-то и 
ІV-то тримесечие, т.е. м септември и м. декември 2012 г.  

Във връзка с дейността по извършване на регистрация на лечебните заведения за 
извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2 а от Закона за лечебните 
заведения и контрол по извършената регистрация е осъществено следното: 
1. Издадени удостоверения за регистрация на лечебни заведения за извънболнична 

помощ и хосписи – 79 бр. срещу 68 броя за 2011 г.; 
2. Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебни 

заведения  за извънболнична помощ и хосписи – 124 бр.; 
3. Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ и 

хосписи – 52 бр. срещу 35 за 2011 г.; 
4. Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената 

регистрация - 12 бр.; 
5. Издадени становища за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 132 бр.; 
6. Кореспонденция/справки, отчети и др./ във връзка с регистъра – 82 бр. срещу 23 бр. 

за 2011 г.; 
7. Извършени са 6 регистрации на лица, упражняващо неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху инидивидуалното здраве срещу 1 регистрация за 
2011 г.; 

8. Извършени са 23 проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за 
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (13 проверки за 2011 год) 
.и са издадени 2 АУАН. Планът за осъществяване на проверки на лицата, 
упражняващи неконвенционални методи е изпълнен почти на 100 % ( заложени по 
план 25 броя проверки). 

9. Издадени са 3 заповеди за прекратяване на регистрация  на лица, упражняващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното 
здраве. 

Изпратени са 10 уведомления до Изпълнителна агенция „Медицински одит” за случай 
на нарушаване на утвърдените медицински стандарти, констатирано при изпълнение на 
правомощията на РЗИ-Варна. 
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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.  

Регистърът на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите се поддържа стриктно и 
своевременно според Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за 
извънболнична помощ и хосписите (Приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г). Във връзка с 
измененията и допълненията на ЗЛЗ (ДВ бр. №54/17.07.2012 г.) са предприети действия за 
актуализиране на регистъра, както и за подаване на пълна информация в него на Интернет-
страницата на РЗИ-Варна за улеснение на гражданите. 
 
V. Дейности по Направление „Болнична помощ” 

Дейността обхваща лечебни заведения на територията на Областта, предоставящи 
болнична помощ на населението, пациенти, нуждаещи се от болнично лечение. Работата 
на Отдела по това направление е насочена към: 

 1. Проучване и установяване на потребностите от болнична медицинска помощ и 
необходимите ресурси за предоставянето й. 

2. Оказване на ефективна методична помощ и контрол върху дейността на лечебните 
заведения за болнична помощ от регионалната здравна мрежа. 

 3. Привеждане на структурата, дейността и резултатите на лечебните заведения за 
болнична помощ в съответствие с нормативните изисквания и стандарти. 

 4. Осъществяване на ефективен контрол на постъпили сигнали от граждани, 
държавни и общински органи и неправителствени организации относно медицинското 
обслужване на пациентите и защита на техните права. 

 5. Организация и контрол на медико-статистическата дейност на лечебните 
заведения. 

Дейността на Отдела по направление „Болнична помощ” основно се осъществява от 
четирима инспектори по „Контрол на медицинските дейности” и двама Гл. специалисти по 
„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: 

1. Извършени проверки по жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване и 
нарушени пациентски права – 114 бр. срещу 57 за 2011 г.; 

2. Участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит" – няма 
извършени съвместни проверки за 2012 г. 

          Във връзка с издаване на Удостоверения за изпълнение на изискванията на 
наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с 
издаването на разрешения: 

1. Издадени удостоверения по чл. 47 от ЗЛЗ на лечебни заведения за болнична 
помощ – 12 бр.; 

2. Извършени проверки по медицински стандарти – 48 бр. срещу 20 броя за 2011г.; 
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3. Извършени проверки по изпълнението на Наредба № 49 от 2010 г. за основните 
изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния 
ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални 
грижи  и Правилника за устройството и дейността на диализните центрове – 16 
бр. 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа 
информация за дейността на лечебните и здравните заведения, е извършено следното 

1. Събрани и обработени годишни статистически отчети – 1060 бр. срещу 1021 за 
2011 г.; 

2. Събрани и обработени оперативни статистически отчети – 360 бр.; 
3. Обработени съобщения, справки и др. – 168 бр.; 
4. Изготвени информационни карти за починали деца – 50 бр. (12 за 2011 г.); 
5. Проверка и кодиране на съобщения за смърт – 6326 бр. (5535 за 2011 г.); 
6. Изготвени методични указания и проведени срещи по статистическата отчетност с 

лечебните заведения – 967 бр. срещу 926 за 2011 г.; 
7. Събрани съобщения за суицидни действия – 233 бр. (82 броя за 2011 г.) 
Във връзка с внедряване и поддържане на единни информационни системи за 

отчетност на лечебните и здравните заведения, оказване методична помощ и 
осъществяване контрол при прилагането, е извършено следното: 

1. Внедрени информационни системи – 25 броя за нуждите на здравната статистика в 
Р България; 

2. Оказване методическа помощ – на 169 лечебни заведения от Област Варна. 
Във връзка със събиране и анализ на информация, свързана с разходването на 

публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта и 
контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от 
бюджета на МЗ, е извършено следното: 

1. Приети, проверени и изпратени на НЦОЗА отчети – 64 бр.;   
2. Извършени проверки в лечебните заведения – 10 бр.; 
3. Проведени работни срещи за оказване на методична помощ на лечебните заведения 

по Методиката за субсидиране – 4 бр.; 
4. Проверени и  върнати за преработване отчети на лечебните заведения – 7 бр. 
Във връзка с контрола 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: 

1. Вписвания в списъка на лекарите, имащи право да предписват лекарствени 
продукти по Наредба 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет 
на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване – 5 бр. 

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 – 11 бр.; 
 - Събрани и обработени справки за натуралните показатели в делегираните от държавата 
дейности по здравеопазване – 26 бр. срещу 13 броя за 2011 г.; 

Във връзка с внедряване и поддържане на единни информационни системи за 
отчетност на лечебните и здравните заведения, оказване методична помощ и 
осъществяване контрол при прилагането, е извършено следното: 

1. Внедрени информационни системи ACCESS – 25 бр. общо за годината; 
2. Оказване методическа помощ – 169 бр. на лечебни заведения от Област Варна; 
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Във връзка с изготвяне на анализи и оценки на здравно-демографските процеси на 
територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна 
политика: 

• Изготвени анализи на здравно-демографското състояние на населението в областта 
– общо 2 броя: 1 брой Здравно-демографски анализ за 2011 г. на Област Варна и 1 
анализ по искане от Община Варна във връзка с Проект „Регионално развитие на 
Област Варна за период 2007-2013 г.” ; 

Във връзка с осъществяване на метрологичен контрол на медицинска техника и 
апаратура: 13 проверки на медицински везни в Родилни отделения и в АИП ПМП на 
територията на гр. Варна през 2012г. 

Във връзка с поддържане на Регионален раков регистър по искане на СБАЛОЗ-Варна 
всяка седмица се изпращат копия от кодирани по МКБ-10 „ Съобщения за смърт” на 
пациенти, починали от онкологични заболявания. 

Част от дейността на Отдела до 2011 г. като структура към РЦЗ е вменена в 
длъжностните характеристики на колеги от други Дирекции и Отдели на РЗИ-Варна, като: 
участия в Регионален съвет по осиновяване, участия в заседания на Общинския съвет за 
закрила на детето, в заседания на Консултативните комисия към Дирекция „ Социално 
подпомагане” и т.н., както и дейността по СДО на лекари и др. медицински специалисти за 
област Варна. За изминалата 2011 г., както и за първото полугодие на 2012 г. Отделът не 
подава информация по тези направления.  

През второ шестмесечие на 2012 г. Отдел КМД участва в проучването и 
установяването 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 като: изготвяне на доклади, становища по искане на МЗ – 1 бр.; изготвяне на  
анализ и предоставяне в МЗ информация за потребностите от медицински специалисти - 2 
бр. - един в болничната помощ и един за капацитетните възможности на базите за 
специализация : 

 
VІ. Дейност във връзка с чл. 56 от Закона за здравето – от м. юни 2012 г. във връзка с 
измененията в Закона за здравето. 

За второто шестмесечие на 2012 г. са извършени 409 проверки за тютюнопушене в 
397 обекти: лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, аптеки и дрогерии. 
Не са издавани предписания и АУАН. 

 
VІІ. Дейност съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в 
общините, осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и по други 
нормативни актове 

1. Проверки по сигнали на граждани и организации (ДАЗД, ОЗД към Д СП, лечебни 
заведения и др.), по нарушения при спазване правата на детето – 1 бр., като за 2011 
г. такива проверки не са извършвани; 

2. Участие в други междуведомствени комисии ( съвместно с Министерство на 
правосъдието), съвместни проверки и др. – 12 бр. в Пробационен съвет към 
Областна служба „Изпълнение на наказанията” – гр. Варна. Броят е същият и за 
2011 г. 

 
VІІІ. Дейности свързани с детското здравеопазване: 

Работата на Дирекция „ Медицински дейности” по това направление е текуща и 
включва: 
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1. В изпълнение на „ Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на 
информация за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати 
от лица с чуждо или двойно гражданство – всеки месец, като преписките са общо 
48 бр. за годината; 

2. Осъществяване на зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните 
заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата – 1 
проверка по сигнал от МЗ,осъществена през второ шестмесечие. 

3. Предоставяне на текуща информация в МЗ всяко тримесечие относно: 
- 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 новородени деца, припознати от лица с чуждо или двойно гражданство. 
 

ІХ. Планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинското осигуряване 
на населението при бедствия, аварии и катастрофи 

Целите на Отдела 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 бр.(изготвени са през 
първото шестмесечие); 

• Изготвяне на списък на потенциално опасните обекти в областта – 1 бр. .(изготвени 
са през първото шестмесечие);; 

• Проверки на организацията на медицинското осигуряване на населението при 
кризи в мирно и военно време в структурата на здравната мрежа в областта – 28 
броя.; 

• Съгласуване и утвърждаване на плановете на лечебните заведения при кризи от 
военен и невоенен характер – 22 бр.; 

• Оказване методическа помощ на специалистите по отбранително мобилизационна 
подготовка/ОМП/ на лечебните заведения при изготвяне на плановете за работа във 
военно време – 0 бр. 

• Участие в заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и 
катастрофи – 4 пъти за годината; 

• Проведени заседания на Регионален съвет по медицинско осигуряване при 
бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм –за годината е проведено 1 заседание;  

• Изготвяне на доклади пред Областния съвет за сигурност за медицинското 
осигуряване на населението при бедствия, аварии и кризи /БАК/ -изготвя се в края 
на годината и те са 2 броя.  

•  Изготвяне на план за дейността на РЗИ по организация на медицинското осигурява 
по време на кризи  - 2 бр.; 

• Актуализиране на плана на РЗИ за привеждане в готовност за работа във военно 
време – 1 път в края на годината; 

• Актуализиране на военновременния план на РЗИ – 1 път през трето тримесечие 
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Разработени са необходимите планове по защита и медицинско осигуряване на 
населението при бедствия. Актуализирана е информацията по оповестяването. 
Съгласувани от Директора на РЗИ са и плановете за действие при бедствени ситуации на 
частни ЛЗ. Извършено е отсрочване на резервисти и техника.  

Оказва се необходимата методическа помощ на ЛЗ по въпросите на отбранително-
мобилизационната подготовка.  

Плановете за привеждане в готовност за работа във военно време и 
Военновременните планове се преработват и актуализират по указание на МЗ. 

 
Х. Административно обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица 

Работата на Отдел КМД и Отдел РКМЕ 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. 

Постоянната комисия за регистрация, пререгистрация 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 Отделът 
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 Дирекция 
„Медицински дейности” 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 цялата 2012 г. е предоставена 
информация на 8 физически и юридически лица по ЗДОИ. 

ХІ. Взаимодействие с други структури в рамките на РЗИ-Варна и други регионални  
и национални структури. 
          Отдел КМД осъществява постоянна връзка с другите Дирекции от РЗИ-Варна чрез 
размяна и предоставяне на информация и становища, в 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 
ХІІ. Квалификация на кадрите - през 2012 г. петима служители в Отдел КМД са провели 
обучение към Институт по публична администрация и НЦОЗА за повишаване 
квалификацията си в областта на държавната администрация. 
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ХІІІ. Участие в програми и проекти към МЗ - Отделът е включен в Проект № 
BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 „ СПРИ и се прегледай” в Министерство на 
здравеопазването и съгласно чл. 20-24 от Наредба №39 от 2004 г. за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията. Проектът, който стартира през 2013 г. е част от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 г.-2013 г., съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. . В рамките на този проект се изгражда 
информационна система - Национален скринингов регистър и система за известяване. 
Тази система представлява електронната инфраструктура на скрининга на заболяванията в 
България, като по проект е предвидено да се реализира скрининг на три вида ракови 
заболявания: на гърдата, на шийката на матката и на дебелото черво и ректума.  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ” ПРИ РЗИ-ВАРНА ЗА 2012 Г. 

 
• Независимо от малкия числен състав на Отдел КМД, е постигнат по-ефективен 

контрол върху дейността на ЛЗ за извънболнична помощ, лицата, практикуващи 
неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве чрез 
осъществяването на много по-голям брой проверки по медицински стандарти в 
сравнение с предходната 2011 г.,  като е завишено и качеството на самите проверки. 
Предприети са мерки за активно издирване на неработещи лечебни заведения и 
заличаването им от Регистъра на ЛЗИБП и хосписите, воден в РЗИ-Варна, което ще 
го актуализира в полза на граждани и институции.   

• Предприети са мерки за завишаване качеството на проверките по медицински 
стандарти и в лечебните заведения за болнична помощ,, ЦСМП, ДМСГД, аптеки, 
складове за търговия на едро, дрогерии. В рамките на компетентността и 
възможностите според нормативната уредба, се предприемат административни 
мерки чрез налагане на АУАН, а в противен случай чрез пренасочване към ИА 
«Медицински одит». 

• Не е постигнат в пълен обхват броя на проверките по ЗЛПХМ, заложен в годишния 
план, поради факта, че само двама инспектори са ангажирани с тази дейност на 
фона на голямата територия на Област Варна в сравнение с другите области и 
кратността на проверките на също големия брой обекти.  

• Сериозно и много отговорно се работи в областта на медико-статистическата 
информация, поддържана от Отдела, както и в областта по планиране, 
организиране и контрол на дейностите по медицинското осигуряване на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи  

Дейността на Отдел РКМЕ продължава да се осъществява качествено и професионално 
във връзка със съставянето, съхраняването и движението на медицинската 
документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК. Двамата лекари в 
РКМЕ контролират медицинската експертиза на работоспособността като правят 
проверки на органите на медицинската експертиза, проверяват и заверяват 
експертните решения на ТЕЛК и независимо от големия обем работа, се справят 
добре,  в срок и на ниво. 

По отношение на оперативната специализирана дейност на Дирекция „ Медицински 
дейности” най-чести проблеми възникват в следствие на: 

 - несъвършенство и липса на актуализация на нормативната база;  
 - недостатъчния брой инспектори и специалисти и текучеството на кадри.  
            Тези проблеми водят до трудности в извършване на контролна дейност и 
пълноценно осъществяване задачите на РЗИ.  
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НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ  БОЛЕСТИ  

 
                            ДЕЙНОСТ ПО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИЯ КОНТРОЛ 
 

Дирекция “ Надзор на заразните болести” в РЗИ-Варна работи по изпълнение на 
стратегическата цел за опазване на общественото здраве, профилактика на заразните 
болести и държавен здравен контрол в лечебните заведения, планирайки дейността си 
съгласно указанията на МЗ. В дирекцията са включени три самостоятелни отдела: 
“Противоепидемичен контрол”,“Паразитология”, “Микробиология и вирусология”. 

Настоящият отчет включва преглед на щатната осигуреност на Дирекция „Надзор 
на заразните болести” през 2012 година, отчет на дейностите по повишаване 
квалификацията на кадрите, изграждането на кадрите като държавни служители, 
дейностите по изпълнение на национални програми, данни за участие на специалистите от 
дирекцията в работни групи, регионални комисии, научни форуми. Анализират се 
основните тенденции в развитието и характерните особености на епидемичния процес на 
острите заразни и паразитни болести във Варненска област през 2012 г. 

 
Дейността на отдела е насочена към повишаване ефективността на 

противоепидемичния контрол за ограничаване на заболяемостта от остри инфекциозни 
заболявания, подобряване на мониторирането на тяхната динамика и недопускане внос на 
обществено значими заразни заболявания и особено опасни инфекции.  

В отчета освен преглед на щатната осигуреност на отдел “ Противоепидемичен 
контрол” през 2012 г. година е представен 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 програми и проекти.  

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 и придружаващите ги таблици се 
базират на: 

- статистическа обработка на регистрационните данни; 
- обобщените  данни от проведените епидемиологични проучвания; 
- данни от проведените лабораторни изследвания, характеризиращи етиологичните  

особености на заразните болести. 
За целите на сравнителния анализ, динамичните промени на епидемиологичните 

показатели са представени в табличен вид, а тенденциите в развитието са интерпретирани 
в контекста на регионалната инфекциозна патология. 

В изпълнение на действащите нормативни документи и допълнителните указания 
на МЗ отчета за дейността на отдел “ ПЕК“ е изложен съгласно посочената 
последователност. 
 
І. ЩАТНА ОСИГУРЕНОСТ, КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ОТДЕЛА И НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ 

Плановата и оперативна дейност в отдел “ПЕК“ през годината е извършвана от  6 
главни инспектори, 1 главен експерт, 3 старши инспектори и 23 инспектори. Един главен 
експерт работи в имунизационен кабинет за провеждането на задължителните имунизации 
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на деца без ОПЛ и препоръчителни имунизации, включващи и имунизация против жълта 
треска. Един старши инспектор работи от м.юни до м.декември в КАБКИС r нспектори 
осигуряват ежедневно дежурство по епиднадзор, водене на медицинска документация по 
регистрация на ОЗЗ, работа със софтуерната програма за контрол и раздаване на  
биопродукти във връзка с провежданата имунопрофилактика от  общопрактикуващите 
лекари. Двама инспектори работят с уеб-базираната система за надзор на морбили, 
паротит, рубеола и уеб базирана система за надзор над грипа и ОРЗ. 

През 2012 година колективът на ПЕК бе натоварен допълнително с дейности по 
заместването на липсващите служители. През първото шестмесечие на 2012 г отсъства 
старши инспектор в КАБКИС. Той беше заместван от главни и старши инспектори по 
график. През деветмесечието отсъства началник на отдел ПЕК. Дейността, съгласно 
вътрешната Заповед на отдела се извършва от главен инспектор от от екипа по ВБИ и гл. 
инспектор в екипа по „Чревни инфекции”. Един инспектор беше в отпуск по майчинство 
до м.октомври и един – в отпуск по болест. Един главен инспектор и един инспектор от 
МСОГ отсъстват по болест съответно от м. октомври и от м. ноември. Длъжностите бяха 
заети по заместване. 

От 10 висши кадри в отдела 6 са с призната специалност ; от тях 4 са с призната 
специалност по епидемиология на заразните болести, един по педиатрия и един със 
специалност “Медицинска зоология”. 

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, както следва: 

- Продължи обучението по електронна обработка на данните по проблем 
имунопрофилактика – участвуваха всички служители от звено 
„Имунопрофилактика”; 

- На 30.10.2012г. здравни инспектори от отдела взеха участие в представянето на 
Националната Програма за рак на маточната шийка. 
 

На регионално ниво: 
            На 27.03. 2012 г. здравни  инспектори от отдела взеха участие в пресконференция 
под мотото „ Да спрем туберкулозата, да запазим живота”организирана от Дирекция  
ПБПЗ на РЗИ Варна във връзка с националния ден за борба с туберкулозата 24 март.  

На 05.03.2012г, се проведе работна среща на държавните служители от отдел ПЕК, 
Дирекция ” НЗБ” при РЗИ-Варна за запознаване с нови средства и технологии за 
дезинфекция на ръце и работни повърхности от фирма „СТЕРАМЕД”ООД . 

На 21.05.2012 г. служтели на отдел ПЕК присъстваха на презентация “Ваксини за 
пътуващите извън страната – производство наSanofiPasteor” представена от Петя Жекова 
маркетинг- мениджър и Кремена Кръстева от фирма ” SanofiPasteor”. 

Служителите от отдела повишават компютърните си умения с помощта на 
специалистите от информационното звено по работен график през цялата година. 

     Обучение на дезинфектори – проведени са два курса под ръководството на началник 
отдел - д-р А. Баева и главен инспектор - биолог Костова, с участието и на специалисти от 
отдел „ПЕК” – обучени са 13 лица. 

През 2012 г. Областната специализирана комисия за отлагане от имунизации по 
медицински показания е провела 5 заседания. Директор Дирекция”НЗБ" и началник отдел 
ПЕК са участвали в заседанията на комисията, при което са разгледани 125 здравни 
документации на лица за отлагане от имунизации. 

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.  
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Инспекторите от отдела участвуваха във всички колегиуми за повишаване 
квалификацията на кадрите на РЗИ и взеха активно участие с теми „ Диагностика на 
вирусните хепатити”, „ Тениидози”, „ Облъчени храни”; „ Токсично въздействие на 
пестицидите върху човешкото здраве”, „Предпазване и борба с ООИ” и др. 

 
На национално ниво: 
            Участие на биолог Костова на 29 и 30.03.2012г в Национален симпозиум по ДДД на 
теми: „ Опитът на РЗИ Варна в контрола на дезинсекциите, дератизациите и 
дезакаризациите, извършвани в почивните комплекси на територията на Варненски 
регион” и “Приложната дейност по епид. надзора над кърлежо-преносимите инфекции в 
областите от Черноморския регион на Р. България. 

На 04.10.2012 г. се състоя третия Национален форум за грипа 2012 г..На него 
присъства лекар – старши инспектор от отдел „ПЕК” . 

На 19-29.11.2012 г. се състоя обучение на инспектори от РЗИ за работа с 
информационната система за надзора на грип и ОРЗ и ОВП, на който присъства и беше 
обучен един старши инспектор от отдела. 

 На 09. - 10.10.2012 г. в гр. Хисаря се състоя Международен конгрес по зоология и 
семинар по проблемите на зоонозите и трансмисивните инфекции, в който взеха участие 
инспектори от отдела. 

На 17-18.10.2012 г. в гр. Пловдив се проведе обучение по програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН – компонент 3. Темата беше: увеличаване на обхвата на 
доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежата на нископрагови услуги с 
фокус върху групите в най-голям риск. От отдел „ПЕК” присъстваха четири инспектори, 
които бяха обучени за работа в КАБКИС. 

През м. март старши инспектор от отдела участва в еднодневен семинар 
организиран от Медицинска Техника Инженеринг ООД на тема „ Дезинфекция и 
стерилизация в болничните заведения и представяне на нови биоцидни препарати”. 

 
ІІ. КОНТРОЛ НА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНА ПОМОЩ 
 

Цялостната дейност на отдела е организирана въз основа на годишен план, изготвен 
съобразно спуснатите от МЗ указания за кратността и вида на проверките, дейностите по 
национални и регионални програми, текущо поставени от МЗ задачи и извънредно 
възникналите през годината епидемични ситуации. 

Като сериозни и нерешени проблеми, в областта на които ще продължим и в 
бъдеще нашата работа, остават: 
• усъвършенстване на въведeната през годината програма, осигуряваща електронна 

форма за контрол и отчет на планираната дейност на отдел “ПЕК”; 
• въвеждане на ефективна програма за епиднадзор на ОЗЗ. Предвидените с навлизането 

на българо-холандския проект  електронни програми за съобщаване и регистрация ще 
спомогнат за по-бързото и по-точно предаване на информацията по проблемите на 
епиднадзора. Уеб-базираната система за контрол и отчитане случаите на морбили, 
паротит и рубеола въведена през 2009г. показа, че въвеждането на такава електронна 
форма първоначално е свързано с много трудности и доуточнявания, но се надяваме, 
че постигнатата по този начин отчетност е значително по-прецизна и предоставя по-
богати възможности по отношение на епидемиологичния анализ на случаите. Въведе 
се Уеб-базирана система за контрол и отчитане случаите на грип и ОРЗ, а в края на 
годината - и за ОВП. 

•  поддържането на единна информационна система между РЗИ и РЗОК и лечебните  
заведения по отношение работата на ОПЛ. Наличието й ще разшири възможностите на  
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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 съвместни проверки 
на ОПЛ по провежданата имунопрофилактика .  

• Организацията и провеждането на плановия контрол в отдел”ПЕК” през 2012 г. е 
съобразен с дадените от МЗ указания за кратност на проверките. Всички обекти, 
подлежащи на планов контрол са обхванати с изискавания брой планови и тематични 
проверки и лабораторен контрол. Във връзка с възникнали епид.ситуации са 
провеждани допълнително тематични проверки. 

• За  ограничаване разпространението на ОЗБ чрез обекти за обществено хранене са 
реализирани дейности по информиране на ОДБХ за всички случаи на ОЗБ, 
заразоносители  или контактни сред персонала. За преодоляване трудностите при 
съвместно с ОДБХ проучване на епидемични взривове разработихме инструкция за 
работа, която е в заключителе етап  на съгласуване с ОДБХ. 

• С цел оптимизиране работата на Имунизационния кабинет са разработени и след 
одобрение от Директора на РЗИ, въведени Вътрешни правила за работа в него. 

 
1. Текущи проверки 
На текущ  контрол от отд.”ПЕК” през 2012 г. подлежат 2578  обекта, съществуващи 
самостоятелно и такива, включени в по-големи лечебни заведения.  
За периода от 01.01.2012 г.до 31.12.2012 г. са закрити  от собствениците им следните 
обекти: 

• АИП ПМП – 15 
• АИП ПМП – без договор с РЗОК – 1 
• АГП ПМП - 5 
• АИП ПМП по ДМ- 29 
• АИП ПСП - 5 
• АИП СМП –12 
• АИП СДМ - 4 
• МЦ - 4 
• СМДЛ - 9 
• ЦДГ - 1 
• Частна ДГ - 1 
• Училиша - 1 
• Хоспис - 1  

 
Новоразкритите обекти се разпределят по следния начин 

• АИП ПМП -8 
• AГП ПМП - 5 
• АИП СМП – 13 
• АГП СМП - 1 
• АИП ПСП -44 
• МЦ – 7 
• СМДЛ - 4 
• СМТЛ - 8 
• хосписи – 1 
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В общо 2650обекта, подлежащи за контрол през 2012 год.са извършени 12808 проверки 
както следва: 
 - 342 планирани обекта за годината с 3579 проверки са обхванати амбулаториите за 
индивидуална практика за първична медицинска помощ; 
 -. 21 обекта с 69 практики са с 438 проверки в амбулатории за групова практика за 
първична медицинска помощ; 
 - 240 обекта за годината с 675 проверки в амбулатории за индивидуална практика за 
специализирана  медицинска помощ;  
 - 20 обекта с 40 практики с 63 проверки в амбулатории за групова практика за 
специализирана  медицинска помощ; 
 - 435 обекта с 1690 проверки в амбулатории за индивидуална практика за първична 
дентална  помощ; 
 -  47 обекта с 90 практики с 247 проверки в амбулатории за групова практика за първична 
дентална  помощ; 
 - 9 обекта с 20 проверки в амбулатории за специализирана дентална помощ; 
 - 223 обекта в общо 10 ДКЦ за областта с 437 проверки, от които 411 проверки в 
специализирани кабинети, 3 в операционни и 23 в лаборатории; 
 - 389 обекта в общо 72 МЦ с 880 проверки, от които на 812 на специализирани кабинети, 
35 на лаборатории и 33 – на операционни в медицинските центрове; 
 - 55 обекта в общо 12 ДЦ с 140 проверки, в това число - 136 на дентални кабинети, 2 - на 
лаборатории и 2 на операционни; 
- 20 обекта в общо 3 медико-дентални центъра са извършени 37 проверки, в това число 21 
на специализирани лекарски кабинети, 12 на дентални кабинети и 4 - на операционни; 
 - 23 обекта – медико-диагностични лаборатории с общо 107 проверки; 
- 69 обекта – медико-технически лаборатории с общо 204 проверки. 
       В 18 лечебни заведения за болнична помощ с общо 163 обекта, подлежащи на контрол 
през годината са извършени 1392 проверки, от които в рискови отделения – 624, в 
нерискови отделения 651 и в други обекти – 117. Средната кратност от 8,54 проверки на 
обект е със запазено ниво спрямо предходната 2011г- 11.22 проверки.  
       В други лечебни заведения - ЦСМП и техните филиали в 9 обекта, подлежащи на 
контрол през 2012 са извършени 21 проверки, в  център по хемотрансфузиология – общо 
20 проверки. 
       В 12 обекта – домове за медико-социални грижи за деца и възрастни са извършени 60 
проверки за 2012г. 
       В 260 здравни кабинети на детските и учебно-възпитателни заведения и 8 заведения за 
социални услуги за деца, подлежащи на контрол  през 2012г. от отд. “ПЕК през годината 
са извършени общо 640 проверки, както следва: 
  - 11 обекта – детски ясли с 45 проверки в тях; 
  - 30 обекта – обединени детски заведения с 98 проверки ; 
 - 100 обекта - детски градини с 249 проверки в тях; 
 - 119 обекта - училища с 223 проверки в здравни кабинети в тях; 
 - 8 обекта – заведения за социални услуги за деца с 25 проверки в тях 
         През 2012 г. е постигната средна кратност от 2,46 проверки на обект срещу средна 
кратност 4.97 през 2011 г. във  здравни кабинети на детските и учебно-възпитателни 
заведения и заведения за социални услуги за деца.  
         В общо за 2012 г. 2650обекта от служителите на отдел „ПЕК” са извършени 12808 
проверки, което е средна кратност 4.83 срещу 4.16 – за 2011год.Средната   натовареност на 
един служител от „ПЕК” през 2012 година  е 7,12 проверки дневно срещу 5,36 проверки 
през 2011 г. По-високият брой проверки се отчита при всички групи обекти : лечебни 
заведения за извънболнична помощ, лечебни заведения за болнична помощ, диспансери, 
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домове и детски заведения. Това е резултат от преразпределението на обектите на по-
малкия брой служители както и на факта, от една страна,че в този общ брой проверки са 
включени и тематичните проверки за всеки отделен обект, но също така и на стремежа на 
служителите  от отдела към пълен обхват и изпълнение на поставени текущи задачи.  
          При извършване на проверките вниманието на инспекторите бе насочено към 
недопускане на неблагоприятни ситуации, ограничаване разпространението на ОЗБ, 
своевременно свеждане до знанието на общопрактикуващите лекари на всички новости по 
изиксванията на нормативната база, както и задълбочената работа през годината по 
проблемите на имунопрофилактиката. 
 
2.Тематични проверки 
 

При планиране и изпълнение на плановите тематични проверки през настоящата 
година е обърнато особено внимание на посочените в указанието за планиране водещи 
проблеми, а именно: 
 - разкриваемост и регистрация на вътреболничните инфекции в рисковите отделения на 
заведенията за болнична помощ чрез извършване на срезови и ретроспективни проучвания 
 -надзор по изпълнение на задължителните имунизации по имунизационния календар и 
проследяване за спазване на схемите, дозите, техниката на приложение на петкомпонентна 
и пневмоковата ваксини 

Освен тези две основни направления са проведени и тематични проверки по  
качество на провежданите дезинсекции и дератизации в подлежащите на контрол обекти, 
наличните и използвани биоцидни препарати, използвани от фирмите с предмет на 
дейност извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация; срок на годност, 
наличие на разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат, време на експозиция и 
концентрация. Създадена е организация по спазване изискванията на ЗУО, Наредба №3 на 
МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците и на Указание №1 на МЗ от 21.04.2003г. по 
разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения; 
разкриваемост, съобщаване и регистрация на НРВ; активен контрол по мероприятията за 
ерадикация на полиомиелита; съобщаване и отчитане на грип и ОРЗ; контрол на комарни 
биотопи. Наред с посочените са осъществени и 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. 

Общо през  отчетния период са извършени 7 383 тематични проверки, което 
съставлява  57,64 % от общия брой проверки. 

По проблемите на имунопрофилактиката са проведени общо  1327 тематични  
проверки, в това число 20 проверки по имунопрофилактика с биопродуктите ППД и БЦЖ  
и 94 - с ваксина Пентаксим, 23  проверки за нежелани реакции след имунизация. 

Целогодишно и ритмично бе осъществяван епидемиологичен  надзор на морбили, 
паротит и рубеола в региона, събиране на епидемиологична информация за заболелите 
лица, осигуряване на серологично изследване на случаите, поддържане на висок 
имунизационен обхват, регистрация на републиканско ниво чрез уеб-базираната система 
за отчет на случаите морбили, паротит, рубеола, а в края на годината с тази система 
започват да се обхващат и острите вяли парализи. 
           През 2012год. са проверени 39 фирми, които извършват дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации 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. 
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Биоцидите, с които фирмите работят, притежават  разрешение за пускане на пазара от МЗ 
и информационни листи за безопасност / ИЛБ/. Ползват се предимно такива на 
пиретроидна основа, в указаните разходни норми и работни концентрации, като се спазват 
всички условия за безопасност при приложението им. Не са установени нарушения в 
етикетирането им.  

Ръководителите и дезинфекторите притежават удостоверения за професионална 
квалификация. Всички имат  работно облекло и  лични предпазни средства.   В обектите се  
оставят  потвърдителни протоколи за извършените третирания.  

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 се проверяват с протокол, в който се вписва съдебната регистрация на 
фирмата с отбелязан формулирания вид дез. дейност, адресната регистрация и номера на 
уведомлението до МЗ за включване в Националния регистър. Отбелязва се 
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. Описва се накратко санитарно - хигиенното и санитарно - техническото 
състояние на помещенията за съхранение на биоцидни препарати, обезопасяването им, 
вентилацията, използваните противопожарни средства и наличните биоциди. Изисква се 
стриктно водене на приходно - разходната документация на използваните препарати. 
Проверява се екипираността с лични предпазни  средства, състоянието на 
специализираните транспортни средства и разпръсквателна техника. Вписват се 
констатациите от проведените текущи проверки в подопечни обекти на съответната 
фирма, забележките, препоръките и предписанията на проверяващия. 

Извършени са 142 проверки по отношение обезпечаването на обектите с 
дезинсекции и дератизации. С контрол са обхванати големи  обекти и предприятия във 
Варненски регион - хранителни, комунални и производствени. На принципа на случайния 
подбор се следи качеството на дез. мероприятията в детските и учебни заведения. 
Обследва се организацията на дезинсекционните и дератизационни обработки в големите 
болнични заведения, диспансери, домовете за  медикосоциални грижи.  Обхванати са  
разнородни по вид обекти както следва:  хранителни - 66, комунални - 17,  лечебни и 
социалнии заведения - 7,  детски градини и училища - 41, производствени бази и складове 
- 7 и масирани ДДД обработки - 2. В около 20 % от хранителните и в над 4 % 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 начина 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. Констатациите се отразяват в санитарните журнали на 
обектите, като копие от санитарния фиш се съхранява в досието на фирмата- изпълнител 
на ДДД услугите.    
          В дейността на регистрираните в РЗИ - Варна ДДД фирми се наблюдава 
положителна тенденция за спазване на изискванията на Наредба № 3/ ДВ бр.12/24.01.2005, 
както и предписаните  мероприятия.  Използват се разрешени за употреба от МЗ биоциди, 
които се съхраняват в оригинални опаковки. Не са открити препарати с изтекъл срок на 
годност. Основните и разходни  складови помещения на  проверените фирми  са в добро 
техническо и хигиенно състояние, като всички са обезопасени. Води се приходно - 
разходна документация за движението на биоцидите на електронен или хартиен носител. 
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Във връзка с превенция на маларията и съмненията за внос на Западно - Нилски 
енцефалит са обследвани 126 регистрирани по досие комарни биотопи на територията на 
Варненски регион. Установи се , че в активния за комарите сезон , до момента динамиката 
им е в допустимите траници. Намалял е относителния дял на  заселените с Анофелес 
ареали.  

През 2012г. са планувани 100 тематични проверки по разкриваемост и регистрация 
на  ВБИ в лечебните  заведения на територията на Варненски  регион.   
           Към 18.12.12 г. проверките са извършени в пълен обем. Проведени са 62 срезови и 
38 ретроспективни (за свободно избран период на годината)проучвания  на  ВБИ.  
           При така проведените тематични проверки се  проследи: състоянието  на  
материално-техническата база, кадрова окомплектованост с медицински специалисти, 
дезинфекционния 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. В някои отделения са осигурени и сухи 
стерилизатори, ползвани при необходимост. Ползват се и еднократно фабрично стерилни 
консумативи. 

 Проведеният през годината лабораторен контрол показа единични изолати на 
недопустима  флора /Staphilococus haemolyticus, Proteus mirabilis, Ecoli, Pseudomonas, 
Acinetobacter, Klebsiella и Enterobacter / от повърхности, апаратура, ръце на медицински 
персонал и пособия  за обслужване на болни. 
             Осигурени са в достатъчни количества лични предпазни средства за еднократна 
употреба. Същите се използват по предназначение от медицинския персонал в 
отделенията и клиниките на стационарите.  
           Във всяко отделение се води журнал за регистрация на ВБИ / уч. ф.№11/. 
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”-05 в отдел “ ПЕК” на РЗИ-
Варна.  

Във връзка с влязло в сила от 01.01.2011г. изменение на формуляр “З”-05, а именно 
промяна в номенклатурата на микроорганизмите и на отделенията на лечебните заведения 
при попълването му и през тази година са констатирани единични пропуски. Поради 
продължилото през годината отчитане на старите формуляри от някои лечебни заведения, 
на медицинските специалисти е оказана организационно-методична помощ и в хода на 
проверките пропуските са преодоляни. 
            Като най-чести причинители на ВБИ се изолират Acinetobacter, Klebsiela 
pneumoniae, CNS, Pseudomonas aeruginosa, St.aureu, Е. Coli.  
           В срезовото проучване за ВБИ през 2012 г. бяха включени 1185 истории на 
заболяване / ИЗ /, а в ретроспективното - 2668 ИЗ. Предходни пролежавания на пациенти 
са установени при 208 лица, като 5 са били в други лечебни заведения извън 
наблюдавания стационар. Хоспитализацията  на  пациентите  в рисковите отделения на 
лечебните заведения е съобразена основно с изискванията на  клиничната пътека.  
           При 67 пациента има удължаване на болничния престой поради усложнение на 
състоянието от съпътстващи заболявания, процес на уточнение на диагнозата, висока 
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степен на незрялост при новородени или наличие на майчино-фетална инфекция. Няма 
регистрирани случаи на удължаване на болничния престой поради  ВБИ. 
           Проблем за лечебните заведения са внесените ВБИ, като в повече от 90% от 
случаите те не се докладват от изпращащото болнично заведение, което крие опасност от 
възникване и разпространение на ВБ и взривове в други отделения и клиники. За годината 
са регистрирани 96 внесени ВБИ. Същите се записват в книга за ВБИ ( уч. ф. 11) на  
съответното отделение  и се означават като внесени, но почти не се съобщават на  
предходното лечебно заведение.  
           При ретроспективното проучване в свободно избран период /30 дни/ през 2012г. не 
бяха открити случаи на нерегистрирани ВБИ.  
             При насоченото проучване на ВБИ се установи, че през 2012г. е завишен общият 
брой на регистрираните ВБИ – 1011 срещу 946 през 2011г. и срещу 1180 ВБИ през 2010г. 
Снижен е относителният дял на неизследваните ВБИ (4,15% срещу 7,30% през 2011 г. и 
срещу 34.07% през 2010 г.) при почти запазен относителният дял на микробиологично 
недоказаните ВБИ 
(6,82% срещу 6,77%). . 
             През 2012 г. няма регистрирани епидемични взриве в рискови отделения на 
болничните заведния на територията на регион Варна.  
            В заключение може да се каже, че все още е недостатъчно активното търсене на 
ВБИ в клиниките и отделенията на стационарите във Варненска област и регистрацията 
им не е сред приоритетите на  персонала  и ръководствата на лечебните заведения. 
           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 № 3 за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ, обн.ДВ бр.44/2004 г.). 
Двете автоклавни инсталации са разположени в най-големите болници-“МБАЛ 
Св.Марина”ЕАД- гр.Варна и “ МБАЛ Св.Анна”АД-гр.Варна.Третата автоклавна 
инсталация е на територията на Военноморска болница-Варна 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 TU ТTNAUER - 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 вътрешен микробиологичан контрол със стандартен биологичен тест 3M 
ATECT1262 - Bac. Stearothermophylus. 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 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 безопазност за 
работещите, населението и околната среда. Монтирана е хидравлична преса , която при 
необходимост може да намали допълнително обема на крайния остатък. В болницата се 
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провежда ежемесечен вътрешен контрол на стерилизацията с биологичен тест “3M 
ATECT1262” с биологичен индикатор GeobacillusStearothermophylus. 

Капацитетът на автоклавните инсталации  през 2012 е бил достатъчен за  
обезвреждане на постъпващите опасни отпадъци. 

В края на 2012 год. е приключена тематичната проверка по спазване изискванията 
на ЗУО,обн.ДВ бр.86/2003 г, Наредба № 3 за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ, 
обн.ДВ бр.44/2004 г. и Указание № 1 на МЗ от 21.04.2003 г. за разделно събиране, 
съхраняване и обезвреждане на отпадъците в лечебните заведения. За цялата година по 
проблема са извършени 1294 проверки и са издадени 508 становища за класификация на 
отпадъци.. 

Във всички лечебни заведения отпадъците се събират разделно в маркирани съдове 
съгласно изискванията на Указание № 1. За острите отпадъци са осигурени затворени 
контейнери за еднократна употреба.Опасните отпадъци се събират и съхраняват в 
полиетиленови торби и се предават за обезвреждане на транспортни фирми съгласно 
сключени договори. Опасните отпадъци на територията на регион Варна се обезвреждат 
чрез автоклавиране в 3 бр.автоклавни инсталации разкрити в “ МБАЛ”Св.Анна”, в 
МБАЛ”Св.Марина” и Военна болница. Опасните отпадъци се извозват за обезвреждане в 
действащите автоклавни съоръжения само от фирми, притежаващи разрешение за 
транспортиране. 

Патоанатомичните отпадъци в лечебните заведения се съхраняват в хладилни 
съоръжения, от където се предават на транспортни фирми с разрешение за обслужване на 
национало ниво, за обезвреждане в сметогорни пещи извън Варненски регион. 

През 2012год. са извършени и редица тематични проверки, свързани с ограничаване 
на разпространението на ОЗБ. За постигане на по-пълна регистрация и съобщаване на грип 
и ОРЗ бяха  проведени  500 тематични  проверки.  Във връзка с други възникнали през 
отчетния период ОЗБ и налагане на противоепидемични мерки в затворени колективи, 
мерки при епидемични взривове, са извършени допълнително още 216 проверки.  

На територията на  Варненски регион функционират  11 противобесни кабинета, 10 
- 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  мунизация. 
            Извършени са и тематични проверки по създаване организация за спазване на чл.56 
от ЗЗ –  извършени са 1713 проверки и са  издадени 40 предписания. Не е констатирано 
тютюнопушене в лечебно заведение. 
           Усилията на колектива на отдел 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 15.04.2003 г в сградата на РЗИ – Варна функционира КАБКИС ( Кабинет за 
анонимно  и  безплатно  консултиране и изследване за ХИВ/СПИН). През 2012 г.по 
предварително съгласуван с Програмата график в  КАБКИС работиха петима консултанти, 
от които един инспектор и четирима лекари от отд. “ ПЕК” Дирекция “ НЗБ”с работно  
време от 08.30 до 12.00ч. и от 12.30 до 16.00ч. През м. юни беше назначен титуляр на 
длъжността, който работи до края на м. септември след което излезе в продължителен 
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отпуск по болест и напусна през м. декември. За провеждане на пред и след тестова 
консултация на клиентите в КАБКИС през м.октомври от Програмата бяха обучени още 
четирима инспектори от отдела, които попълниха графика до края на календарната година. 

През отчетния период КАБКИС на РЗИ Варна е посетен от 4170 лица, които 
безплатно са консултирани и изследвани за ХИВ/СПИН. Всички лица са консултирани  
пред и следтестово. Разпределени по възрасти най-голям е броят на изследваните лица във 
възрастовата група на 20-24 годишните – 1229, следвани от възрастовата група на 30-39 
годишните – 890 лица. Получени са 16 реактивни резултата. Всички серуми са изпратени в 
НПЛ гр. София. Положителен резултат за ХИВ носителство е получен при шест случая. 
От анонимност са излезли четири лица. На същите са предоставени безплатни услуги за 
диагностика, хоспитализация, наблюдение и лечение в Инфекциозна клиника гр. Варна. 

В  процеса на консултиране клиентите споделят за рискови сексуални контакти: 
една част нямат нагласата да употребяват презервативи, при други – проблем се оказва  
качеството на презервативите. Основните дискусионни проблеми, които поставят  
клиентите, са: пътища за предаване на вируса на СПИН, достоверност на изследването, 
конфиденциалност, възможности за предпазване от заразяване. Прави впечатление, че по-
младите клиенти са много по-добре запознати с основните пътища на заразяване и 
осъзнават сериозността на проблема. Консултираните лица се интересуват от  
вероятността за заразяване при липса на предпазни средства и при повредени  такива при 
сексуален контакт, от възможностите за лечение и проследяване на серопозитивните. 
Много от тях разпитват и за статистически  данни, относно серопозитивните и заболели от 
СПИН. За клиентите в КАБКИС са предоставени презервативи за предпазване от 
ХИВ/СПИН издравно образователни материали. 

Във връзка с Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, 
в дните 18-20. 05.2012 г. на територията на гр. Варна, се проведе анти СПИН  кампания 
„Едновременно здрави и достойни” с организатори Община Варна и РЗИ. В кампанията 
участваха специалисти от РЗИ, Община Варна, БМЧК и неправителствените организации, 
работещи по програмата: „SOS – семейства в риск”, Фондация „ За по-добро психично 
здраве” и Сдружение „Съучастие”. 435 лица /236-мъже, 198-жени и 1 транссексуален/ са 
получили предтестова консултация, провеждане на бърз ХИВ тест и следтестова 
консултация, след като са узнали своя ХИВ статус. Не е установен клиент с ХИВ 
положителен резултат. 

В периода 02-07.08.2012 г. на възлови места в града / Община Варна, пл. 
Севастопол, южен плаж, входа на Морската градина, алея първа до ресторант „Рапонги”, 
басейн „Приморски”/ по утвърден от директора на РЗИ Варна график се проведе лятна 
анти СПИН кампания. Интересът беше голям. Обхванаха се 969 лица. Не са открити лица  
с ХИВ положителен резултат. В кампанията взеха участие  инспектори от отдел ПЕК, 
които преминаха обучение за пред и следтестово консултиране на желаещите за 
изследване за ХИВ лица, както и лаборанти от отдел „Микробиология и вирусология ” на 
РЗИ Варна. 

Във връзка с 01.12.2012 г. – Световен ден за борба със СПИН от 29.11. – 
01.12.2012г. се проведе кампания „Заедно за живота”. На възлови места във гр. Варна и 
две села – Синдел и Дъбравино се проведе анти СПИН кампания съвместно с Община 
Варна и неправителствените организации, работещи по програмата: „SOS – семейства в 
риск”, Фондация „За по-добро психично здраве” и Сдружение „Съучастие”. Общият брой 
обхванати с безплатни изследвания за ХИВ е 640 лица. От  тях няма положителни за ХИВ 
резултати. 

През 2012 г. от СБАЛПФЗ –Варна са изследвани 85 лица за ХИВ/СПИН, което е 
част от дейността на КАБКИС – Варна по Програма „ Превенция на ТБК в България”. 
Няма регистрирани лица, заразени с ХИВ. Освен хоспитализирани болни са изследвани  и 
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амбулаторни пациенти и контактни на туберкулозно болни. КАБКИС Варна разполагаше с 
достатъчно презервативи и лубриканти, като се въведе стриктна отчетност на раздадените 
материали. Съгласно възлагателна заповед РД-29-1103/13.07.2012г. за организиране 
изпълнението на дейностите по компонент 3 „ увеличаване на обхвата на доброволно 
консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху 
групите в най-голям риск” и съвместната заповед на МЗ и Министерството на 
правосъдието РД №09-86/17.05.2012г. КАБКИС Варна по изготвен и съгласуван график 
организира и предостави услуги по доброволно консултиране и  изследване за ХИВ/СПИН 
в затвор гр. Варна и неговото поделение в с. Разделна. Поради късното подписване на 
съвместната заповед между двете министерства изпълнението на квотата, съгласно 
възлагателната заповед беше леко притеснително. След корекция на предварително 
изготвения график, при квота 382 лица до 22.11.2012 г. са консултирани и изследвани  за 
ХИВ 383 лица, лишени от свобода. В 99% изследванията са  извършени чрез вземане на 
венозна кръв и изследвани по метода ELISA. Направени са опити за изследване с бързи 
тестове, но срещнахме затруднения от организационен характер / от една страна поради 
желанието на клиентите да бъдат едновременно изследвани за ХИВ, хепатит В и С и 
сифилис; нежеланието им да изчакват 20 мин. за резултата и отказа на надзирателите за 
съдействие поради събирането на повече от двама затворници пред мед. кабинет/. 
Резултатите от изследванията са предоставени на лицата лишени от свобода при 
последващо посещение на кансултантите. За всяко консултирано и изследвано лице се 
попълва амбулаторен лист съгласно изискванията на Ръководството на кабинетите за 
анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, утвърдено  със Заповед  
РД 29-41/19.01.2012г. на Министъра на здравеопазването. От изследваните в затвора лица 
през 2012г. няма ХИВ положителни. През годината в затвор Варна са проведени здравно-
образователни беседи с цел придобиване на знания от затворниците за инфекциите 
хепатит В и С, сексуално предавани инфекции и ХИВ/СПИН. Обучени са 612 лица при 
квота 541 лица. Посещенията на лекторите, относно времето и мястото за провеждане на 
беседите, са предварително съгласувани с ръководството на затвора. Социалният работник 
на затвора сподели желанието на служителите на затвора да участват в отделно 
организирани за тях здравно-образователни беседи и да получат здравни знания по 
горепосочените теми. 
            За провеждане на интегриран биологичен и поведенчески надзор на ХИВ и СПИН 
през 2012 г. за гр.Варна бяха определени за изследвания квота от една уязвима група-
инжекционно употребяващи наркотици-100. 

План- графикът за изпълнение на работното задание е утвърден от Директора на 
РЗИ. 

На 25.07.2012 г.в РЗИ-Варна се проведе организационна работна среща с 
ръководителя на неправителствената организация - Фондация  „ За по-добро психично 
здраве”, работеща с инжекционно употребяващи наркотици. На срещата бяха изяснени 
критериите за включване на респондентите, разпределението на лицата от уязвимата 
група, местата където ще се извършва анкетиране и вземане на кръв, както и намиране на 
нови групи и суб-групи и места с висок потенциал за нови трансмисии.  

Създадена беше организация за предаване на попълнените въпросници и взетите 
клинични материали на епидемиолога, работещ в КАБКИС. Събраните кръвни проби се 
транспортираха до РЗИ Варна в деня на пробовземането,  придружени от медицинските 
направления и попълнените въпросници от анкетьорите с ММК на К4 . Епидемиологът 
работещ в КАБКИС описваше пробите във входящ дневник, след което пробите се 
изпращаха във вирусологичната лаборатория на РЗИ. Епидемиологът  и   началник отдел 
ПЕК нанасяха получените резултати във въпросниците веднага след изработването им; 



 29

проверяваха пълнотата  и точността на попълване на въпросниците; съответствнието на 
кодовете на кръвните проби с медицинските направления и въпросниците.   
 В РЗИ Варна са получени и раздадени на координаторите на Фондация  „ За по-
добро психично здраве”, необходимия брой въпросници, информирани съгласия и 
подаръци за респондентите от уязвимите групи. Квотата е изпълнена, като от 01.10. до 
09.10.2012г. са анкетирани и изследвани 100 лица венозни наркомани. Респондентите не са 
срещнали затруднения при намирането, анкетирането и пробонабирането на клиенти. 
Двама от изследваните са с ХИВ положителен резултат. Същите са били известни на 
сътрудниците на терен. Анкетираните лица са изказали задоволство от проведените 
изследвания, включително за вирусни хепатити и хламидия. 
 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 

През  2012 г. са регистрирани общо 7262 остри заразни заболяваниясрещу 6388 
остри заразни заболявания  през 2011 г., и са извършени 4243 епидемиологични 
проучвания  срещу 3265 през   2011г. 
           Извършените проучвания обхващат 58,42 % 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 сектора е 2,56 анкети дневно. 
Натовареността при епидемиологичните проучвания остава в границите на 
междуепидемичните години. 

При извършените епидемиологични проучвания са открити 151 източника на зараза 
и са наблюдавани общо 18102 контактни на ОЗБ лица. Лабораторно са изследвани 4801 
контактни лица, от които с  положителен резултат са 90, а от контактните са заболели 816, 
предимно контактни на варицела – 671, вирусни хепатити т.А – 55 и скарлатина –48. 
Имуноглобулинова профилактика е проведена при 186 лица, предимно контактни на 
вирусен хепатит т.А. 
5. Проучени епидемични взривове 

През 2012 г. на територията на обл. Варна са регистрирани 7 взрива, които са 
проучени от инспекторите на отдел „ ПЕК”, с взети необходими противоепидемични 
мерки. Данни за взривовете:  
Взрив №1- Ротавирусен ентероколит, с 3 регистрирани заболели в ДМСГД –Приемно-
карантинно отделение,  гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Овеч” 2. Предполагаем източник на 
инфекцията е вероятно безсимптомен носител.  Разпространението е по контактно-битов 
път, а основен фактор на предаване - замърсени ръце на персонала и/или предмети за общо 
ползване.  
Взрив №2 - Ротавирусен ентероколит, с 26 регистрирани заболели в ДМСГД,  гр. Варна, 
кв. “Виница”, ул. “Овеч” 2. Предполагаем източник на инфекция е вероятно безсимптомен 
носител, разпространението е по контактно-битов път, а основен фактор на предаване - 
замърсени ръце на персонала или предмети за общо ползване.  
Взрив №3 - Бактериално хранително отравяне, причинено вероятно от 
коагулазоположителни стафилококи с 24 регистрирани заболели, в с.Чернево, общ. 
Суворово,област Варна, Ресторант към  Комплекс „Барите”, фирма „ Кателиеви 90” ООД. 
Предполагаем източник на инфекция е носител на стафилококи от кухненския  персонал, с 
вероятен   контактно-битов път на разпространение на инфекцията 
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Взрив №4 - Салмонелозен ентерит, с 63 регистрирани заболели ползващи детски кухни 
на територията на град Варна. Епидемичият взрив е с неустановен източник, с основен път 
на предаване – хранителен, с евентуален фактор на предаване пилешко месо – суровина,  
впоследствие контактно-битов и фекално-орален 
Взрив №5 - Хранително заболяване с причинител вируса на хепатит А – с 14 заболели 
от хепатит А, присъствали на семейно тържество в ресторант Рапонги - гр. Варна. 
Разпространението е по контактно-битов път и фекално-орален път на инфекцията. 
Издирени контактни – 40 души. 
Взрив №6 -  Хранително заболяване с причинител салмонела гр.Д,  с 10 регистрирани, 
заболели с консумирали храна приготвена в домашни условия – печено агнешко и дом. 
торта. Епидемичият взрив е с неустановен източник, с основен път на предаване – 
хранителен и доказан причинител салмонела гр. Д в 6 от заболелите. 
Взрив №7 -  Хранително заболяване с причинител салмонела гр.Д,  с 6 регистрирани 
заболели консумирали храна приготвена в стол към Корабо-Машиностроене АД.  
Епидемичият взрив е с неустановен източник, с основен път на предаване – хранителен, с 
евентуален фактор на предаване пилешко месо – готов продукт,  с фекално-орален 
механизъм на предаване. 
 
6.Дейност на екипа за  МСОГ към отдел  „ПЕК” 

През отчетната 2012 година служителите от екипа “МСОГ” към отдел “ ПЕК” – 
Дирекция ”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 звеното беше реформирано в екип към същия отдел в състав 
от 1 лекар - главен инспектор и 4 инспектори.  

През 2012 г. 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”, Морска гара, както и на 
рейд и пристанище Балчик.. 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 представените Морски здравни декларации няма установени и 
регистрирани заболявания с риск за общественото здраве през 2012г. сред пристигналите 
екипажи и пасажери на кораби в гр.Варна. 

През отчетната 2012 г. с граничен здравен контрол бяха обхванати 1972 кораба 
/срещу 1964 за 2011 г./. Запазена е тенденцията за увеличаване на обработените кораби в 
пристанищата на Варна, наблюдавана и предходните години. 

От тези кораби  117 са под български флаг /срещу 97 за 2011г./ и 1855 чужди /срещу 
1867 за 2011г./ 

Извършените проверки на кораби са 2388 / срещу 2465 през миналата година/ за 
отработени човекодни 1181 – срещу 1369. Подобрено е съотношението бр. проверки/ 
отработени човекодни през 2012 г. То е 2.02 срещу 1.8 през 2011 г. Намаленият брой 
отработени човекодни се дължи на ползвани болнични и на намаления брой служители. 
До момента в екипа са взети всички платени отпуски. За да се осъществява 24 часова 
работа на екипа , при необходимост в графика бяха включвани 2 ма инспектори от отдел 
ПЕК. Така не беше допуснато  необосновано задържане на кораби. 

Проверените пътници през отчетната година са 39 746 лица/ срещу  43 824 за 
2011г./. От тях проверените българи са 3311 / срещу 5321 души за 2011 г./, а проверените 
чужденци са 36 435 /срещу 38 503 за предходната година/. Намалелият брой пътници при 
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увеличен брой кораби през годината се обяснява с по-малкия брой пасажерски кораби 
пристигнали в пристанище Варна спрямо товарните. 

Българските екипажи бяха обхванати с входящ и при необходимост с изходящ 
граничен контрол.  

 Проверените лица, пристигнали от рискови за малария страни – общо 6 711, от тях 
– 545 българи; 202 чужденци, приравнени с българи, поради по-дълъг престой в РБ, и 6 
166 чужденци. Съобщени за медицински контрол за малария бяха общо 4 047 души. 
Регистрирани са и пристигнали лица от страни с други заболявания – 1058 / имат се 
предвид заболявания като жълта треска, чума, грип с нетипичен за страната ни 
причинител, западно-нилска треска и др. 

През годината от съобщаваните заболели или починали лица на кораби нямаше 
потвърдени за заразни болести. 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. Тези заболявания са 
регистрирани както на товарни кораби така и на пасажерски съдове. 

През 2012 г. МСОГ издаде общо 111 сертификата за освобождаване от здравен 
контрол на кораби. Общо приходите от сертификати за освобождаване от здравен контрол 
за годината са 35 570 лв., които под формата на държавни такси са влезли в държавния 
бюджет.През отчетната година бяха взети общо 12 проби от питеви води на кораби,които  
са стандартни.  

Поради невъзможност за издаване на предписания на кораби под чужд флаг, за 
предписване на мероприятия, касаещи здравния контрол, бяха използвани механизми, 
предвидени от СЗО. Така с протокол за проверка са разпоредени здравни мерки на 9 
кораба. От своя страна служителите на МСОГ проверяват предписани мерки от чужди 
здравни власти на кораби, пристигнали в български пристанища. 

Във връзка с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол 
на стоки /1998 г./ бяха изискани 163 / срещу 185 за 2008 г/  манифести за внос на стоки, 
касаещи здравето на човека и предоставени в ДЗК - 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 участвахме в подготовката за започване на  проекта  SHIPSAN  ACT 
JA за товарните кораби през 2013г. 

Секторът разполага с компютър, факс/телефон, лаптоп и GSM. 
Благодарение на Интернет достъп редовно следим ежеседмичния епидемиологичен 

бюлетин и информациите в сайта на СЗО, а също и движението и предварителната 
информация за пристигащи и заминаващи  кораби.  

С влизането в сила на Наредба за организацията за осъществяване граничен 
паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински, фитосанитарен контрол ,както и 
контрол на транспортни средства в Пристанищата на РБ, обслужващи кораби от 
международно плаване, приета с ПМС № 186 /2012 г. работим с обработка на 
предварителната информация за пристигащите кораби в националната информационна 
система. За съжаление работата ни бе затруднена от повреда в оборудването за интернет 
през месец декември 2012 г. Участвахме в среща с останалите гранични служби, 
представители на Пристанищна инфраструктура и корабни агенции за обсъждане 
прилагането на наредбата. Неколкократно проведохме срещи с представители на 
Пристанищна инфраструктура и БАКБА за решаване на възникнали въпроси по 
инфосистемата. 
          През годината бяха осигурявани ободрителна напитка кафе и захар, полагащи се за 
нощни дежурства. 
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       Като цяло изводът е, че работата на екипа се е подобрила и количествено и качествено 
с изпълнението на нови задачи / националната инфосистема за корабите, развитието на 
комуникациите на международно равнище, повишаване квалификация на служителите /. 
 
7. Мерки за административна принуда 

През 2012 г. от служителите  на отдел”ПЕК” са издадени общо 46 предписания, 
което е  на същото ниво спрямо предходната година.Издадените предписания  са  основно 
по ограничаване и контрол на разпространението на ОЗБ,  епидситуации/свързани по-
специално  с епидемичния подем при ОРЗ и грип /, проблеми на имунопрофилактиката, 
провеждана от ОПЛ, работа по национални програми и проекти, по проблеми на 
материално-техническата база на лечебните заведения, ограничаване на тютюнопушенето, 
както и по спазване на хигиенен  и  противоепидемичен  режим. 

През 2012 г. от инспекторите  на отдел”ПЕК” има съставени 10 акта за 
административно нарушение  спрямо 19 акта за 2011 год. Издадени са наказателни   
постановления 9 на  обща сума  1550 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. 

.  
8. Обслужване на клиенти по подадени  жалби 

През 2012г. в отд. ПЕК са постъпили 19жалби. По всички са извършени проверки и 
всички  са приключени в законоустановения срок. Една  от жалбите е основателна и във 
връзка с това са разпоредени необходимите действия за решаването им,  а осемнадесет са 
преценени като  неоснователни. 
 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАДРИТЕ НА ОТДЕЛ   „ПЕК”  КАТО 
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ 

След започналите от  01.02.2005 г. реформи  в държавната администрация 
служителите от отдел „ПЕК” са неделима част от Дирекция „НЗБ” и извършват дейност 
като държавни служители. Успешно са  въведени  нови процеси за контрол на работата на 
служителите. Този  процес продължи и през 2012 година, като в срок се провеждоха 
междинните срещи между служителите и техния пряк ръководител – началник отдел. 
Периодично на съвещания на отдела, под формата на текущо обучение,  бяха  разглеждани 
и опреснявани основни понятия и положения по следните теми: Кодекс за поведение на 
служителите  в държавната администрация, Правилник за вътрешния ред на РЗИ, Харта на 
клиента, Процедура за действията, които следва да се предприемат при получаване на 
сигнали за корупция, Закон за достъп до обществена информация, Вътрешни правила за 
работа по  Закона за достъп до обществена информация, Устройствен правилник на РЗИ, 
Наредба за административното обслужване, Инструкция за документооборота, 
деловодната и архивната дейност в РЗИ-Варна.  
 

ЗДРАВНО-ПРОСВЕТНА  ДЕЙНОСТ 
Ежеседмично в обобщена информация за дейността на РЗИ е включвана 

представената от Дирекция”НЗБ” и отдел “ ПЕК “ информация относно епидемичната 
обстановка в района, както и тенденциите за развитие на епидемичния процес и 
препоръките за борба с ОЗБ. Задължително се регистрират възникналите епидемични 
ситуации. Тази информация се предоставя и по електронна поща на всички интересуващи 
се медии в областта. На сайта на РЗИ бяха представяни актуални проблеми на 
епидемиологията. 
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Служители от  отдела присъстваха и на  организирани от фирми за разпространение 
на биопродукти работни срещи с цел запознаване  с нови продукти в търговската мрежа. 

 
ОТДЕЛ „МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Отделът е обзепечен със специалисти, които активно се самообучават основно чрез 

вътрешни колигеуми. Началник  отдела и главният експерт имат придобита специалност 
по  «Вирусология»,  а старши експертът специализира последна година «Микробиология». 
Квалификационните курсове, платени от инспекцията са ограничени. През 2012 г. в 
курсове, организирани от НЦЗПБ са взели участие старши експерта, във връзка със 
специализацията и началник отдела за поддържане на квалификацията. Д-р Неделчева 
участва в « Микробиологична диагноза и етиотропна терапия на инвазивни и кожни 
микози», «Микробиологична диагноза и терапия на анаеробни инфекции» и индивидуално 
обучение в референтна лаборатория по ООИ. Д-р Костадинова участва  в «Мониториране 
на вирусологичните параметри при НІV инфекцията». Д-р Костадинова се обучава и по 
магистърска програма по «Здравен мениджмънт». 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 
Отделът разполагат с добре обзаведени лаборатории за работа, разположени на 9 и 

10 ет. Обезпечеността от апаратура е на много добро ниво и това позволява извършване на 
минималния обем от дейности, заложени в двата стандарта по Микробиология и 
Вирусология.  Наличната апаратура е представена от 4 ELISAридера закупени по програма 
„Превенция и контрол на НІV/СПИН”, два от които са с много добри параметри. Единя 
ридер и миещо устройство към него бяха предоставени през отчетната година. Персоналът 
беше обучен да работи с тях. В Микробиология разполагаме с автоматизирана система за 
идентификация на микроорганизмите. През годината беше предоставена и нова 
центрофуга, а отделът разполага с още две функциониращи.  Има два ламинарни бокса, 
които все още не се използват и имунофлуоресцентен микроскоп, който се използва за 
провеждане на задължителния външен контрол 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. 

ОБЕМ НА РАБОТА И РЕЗУЛТАТИ 
През 2012 г.  в двете лаборатории са извършени общо 46 496 изследвания, от които  

27 796 в «Микробиология и 18 700 във «Вирусология».  
1. Микробиология 

        В МИКРОБИОЛОГИЯ са извършени изследвания на 8372 материала спрямо 9971 
материала за предходната година, а изследванията са 27 796 спрямо 21338 изследвания за 
2011 г. Въпреки по-малкият брой на материалите изследванията са повече поради 
подобряване на начина на отчитане, което си бяхме поставили за цел през тази година. 
Продължават да преобладават профилактичните проби за здравни книжки. Очакваме, че с 
промяната в Наредба № 15 от м. октомври през следващата година ще имаме значително 
по-голям брой изследвания. Лабораторията работи проби  на СБАГАЛ  при отсъствие на 
микробиолога и това обогатява оптита ни с изследване на клинични материали. 

На фиг. 1 е показана натовареността на лабораторията за последните пет години. 
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Дейности по лаборатории: 
В ЧРЕВНА ЛАБОРАТОРИЯ са изследвани 4504 фекални проби /4845 за 2011 г./, 

като направените изследвания са 16492 за Е.коли, 4046 за Шигела,  4325Салмонела  и 3505 
за коремен титиф. 

От направените изследвания за дизинтерия отново преобладават профилактичните-
3982, без положителни резултати. Изследвани са  15 контактни, 2 преболедували и 47 
болни, от които 3 са с положителен резултат. 

За салмонела изследванията са също 3982 лица профилактично. Следват 282 
контактни с 8 положителни,  47 болни  3 положителни  и 14 преболедували с 2 
положителни проби.   

Броят на изследванията профилактично за  Е. Коли е 15928, тъй като се работи с 4 
групи полисеруми, като са отчетени 56 положителни проби с преобладаване на 
ентеропатогенните щамова. Извършени са 200 изследвания на контактни, 188 на болни с 9 
положителни и 176 на преболедували. 

За коремен тиф и паратиф са направени  3505 профилактични изследвания  без 
положителни, а за холера –13 също без положителни.  
Направени са общо антибиограми на 102  материала, като най много са за Е.Коли. 

В КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ през 2012г. са изработени 
общо 8375 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 гърлени секрети – 183, които обаче 
са значително по-малко от предходната година. От тях са изолирани 22 патогена, с най – 
голям дял на стафилококус ауреус.  
            Изследванията  на носни секрети са също по-малко спрямо 2011 г. - 157. 
Етиологично доказани причинители са 18, с най-чест патоген-стафилококус 
ауреус.Следват изследванията на уретрални секрети -99, от които 58 са положителни за 
различни микроорганизми / най-често ентерокок/, урини – 96 с 27 положители 
/преобладава Е.коли/, и гинекологичните – 50 материала  с 57 положителни /при някои е 
изолиран повече  от един причинител/, преобладават ентерококите. 

Изследваните серологични проби са 74, като преобладават изследванията за 
листериоза. Запазва се тенденцията да намаляват клиничните материали. 
           В клинична микробиологична лаборатория за годината са изработени 
антибиограмина 229 клинични материала, от които най – вече на щамове изолирани от 
гинекологични материали и уретрални секрети. 
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По микробиологичен контрол на фактори на болничната среда през 2012 г..са 
изработени набраните от отдел ПЕК 3024 проби, които са както следва: 

-проби от ръце – 163 ( 2 проби несъответстващи на изискванията); 
-проби от инструментариум – 955 (9 несътветстващи на изискванията); 
-проби от специална медицинска апаратура – 323 (3 несъответстващи на 

изискванията); 
-проби от болнично бельо и работно облекло – 1  ( без несъответстващи на 

изискванията); 
-проби от предмети за обслужване на болния – 60 (1 несъответстваща на 

изискванията); 
- проби от повърхности –1250 ( 20 несъответстващи на изискванията); 
-проби от дез. разтвори – 272( 7 несъответстващи на изискванията) ; 
Общо през годината са констатирани 42 несъответсвия по Указание№3, но е имало 

и много проби, от които се изолират други микроорганизми извън това указание, а тези 
микроорганизми имат голяма значение за имунокомпрометирани лица.. Направени са 138 
антибиограми. 

Повече от предходната година са пробите от предмети за обслужване на болния и 
дезинфекционните разтвори, докато останалите проби са по-малко. Заслужава да се 
обърне внимание на повърхностите и инструментариума, тъй като са констатирани повече 
несътоветстващи на изискванията /0,7 % при инструментариума за 2011 г. – 0,9% през 
2012 г. и 0,7% при повърхности за 2011 г. – 1,6% през 2012 г./ 

 
ІІ. Вирусология 

През 2012 г. във ВИРУСОЛОГИЯ са извършени общо 18 700 изследвания, с 2582 по – 
малко от предходната, което се дължи най-вече на отпадане на изследванията за 
колективен имунитет и по-малката квота за изследване по Компонент 2. Лица са 15304, 
като през 2011 г са били 18326. Продължаваме да прецизираме изследванията по програма 
«Превенция и контрол на НІV/СПИН» поради по-малкото зареждане с тестове.  
 

На фиг. 2 е представен броя на изследванията  за периода 2008 г. – 2012 г. 
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През 2012 г.  по допълнителните задания от МЗ са извършени изследвания на: 
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• Бременни жени – 605; 
• Лица на хемодиализа  и персонал към диализни структури – 304; 

През годината по програма „Превенция и контрол на НІV/СПИН” с изследвания за  
НІV са обхванати 5055, за хепатит В – 2005, за хепатит С-2285, за сифилис – 3520 и за 
хламидия - 1697. Най-голям е делът на лицата от уязвимите групи.  
 Както всяка година най – натоварена е  лаборатория СПИН, Хепатити и Сифилис.  
Продължават да намаляват изследваните за основните инфекции. За НІV по ELISA  са 
извършени 5234 изследвания с обхванати 5128 лица. Броят на потвърдените за НІV през 
годината е 9. Периодично сме подавали справки до МЗ, Програма „Превенция и контрол 
на НІV/СПИН и СПИ” за налични и изразходвани тестове, брой изследвани лица по 
приоритети. 

За HbsAg са извършени общо 2466 изследвания на 2333 лица, отново по-малко 
спрямо 2011 г. Положителните резултати са 78 и това отново са преобладаващо лица от 
уязвими групи.  Значително по-малко са и изследванията за маркери на хепатит В вирусна 
инфекция - за antiHBctotal– 9 изследвания с положителни – 4, за antiHBs-  18 с 14 
положителни  резултата , за HbeAg\AntiHbeса извършени общо 7 изследвания, като 3 са  
показали положителен резултат. 

Изследванията за AntiHCV също продължават да намаляват, като разликата е по – 
малка в сравнение с изследванията за хепатит В. През 2012 г. са извършени 2599 
изследвания на 2504 лица. Положителните са 592 с основен дял на лицата употребяващи 
интравенозно наркотици.  

Изследванията за сифилис са 4052 /3881 лица/, положителните резултати са 55 
/положителни наVDRL/. Лабораторията има възможност за пълна диагностика по 
отношение на сифилис /ТПХА, VDRL/ и често се изпращат пациенти от специалисти за 
допълнителни изследвания, както и да реферираме резултати от други лаборатории. 

Увеличен е значително броят на изследванията за хламидия поради наличието на 
безплатни тестове. Извършени са 4027 за трите маркера IgМ, IgG и IgА. Значителен е 
броят на положителните резултати – 429.  

От другите изследвания 199 са за лаймска борелиоза. Лабораторията е основен 
център за изследване на лаймска борелиоза поради наличието на блот тест. За  CMV 
изследванията са повече – 42 с 15 положителни за  за IgG.  

 Преобладават  профилактичните изследвания -18033, поради наличие на безплатни 
тестове за лицата от уязвимите групи и по-голямата информираност на населението. 
Положителните резултати са 949 

Лабораторията се стреми към поддържане на базови изследвания и да отговаря на 
потребностите на хората. През 2012 г. сме ограничили някои от изследвнаята поради 
намалено търсене.  

ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 
 Ежеседмично се извършва вътрелабораторен контрол на стерилност в 
микробиологична лаборатория и проверка на всяка нова партида хранителни среди, чрез 
залагане на контролна проба, 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. 
ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

 Микробиология участва в двата цикъла на външен контрол през м. май и ноември и 
получи успешно всички сертификати. Продължаваме да участваме в попълване на таблици 
за антибиотична резистентност /BULSTAR/, за което също получихме сертификат. 
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             Вирусология взе участие и успешно получи сертификати от външен контрол през 
м.май за НІV, хепатити В и С. 
 

ОТДЕЛ “ПАРАЗИТОЛОГИЯ” 
През 2012 г. дейността на отдел “Паразитология” беше насочена към:  
-своевременно диагностициране, регистриране и саниране на лицата с паризитози; 
-контрол на масовите паразитози в организираните детски колективи и провеждане 

на мерки за тяхното снижение; 
-недопускане на местно разпространение на малария и други внасяни тропически 

паразитни болести на територията на Варненска област; 
-контрол по спазването на нормативните документи в борбата с паразитните 

болести (местни и внасяни) в лечебните заведения за доболнична и болнична помощ и 
детски заведения; 

-методична и здравно - просветна дейност по въпросите на медицинската 
паразитология. 

В отдела по щат има двама лекари:началник отдел и старши инспектор, един 
инспектор, четирима младши експерти, един изпълнител - пробовземач и един 
изпълнител-хигиенист. От таблицата по-долу е видно, че във времето постепенно се 
увеличава броя на изследваните лица и проби, с което се увеличава и натоварването на 
служителите, а това не предполага намалянето на последните, което би довело до 
влошаване качиството на работа. 

 
ГОДИНА БРОЙ 

ЛИЦА 
БРОЙ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1997 25 506 50 374 
2002 39 561 63 106 
2003 39 127 63 105 
2004 36 939 65 203 
2005 36 268 64 418 
2006 34 735 62 910 
2007 36 987 77 030 
2008 40 358 86 008 
2009 38 374 82 721 
2010 41 555 89 141 
2011  40 592 82 782 
2012 42 105 81 252 

 
През 2012 г. по клинични (изследвани 222 лица), епидемични (изследвани 30 500 

лица) и профилактични (изследвани 11 239 лица) показания бяха изследвани лица 41 961 
(2011 г. – 40 592  лица), от които морфологично 41 883 (2011 г. – 40 522) и  имунологично 
78 (2011 г. – 70). С чревни паразитози бяха регистрирани 528  лица (2011 г. – 377) при 
екстензитет 1,26%, който е по-висок в сравнение с 2011 г. – 0,93%. Опаразитяването е 
както следва: 159 с ламблиоза, 243 с ентеробиоза, 22 с хименолепидоза, 6 с аскаридоза, 14 
с трихоцефалоза, 1 с тениаринхоза, 48 с Е. сoli, 33 с бластоцистоза, 1 с трихомоназа и 1 със 
стронгилоидоза, а серологично – 24 (2011 г. - 32). Общият брой на извършените 
лабораторни изследвания е 81 252 (2011 г. – 82 782): изследвания за хелминти и чревни 
протозои 80 450 (2011 г. – 82 451), имунологични изследвания 420 (2011 г. – 331) и   
санитарно-паразитологични 382 (2011 г. – 725). 

 
Контролна и организационно-методична помощ 
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Извършени бяха 1220 проверки, 23 обследвания и 465 оказана методична помощ на 
всичко 639 обекта, контролирани от отдел “Паразитология” през 2012 година (2011 г. – 
всичко 787 проверки). 

Във връзка с контрола на противопаразитната дейност и спазването на 
нормативните документи по отношение на паразитозите, бяха проверени 364 амбулатории 
за индивидуална и групова практика. Извършени бяха 108 проверки в 9 хирургични 
отделения по регистрацията на случаи с ехинококоза, като не бяха констатирани пропуски 
по съобщаването им. Проверени бяха 5 лаборатории с общо 30 проверки във връзка с 
изпълнение на Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 
болести. Бяха извършени 316 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 2012 г. отдел “Паразитология” контролира общо 99 здравни кабинети, 188 
детски заведения по отношение на разпространението на масовите паразитози ( ДЯ-13, 
ЦДГ-126, ОДЗ-40, МСД-8 ДМД-1) и 8 МСД за възрастни. През годината бяха извършени 
527 проверки и обследвания (2011 г. – 488), от които – 361 по отношение спазването на 
санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози и оказване 
методична помощ сред опаразитените лица в ДЗ, 143 проверки в здравните кабинети във 
връзка с документацията по приема, изследванията, лечението и диспансеризацията на 
опаразитените деца и отделно 23 обследвания на ДЗ и МСД с опаразитеност на E. 
vermicularis над 10% след проведено изследване. Съставени бяха 3 акта (2011 г. – 1 акт) 
като констатираните нарушения са по отношение на текущата хигиена и дезинфекционния 
режим. 

През 2012 г. продължи работата за изпълнение 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 “Паразитология” по тази Наредба се изследваха за чревни паразити 11 219 лица с 
регистрирани общо 101 паразитози (0,9% опаразитеност): 41 с ламблиоза, 18 с 
ентеробиоза, 2 с аскаридоза, 18 с E. coli и 22 с бластоцистоза : (2011 г. – 40 с ламблиоза, 10 
с ентеробиоза, 1 с аскаридоза, 7 с E. coli и 15 с бластоцистоза). Наблюдава се увеличаване 
броя на опаразитените с E. coli и бластоцистоза спрямо 2011 г. Опаразитените лица бяха 
консултирани, лекувани и съобщени на личните им лекари. Най-висок отново е процентът 
на опаразитените с ламблиоза – 0,37 %, който не показва съществена промяна спрямо 2011 
г. (0,3%). Имайки впредвид, че това са лица, работещи в детски заведения и хранителни 
обекти, може да се направи извод до каква степен тази паразитоза може да се 
разпространи 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 32 епидемиологични проучвания: ехинококоза – 28 и 
тениаринхоза – 3. 

През годината бяха планирани два курса за повишаване на квалификацията на 
служителите: „ Паразитозоонози – епидемиология, диагностика, надзор и контрол” и 
”Морфологична диагностика на паразитозите в детските заведения”, които бяха 
организирани от отдел “ Паразитология и тропическа медицина” към НЦЗПБ – София. 
Поради финансови причини беше затруднено посещението на курсовете. На собствени 
разноски младши експерт посети втория курс. 

През отчетния период регулярно бяха организирани колегиуми на различни теми, в 
които участвахме с информация за разпространението на тениаринхозата и начините за 
предпазване от заразяване. 
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През 2012 г. отдел “Паразитология” участва в Националната система за външен 
контрол на качеството на лабораторната диагностика на паразитозите в два контролни 
цикъла: микроскопска диагностика на паразитозите – м. април и серологична диагностика 
– м. ноември. Отделът се представи отлично и получи Сертификат за морфологична и 
серологична диагностика на паразитозите. 

 
МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

 
ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ 

 
ЕХИНОКОКОЗА 
През 2012 г. са регистрирани 28 лица с ехинококоза, епидемиологично проучени 

(2011 г. – 30), от които деца  до 14 г. – 2 (2011- 2). Заболяемостта сред населението за 2012 
г. е 5,9 промили, която е почти същата спрямо 2011 г. – 6,45 промили. При един лечението 
е било чрез PAIR. При двама е установена множествена ехинококоза. Запазва се 
тенденцията за най-честа чернодробна локализация на ехинококовите кисти – при 19 от 
пациентите, следвана от тази в белите дробове – 5, в слезката - 3 и един 
ретроперитонеално. Оперираните от г. Варна са 19, а от региона са разпределени по 
обшини както следва: община Провадия – 3, община Вълчи дол – 3 и по един от общините 
Белослав, Аксаково и Суворово. 

Повечето от пациентите са изследвани серологично за ехинококоза преди 
оперативното лечение. Всички са диспансеризирани. През 2012 г. са извършени 90 
изследвания на 26 лица за ехинококоза чрез ЕЛИЗА, като с положителни серологични 
титри са били 9 души (2011 г. – 30 лица с 7 положителни). 

През отчетния период в хирургичните отделения на Варненски регион от различни 
населени места са оперирани общо 31 пациенти с ехинококоза (2011 г. - 41). Същите са 
съобщени както следва: в РЗИ Добрич –15, РЗИ Силистра – 7, РЗИ Разград – 5, РЗИ 
Шумен - 2 и по един от РЗИ Бургас  и РЗИ Сливен. 

Проследявайки динамиката на заболяемостта за периода 2003 – 2012 г. се 
установява пик през 2005 г., спадане и постепенно покачване до 2008 г., отново спадане и 
рязко увеличаване и задържане през 2012 г. (фиг. № 1 и фиг. № 2).- 

ТРИХИНЕЛОЗА 
През 2012 г. са изследвани общо 2 пациента за трихинелоза по РПХА при 

отрицателен резултат. 
За десетгодишен период не се наблюдава особена динамика в броя на взривовете 

(Фиг. № 3). 
ТЕНИИДОЗИ 
През 2012 г. са изследвани 26 025 (2011 г. – 26 356) лица и е  диагностицирана 1 

тениаринхоза. Направени са 3 епидемиологични проучвания на пациенти от г. Варна с 
доказана говежда тения, без епидемиологична връзка между тях. 

За периода 2003 – 2012 г. не се наблюдава динамика на екстензитета спрямо 
предходните години (Фиг. № 4). 
 

ГЕОХЕЛМИНТОЗИ 
АСКАРИДОЗА  
Във Варненска област няма ендемични отнища за аскаридоза. Изследвани са общо 

26 025 фекални проби (2011 г. – 26 356) с 6 положителни резултата на пациенти от г. 
Варна.  За периода 2003 – 2012 г. се наблюдава динамика на екстензитета с тенденция към 
намаляване и задържане през 2012 г. (Фиг. № 5). 

ТРИХОЦЕФАЛОЗА 
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От изследваните 26 025 лица с трихоцефалоза бяха открити 14 лица (2011 г. - 30), 
от които 8 жени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Горен чифлик, 4 
мъже от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Оборище и 2 деца от ДЗ. При 
направените проверки беше проверена диспансеризацията на заболелите. Бяха направени 
и санитарно-паразитологични изследвания, като пробите бяха с отрицателен резултат 
(Фиг. № 6). 
 

КОНТАКТНИ ПАРАЗИТОЗИ 
ЕНТЕРОБИОЗА 
Проучванията върху разпространението и динамиката на ентеробиозата във 

Варненски регион установяват, че тя отново е водеща  по разпространение паразитоза 
спрямо ламблиозата. Общо от региона са изследвани  27 952 лица - граждани и деца от 
организираните детски колективи (2011 г. – 28 784), от които 243 положителни, доказани 
микроскопски. Средната опаразитеност е 0,87 %,  която е увеличена спрямо 2011 г. 
(0,58%) (Фиг. № 7), но показва тенденция към намаляване в десетгодишен период. 

През отчетния период за ентеробиоза са изследвани общо 15 635 деца от всичко 187 
детски заведения на територията на региона с 201 положителни. Средната опаразитеност 
при децата е 1,29% и показва тенденция към задържане нивото на опаразитеност след 2005 
г.  

Общо 310 са изследваните санитарно - паразитологични проби от почва и битова 
среда, като в тях не бяха намерени яйца на паразити.  

През 10-годишният период от време (2003 – 2012 г.) се наблюдава задържане почти 
на едно ниво на екстензитета на ентеробиозата при децата от детските заведения като има 
един пик през 2003 г, следващо спадане на опаразитеността и нов пик през 2005 г., след 
което се наблюдава намаляване и задържане през отчетния период (Фиг. № 8).  

ЛАМБЛИОЗА 
През годината са изследвани общо 26 289 лица ( граждани и деца от детски 

заведения) и са диагностицирани 159 положителни (2011 г. – 26 465 със 125 положителни) 
при средната опаразитеност 0,6 %. 

От организираните детски колективи са изследвани 14 042 деца и са открити 93 
положителни (0,66%) (2011 г. - 0,58%), 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 ламблиозата за десетгодишен 
период (Фиг. № 9) в региона се установява леко понижаване броя на изследваните лица 
през 2011 г. спрямо предходната, един пик в екстензитета (2005 г.) и тенденция към 
намаляване и задържане броя на опаразитените от 2009 г. до сега. 

СТРОНГИЛОИДОЗА 
През 2012 година от изследваните 26 025 лица има един диагностициран  случай на 

заразяване със  Strongyloidesstercoralis от г. Варна. 
ХИМЕНОЛЕПИДОЗА 
От изследваните общо 26 025 лица са открити 22 положителни ( от ОДЗ №31 – 

Каменар – 9 деца, дом за деца „ Гаврош” - 11 и 2 деца от други детски заведения от 
региона) лица (2011 г. – 16). Средната опаразитеност е 0,08%, която показва тенденция 
към леко завишаване спрямо 2011 г. (0,06%). Продължава да е проблем лечението на 
паразитозата поради липса отново на ефективни медикаменти. Лицата са 
диспансеризирани и контролно проследени. 
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За периода 2003 – 2012 г. (Фиг. № 10) се установява динамика в екстензитета на 
хименолепидозата с един пик – 2005 г., след което има спад с леки колебания и задържане 
на постоянно ниво до края на периода. 

УРОГЕНИТАЛНА ТРИХОМОНАЗА 
В отдела са изследвани 70 лица с клинични данни за трихомоназа, при един 

положителен резултат. Изследвани бяха 3 нативни препарата от урина и 67 посявки от 
генитална система на пациенти със съмнение за сексуално предавани инфекции. 
 

ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПАРАЗИТОЗИ 
ТОКСОПЛАЗМОЗА 
През 2012 г. в отдел “Паразитология” за токсоплазмоза бяха изследвани бременни 

жени и пациенти с различни оплаквания, суспектни за токсоплазмоза. По ELISAIgG и 
ELISA IgM бяха изследвани общо 50 лица със серологични данни 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. 
Беше изпратен един серум в референтна лаборатория ” Диагностика на паразитозите - 
местни и тропически” към отдел ”Паразитология и тропическа медицина” при НЦЗПБ – 
София, за изследване на остра форма на токсоплазмоза. 

ПНЕВМОЦИСТОЗА И ЛАЙШМАНИОЗА 
През 2012 г. в отдела не постъпиха материали за изследване на пациенти за 

пневмоцистоза и лайшманиоза. 
 

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ 
МАЛАРИЯ 
През периода 01.04.2012 – 31.10.2012 г. от отдел “ Паразитология“, Дирекция 

“Надзор на заразните болести”,  бяха извършени 238 проверки на амбулатории за 
индивидуална и групова практики за първична медицинска помощ по отношение на 
маларията и другите тропически паразитози, като на повечето от тях беше оказана 
методична помощ по отношение на тези паразитози. Проведена беше среща с 
представители на МБАЛ “Св. Марина” - Инфекциозна клиника, на която беше сведена 
информация на СЗО по отношение разпространение на маларията, риск за заразяване и 
препоръки за химиопрофилактика. По време на проверките отново беше констатирано, че 
семейните лекари нямат информация за пациентите, които подлежат на наблюдение за 
малария. 

Във връзка с изпълнение на “Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на 
диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести”, бяха направени 
общо 20 проверки в туристически и  транспортни фирма 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 – 2011 г.). 
Същата информация беше качена и в сайта на РЗИ – Варна. Предоставени бяха листовки 
“За пътуващите в тропически страни”, издадени от РЗИ – Варна. 

Регулярно в отдел “ Паразитология” постъпва информация от сектор 
“Медикосанитарна охрана на границата” към отдел “ Противоепидемичен контрол” по 
отношение адресен списък на екипажите на моторните кораби, акустирали в пристанище 
Варна. От началото на 2012 година са акустирали 273 кораба, завърнали се от страни с 
разпространена малария, от които 257 пътуващи под чужд флаг със 3 491 чужденци на 
борда. Общо 226 са българските граждани според адресните списъци на екипажите, които 
подлежат на наблюдение и изследване за малария, като от Варненски регион за периода те 
са 87. През годината за малария са изследвани 40 лица (8 българи и 32 чужденци) с общо 
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90 изследвания. Двадесет и пет са чужденците и българи, завърнали се от чужбина, 
изследвани за чревни паразитози при отрицателен резултат. Ргистриран е случай на 
лабораторно потвърдена маларийна паразитемия с Плазмодиум фалципарум ( по 
документи) на пациент, завърнал се от Африка на 31.10.2012 г. след пребиваване в Того, 
Сиера Леоне и РЮА. Работил като старши помощник-капитан към немска корабна 
компания. Има един пациент, завърнал се от чужбина, изследван със съмнение за 
трипанозомоза. 

През 2012 година в комарните биотопи на Варненски регион са извършени 79 
проверки за наличие на анофелизъм. В отдел „Противоепидемичен контрол” на Дирекция 
„Надзор на заразните болести” 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 1996 – 2012 години.  
 
Години            брой                        ANOPHELESCULEX 
                   пров. биотопи           брой         %                брой                %  
1996                26                          2             7,6                2                   7,6 
1997                  38                          4           10,5                3                   7,8 
1998                  56                          7           12,5              11                 19,6 
1999                  86                        17           19,8              15                 17,4 
2000                  74                        13           17,6                8                 10,8 
2001                101                          9             8,9                8                   7,9 
2002                109                        17           15,6              23                 21,1 
2003                104                        20           19,2              24                 23,1 
2004                  90                        13           14,4              10                 11,1 
2005                109                        13           11,9              24                 22,01 
2006                101                        17           16,8              21                 20,8 
2007                111                          9             8,1              18                 16,2 
2008                  75                        11           14,7              16                 21,3 
2009                110                        13           11,8              14                 12,7 
2010                123                        14           11,4              30                 24,4 
2011                159                        16           10,1              34                 21,4 
2012                  79                          8           10,1                7                   8,1 
 

Анофелийни ларви са открити в 8 биотопа,  което е 10,1 % от всички проверени в 
общините Ветрино, Долни Чифлик, Бяла, Провадия и Аксаково  срещу 16 биотопа или 
10,1% за 2011 година. Кулексови ларви са открити в 7 биотопа или 8,1%, разпръснати във 
всички общини на територията на Варненски регион срещу 34 биотопа  или 21,4% за 2011 
година - може да се каже, че няма ясно изразено увеличение  на сезонната им численост.  
По-висока численост на ларви и имаго се отбелязва в края на  май и през юни, когато 
паднаха повече валежи. През август и септември  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 две години сезонната динамика на комарите се проследява в три 
контролни биотопа на територията на КК „ Златни пясъци” и в два в КК „ Св. Св. 
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Константин и Елена”. Проучването започва през 1996 година и включва ежемесечни 
проверки през целия активен за комарите сезон - от април до октомври. До 2011 година в 
тях са откривани ларви и имаго само от видовете на подсемейство Culicinae, но през месец 
август 2012 година в канал „Колибите” бяха открити маларийни ларви. В таблицата по-
долу са изнесени данните за сезонната динамика на комарните популации в контролните 
биотопи през 2012 година по месеци, която е много слабо изразена. Първостепенна 
причина е силното засушаване в региона от средата на м. юни до средата на октомври. От 
значение е и провеждането на изтребителни дезинсекционни и дезакаризационни 
мероприятия в близост до контролните биотопи, покрай които минават туристически 
пътеки, обработвани бариерно неколкократно през сезона. 
 
биотоп                 апр.      май      юни       юли        авг.       септ.      октом. 
 Блато до дир. 
 „Зл.пясъци”        -            *к           -            -              -             -            - 
Блато 
 „Меча поляна”   -            *к           -          -             -             -           - 
Канал 
„Колибите”          -            -              -        -         *к*а           -      - 
Разлив басейн               
„Св.К. и Елена”   -           *к            -          -              -               -              - 
река      
„Св.К. и Елена”   -            -              -            -              -             -              - 
_____________________________________________________________ 
Забележка: *к – комар или кулекс; *а – анофелес. 
 

През 2012 г. в РЗИ - Варна са постъпили сведения за частични дезинсекции против 
комари в курортните комплекси „ Златни пясъци”, „ Св. Св. Константин и Елена” и 
„Камчия”. Обработвани са зелените площи около по-голямата част на хотелите и някои  
почивни бази. Направени са бариерни третирания около туристическите пътеки в парк 
„Златни пясъци” с биоциди на пиретроидна основа - фендона 60 ВП и айкън 10 ЦС.С 
дезинсекции са обхванати рискови райони в крайезерна зона (общини Девня и Белослав). 
При имагоцидните обработки се използва методът на топлия аерозол. 

 
ДРУГИ ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ 

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.  
 През 2012 г. от региона за: 

-ехинококоза са изледвани общо 392 лица, от които с положителни серологични 
титри са 147; 

-трихинелоза са изследвани по РПХА – 2, а по ELISA - 17;  
-тоскоплазмоза са изледвани по ELISA – 1 452. С положителни серологични титри 

са 258. 
 За ентеробиоза са изследвани 61 502 лица с 335 положителни – 0,55% . 

От изследваните 59 907 лица за чревни хелминти са установени: 
- 7 опаразитени с аскаридоза – 0,011% ; 
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- 22 опаразитени с хименолепидоза – 0,03% ; 
- 14 опаразитени с трихоцефалоза – 0,02% ; 
-1 опаразитен със стронгилоидоза; 
-1 опаразитен с тениаринхоза. 
Има регистрирани 78 опаразитени с бластоцистоза и -50 пациента с Е. coli. 
За ламблиоза са изследвани 60 713 лица, от които 283 опаразитени – 0,47%. Прави 

впечатление, че през отчетния период регистрираните с ламблиоза лица са по-малко в 
сравнение с тези с ентеробиоза, което прави ентеробиозата отново водеща паразитоза в 
региона. 

През 2012 г. в паразитологичните лаборатории са изследвани общо 187 лица за 
малария, като има направено едно епидемиологично проучване на преболедувал в 
чужбина от малария български гражданин. 

Анализът на горепосочените данни ни позволява да направим следните изводи: 
1.През 2012 г. се наблюдава задържане екстензинвазията на ехинококозата спрямо 

2011 г. и връщане почти на нивото от 2007 г. 
2.Ентеробиозата става водеща по екстензитет спрямо ламблиозата (Фиг. №14), и 

връщане почти на нивото от 2006; 
3.Като цяло се наблюдава намаляване екстензитета на част от паразитозите спрямо 

предходните години ( ламблиоза - почти двукратно, аскаридоза) и задържане на други 
(хименолепидоза); 

4.Наблюдава се спад на екстензинвазията на трихоцефалозата спрямо 2011 г. 
5.Запазва се тенденцията към задържане на ниския брой изследвани по 

профилактични показания за малария и други вносни паразитози български граждани, 
завърнали се от тропически и субтропически страни; 

6.Наблюдава се увеличаване броя на опаразитените лица, изследвани 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. 

7.Липсата на информация за изследвани пациенти в лаборатории, регистрирани 
извън Варненски регион, не дава възможност да се придобие реална представа за 
екстензинвазията на отделните паразитози. 

 
Проблеми и трудности, свързани с организацията на епиднадзора на острите заразни 
заболявания и здравния контрол в лечебните заведения. Възможности за подобрение: 

• Необходимо е отделяне на допълнително внимание по отношение на подготовката и 
приемствеността между кадрите, предприемане на действия за осигуряване и  
поддържане квалификацията на служителите в дирекции “ НЗБ”  както и на 
стимулирането на сътрудниците по отношение на положения от тях труд. Това се 
отнася особено за работата при извънредни епидситуации. 

Като най – мощно средство за ограничаване и ерадикация на ваксинопредотвратимите 
ОЗЗ остава плановата имунопрофилактика на подлежащите, да се развиват 
утвърдените като добри практики за системен контрол и методично ръководство за 
спазване на интервали, съвместимости и противопоказания за имунизациите. 

  Необходимо е нормативно определяне на профилактичните и противоепидемични 
мерки при всяка заразна болест, провеждани в домашно огнище на ОЗБ, в 
организирани колективи, в условията на епидемично разпространение на грип и 
други инфекции. 

Дейността в рамките на Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през изтеклата 
година, бе успешна. Нови възможности за по-пълно обхващане на рискови групи от 



 45

населението се очертават при съвместната работа с други институции и НПО на 
терен (места за пребиваване на лишени от свобода,  висши учебни заведения, детски 
социални заведения), разширяване на диагностиката и сред лицата без рискови 
практики. 

Необходимо е да се преосмислят дейностите в лабораторните звена. Дирекции “НЗБ” 
трябва да имат готовност за своевременна и адекватна реакция при възникване на 
епидемични взривове и други рискови ситуации за осигуряване етиологична 
диагностика и ефективни противоепидемични мерки. 

  Здравният контрол в лечебните заведения е затруднен от липсата на нормативна база за 
изискванията към извънболничните заведения, критерии за оценка на провеждания  
лабораторен контрол. 

 
ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ 

 
 Дирекция “ Здравен контрол” се състои от два отдела – отдел “ Контрол на 
нехранителни обекти и стоки”  и отдел “Радиационен контрол”. Дейността на дирекцията 
се организира и координира от Директор на дирекция-лекар със специалност „ХДЮВ” и 
„Здравен мениджмънт”. 

 
ОТДЕЛ «КОНТРОЛ НА НЕХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ И СТОКИ» (КНОС) 

 Основните задачи в дейността на отдела през 2012 г. бяха в съответствие с 
нормативните за целта изисквания и указания на МЗ. В изпълнението им, дейността на 
отдел “ Контрол на нехранителни обекти и стоки” / КНОС/ се реализираше чрез  
поддържане и актуализиране на публичен регистър: 
на обектите с обществено предназначение при условията и по реда на Наредба №9 за 

условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с 
обществено предназначени, контролирани от регионалните здравни инспекции – ДВ 
бр.28/2005г., изм. ДВ бр.38/2011, във връзка с  чл.36 , ал. 3 от Закона за здравето-ДВ 
бр.70 /2004г, изм.ДВ бр.60/2012г; 

на обектите за бутилиране  на минерални , изворни и трапезни води при условията и по 
реда на Закона за здравето-ДВ бр.70/2004г.,изм.ДВ бр.60/2012г.-§1 т.10, Закон за 
храните-ДВ бр.бр.90/1999г.,изм.ДВ бр.8/2011г-чл.12,ал.2 и Наредба за изискванията 
към бутилираните минерални, изворни и трапезни води- ДВ бр.68/2004г,изм.ДВ 
бр.25/2008г. 
- на фирмите производители и вносители на козметични продукти на територията на 

Варненски регион, съгл. Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти ДВ 
бр.101/2005 г. ...изм. и доп. ДВ бр. 88/ 2012 г. 

Държавният здравен контрол се осъществява чрез предварителен здравен контрол и 
текущ здравен контролна обекти с обществено предназначение. Предварителният здравен 
контрол включва: участие в състава на експертни съвети по устройство на територията , 
съгласуване при необходимост устройствени схеми, 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 
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качествата и безопасността на водите – питейни, минерални, за къпане и рекреация; 
контрол върху здравно-хигиенното състояние на детските и учебно-възпитателни 
заведения, в комунално-битовите обекти, контрол върху качеството и безопасността на 
произвежданите и предлаганите в региона козметични   продукти, биоцидни препарати и 
детергенти, химични вещества и смеси, така също  и на тези от внос; дейности по 
разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали; контрол на 
дрехи “ втора употреба”; контрол върху дейността на служби по трудова медицина ; 
контрол  по поддържане чистотата на населените места; контрол по спазване на чл.54 и 
чл.56 от ЗЗ ; контрол по спазване изискванията на предлаганите на пазара бутилирани 
минерални, изворни и трапезни води; контрол по спазване на изискванията за 
здравословно хранене на децата на възраст от 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.   

Отделът приключи отчетния период при следния числен състав: 
Началник отдел със специалност “Хигиена на детско-юношеската възраст”. 

1. Главни инспектори –осем, от които един със специалност  “Хигиена на труда”, един 
със специалност „Токсикология”, трима със специалност „Санитарно инженерство ”  , 
които работят с насоченост по шум,ОВК и ВиК . 
2. Старши инспектори – един ; 
3. Инспектори –дванадесет . 
4.Гл.специалист-един. 

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 задачите на отдела, утвърдена от Директора на РЗИ-Варна. 

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 КНОС, запознаване с нови 
нормативни документи и указания ( публикувани в Държавен вестник или получени 
периодично от МЗ и др. институции), през 2012 г са проведени обучения във връзка със 
запознаване с измененията на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, 
Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, 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, 
измененията на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти и Наредба №37 
за здравословното хранене на учениците; Аварийни ситуации от фактор „ водаПрез 
отчетния период, съгласно плана, специалистите от отдела са взели участие в курсове за 
следдипломна квалификация в  семинари и обучения, организирани от МЗ, ОПА и 
Медицински университет-София: „ Обучение за работа с информационната система за 
докладване качествата на питейните води-резултати, новости, събиране и обработка на 
данните от мониторинга”-МЗ; „ Основен курс по трудова медицина – първи етап ”- 
Медицински университет-София; „Организационно развитие-управление на промяната”-
ОПА-София, ” «Здравни изисквания към козметичните продукти» - в НЦОЗА София. 
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 І. ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА – обобщен анализ 
През 2012 г. служителите от отдел КНОС, в Дирекция”ЗК” при  осъществяване на 

предварителния  здравен контрол, работиха по изпълнението на следните основни задачи: 
1. Участия в заседания на комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ при Областна дирекция 

“Земеделие”, в ЕС по Инженерна инфраструктура,  ЕС по Устройство на 
черноморското крайбрежие и ЕС по ЗУТ -  в Община Варна 

2. Съгласуване на устройствени схеми и планове при участие в общински 
експертни съвети по ЗУТ в общините на област Варна. 

3. Съгласуване на устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти, 
ОВОС и ЕО на експертен съвет в РЗИ Варна. 

4. Изготвяне на становища по проекти за санитарно-охранителни зони по 
Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРРБ / ДВ 88/2000г./. 

5. Проверка по време на строителство на по-значими обекти, имащи значение 
за здравето на населението. 

6. Участие  в Държавни приемателни комисии. 
7. Издаване на здравни становища за Държавни приемателни комисии при 

въвеждане в експлоатация на строежите от I-ва ,II –ра  и III-та категория. 
8. Извършване на услуги по молби на граждани, сигнали и жалби. 
9. Вземане на водни проби по желание на фирми и инвеститори. 
10. Изготвяне на писмени становища за обекти, при поискване на други отдели 

и дирекции в РЗИ . 
11. Участие в съвместни проверки с други държавни контролни органи на 

територията на областта по държавния здравен контрол. 
През 2012 г. специалисти на РЗИ Варна са участвали в 10 заседания на комисия по 

чл. 17 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” и дадени становища по 193 броя преписки, служители 
от отдела са участвали в 131 бр. заседания на областните и общински  Експертни съвети 
по устройство на територията, където са разгледани  580 устройствени схеми и планове и  
447 инвестиционни проекти, 23 заседания на Експертен съвет в РЗИ Варна, за ОВОС на 
инвестиционни предложения. През  2011. год. броя на тези участия е бил  77 . Основни 
проблеми при разглеждане на документацията на обектите, водещи до бъдещи хигиенни 
неблагополучия, ако не бъдат коригирани или спрени, са : неспазени хигиенно-защитни 
зони, липса или неправилно оразмерени ОВК и ВиК съоръжения, не осигурена поточност 
за кухните на  заведения за хранене, монтиране на шумни съоръжения в близост до 
жилищни помещения и др. Част от разгледаните проекти са върнати за съгласуване в РЗИ 
– Варна. 

 През 2012 г. в инспекцията са внесени 42  бр. инвестиционни проекти за 
издаване на оценка за съответствие.   За 2011  г. тези цифри са съответно   107 бр.    

Както в предходните години, така и през отчетния период преобладаваха проекти за 
обекти с обществено предназначение –  15 бр ,  лечебни и здравни заведения – 7 бр. и 
други, неподлежащи на текущ здравен контрол –  20 бр.  По- значими от тях са: 

   -      Детска градина  Варна ул.” Радко Димитриев” №6 
-  Медицински център –гр.Дългопол обл.Варна ул.”Райна  Княгина”№25 
- Жилищна сграда  с медицински център Варна УПИ-ІV-105,2471кв.12 
-  Аптека  за готови лекарствени продукти- Варна  бул.”Вл..Варненчик” №3 
-  Многофункционална  сграда с общежитие, офиси и магазини-Варна 

ул.”Студенска “№1 
Основни проблеми в инвестиционните проекти, както и в предходните години са:   

     - несъответствие между отделните части на проектите на един и същ обект; 
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                 -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”; 

- неспазени изисквания от Наредбите за проектиране и хигиенни изисквания 
по частите ОВ, ВиК и Ел инсталации. 

Забелязаните проблеми в проектите са обсъдени с проектантите, след което са 
отстранени. 

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./, беше разгледан –1бр проект за СОЗ и издадено становище по чл.39, ал.1 , 
т.1  и  ал.4 от Наредба №3. 

През 2012 г. са издадени 78 бр. здравни становища за държавно приемане на 
обекти, при   81  бр. за 2011 г. За отбелязване е, че въпреки промените в Закона за 
устройство на териториите и Наредба №2  на МРРБ (ДВ бр.72/2003г.), които доведоха до 
отпадане на обектите от IV,V и VI категориии, за които вече не се изисква становище от  
РЗИ , част от надзорните фирми изискват такова. Мотивът им, че са  сигурни, че обектът е 
оценен и от санитарно-хигиенна гледна точка. 

В  цитираната по-горе цифра, са включени следните по-големи обекти: 
-   Апартаментски хотел КК”Св.Константин и Елена”УПИІХ-2568,176 
-   Уличен  водопровод  в СО”Боровец”гл.клонІІІ-Варна 
-  Хотел Варшава-КК”зл. Пясъци” 
-Изграждане на ПСОВ и битова канализация, ремонт и реконструкция на външна 
водопроводна мрежа в с.Попович  общ. Бяла ,обл. Варна 
- Сграда за обществено обслужване .гр Варна ул. “8 Приморски “ №115 
- Спортно възстановителен и културен център гр.Суворово , УПИ -І 
- Фотоволтаична  централа  с. Брестак УПИ-ХІХ-104 
-  Спортен комплекс  КК”Камчия”общ. Аврен 
- Офис сграда Варна ул.Хан Кардам №21 
- Производствено складова база за хранителни продукти –с.Слънчево ПИ 

Въвеждането на обекти в експлоатация  се предшества от извършване на 
необходимите лабораторни изследвания и оценка на съответствието им с хигиенните 
норми и изисквания,  микробиологичен анализ на води, замервания на шум, изкуствена 
осветеност, токсични вещества и др., в зависимост от спецификата на обектите. 

Въведените обекти в града и областта са предимно свързани с туризма и 
жилищното строителство в област Варна. От производствените обекти, по-голямата част 
са на хранително-вкусовата промишленост  и детски учебни заведения. 

През 2012 г. служителите на отдела са взели участие в работата на 119  бр. 
Държавни приемателни комисии на територията на областта   За сравнение, през 
2011г. този брой е бил 193. 

През 2012 г. са извършени 269 бр. проверки в хода на строителството, които 
включват :огледи на обекти по плана на отдела за 2012г., проверки при вземане на водни 
проби, проверки във връзка с готовността на строежите  за въвеждане в експлоатация, при 
422 проверки през 2011 г. 

Съгласно чл.16 “б” от публикувана в ДВ бр.38/2011г. на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №36 от 2009 г за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол/ДВ бр.63 от 2009 г.  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 
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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  Варна.През отчетния период за 2012г. са обработени  185 
бр. преписки получени от РИОСВ Варна  ( при 164 за 2011 г.), съответно  138  бр.преписки 
съгласно наредбата за ОВОС (118 за 2011 г.) и 47бр. ( 46 за 2011 г.) преписки съгласно 
наредбата за ЕО. Същите са обработени  при спазване  законовите срокове посочени  в 
горецитираните  наредби. 
 
ІІ. ТЕКУЩ   ЗДРАВЕН КОНТРОЛ – обобщен анализ 
  През 2012 г. във Варненски регион са подлежали на текущ здравен контрол 5741 
обекта /5411 за 2011г./ , при което на един служител от отдела средно са били възложени 
за контрол 337,5 обекта (а на  един здравен инспектор се водят средно по  451,4   обекта).  

Основната дейност на отдел “КНОС” 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. Във връзка със структурните 
реформи на инспекцията през 2011 г. промените в Закона за здравето и Устройствения 
правилник на РЗИ, отделът осъществяваше следните  дейности: контрол на фирми- 
производители и обекти за търговия с бутилирани минерални, изворни и трапезни води,  и 
здравословното хранене на децата на възраст 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 
всички производители и вносители на козметични продукти и на обектите за бутилиране  
на минерални , изворни и трапезни води . 

Извършени са 11764 проверки, при планирани 10230, което е 114,99%  изпълнение 
на плана (извършени 11617 проверки за 2011 г., при планирани 9634). Работните дни са 
4189, при което е постигната средно-дневна натовареност от 3,23 проверки от  инспектори 
и 1,4  за главни и старши инспектори.  

Текущият здравен контрол е обективизиран с лабораторни изследвания, при което 
са взети общо 1563 бр. проби, при планирани 1268. От тях стандартни са 1413  бр. и 
нестандартни  –  150 бр. стандартност-90,4 %. 

През 2012 г. са изготвени и връчени 735  бр. предписания за отстраняване на 
хигиенни неблагополучия и подобряване на хигиенното състояние, при 766 за 2011 г. 
Средният брой предписания на един сътрудник, упражняващ държавен здравен контрол е 
35.  

През 2012г. са съставени 66  бр. актове за административни нарушения /всички на 
физически лица, / при 44  за 2011 г. /, които са били основание за издаване на  62   бр. 
наказателни постановления за глоби.  Средният брой актове на един сътрудник от отдел 
КНОС са 3,14 бр. Издадените наказателни постановления са на обща стойност  15650 лв. 
Средната стойност на едно наказателно постановление  за глоба е  237,12  лв . 

Най - честите причини за прилагане на мерките за административна принуда са : 
обекти функциониращи и невписани в регистъра на РЗИ-Варна, неизпълнение на заповед 
за временно спиране на действащ обект, продажба на неразрешени артикули дрехи втора 
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употреба, занижена текуща хигиена във фризьорските салони, проблеми по материално-
техническата база, отглеждане на деца в детски заведения и провеждане на учебни занятия 
при ниски температури в тях, неизпълнени предписания на РЗИ-гр.Варна,   във връзка с 
нестандартни проби при лабораторния контрол, за неспазване на чл.56  и чл.56а от ЗЗ-ДВ 
бр.70/04 год,изм. ДВ бр.54/2012г.  

През отчетния период са издадени  334  бр.заповеди , от които 320 заповеди за 
заличаване от регистрация, 14 за временно спиране експлоатацията на обекти, за спиране 
реализацията  и  за изтегляне от пазара на  стоки опасни за човешкото здраве ( за 2011 г. – 
издадени 298 заповеди, от тях 287 за заличаване регистрация, 11 за временно спиране 
експлотация на обекти). Заповедите за временно спиране на обектите са поради силно 
амортизирана материално-техническа база в физкултурен салон в УВЗ,  плувен басейн, на 
който водата не отговаря на изискванията  за епидемиологичната й безопасност ,  
изтегляне на опасни стоки от пазара и . 

В отдел КНОС през 2012 г. са постъпили 79 бр. жалби и 38  сигнала и 30 отговори 
по електронна поща ( за 2011 г. – 47 жалби, 25 сигнала, 25 сигнала по ел. поща). 
Неоснователните жалби са 43  бр, а препратените за отговор по предназначение към други 
ведомства са 6   бр. Характерът на жалбите основно третира проблеми, свързани с 
незадоволително здравно състояние в обектите, наднормени шумови нива и вибрации в 
обществени и жилищни сгради, предлагане на козметични продукти в търговската мрежа, 
неотговарящи на изискванията на Наредба №36 за изискванията към козметичните 
продукти по отношение на етикетировка , качество на продукта, нарушаване  забраните на 
тютюнопушене в закрити обществени места и някои открити обществени места и др. 
 
ІІІ. ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ  

КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ 
През 2012г. на контрол подлежаха 4282 комунални обекта, (при 4039 обекта за 2011 

г. ), което представлява 74,59 % от обектите подлежащи на контрол. На тези обекти са 
извършени 8050 проверки (7918 проверки за 2011 г.). Средната кратност на проверките в 
комуналните обекти е 1,88.  

 
КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 

ПИТЕЙНИ ВОДИ 
През 2012 год. на контрол подлежаха 354 централни водоизточници ( в т.ч. 29 

ведомствени), 46 местни обществени водоизточници и 17 минерални. Контролирани са 
371 самостоятелно разположени водоснабдителни съоръжения. Извършени са 404 
проверки на водоизточници и 485 на водоснабдителните съоръжения.  

Съгласно разработената съвместно с „ВиК-Варна” ООД  мониторингова програма 
се извърши лабораторен контрол по химични и микробиологични показатели на проби 
питейна вода от водопроводната мрежа на 159 населени места и 340 пункта. Извършени са 
анализи на вода  и от 29 пункта ведомствени водоизточници, 46 пункта местни чешми, 
които традиционно се ползват от населението и 17 пункта минерални водоизточници. 
Взети за лабораторен анализ са 40 проби почви за изследване за нитрати, от  санитарно-
охранителните пояси (2) на водоизточници.   

Събирането, анализирането и предоставянето на данните от провеждания 
мониторинг за качество на питейната вода продължава и тази година 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 67 бр. зони за водоснабдяване на населените 
места и 17 бр. зони към обекти за самостоятелно (ведомствено) водоснабдяване. 
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1. Питейно-битови води 
1.1. От водопроводната мрежа на населенитe мeста1 
По физико-химичните показатели на постоянния мониторинг са изследвани 

470 броя водни проби от населените места. От тях 426 отговарят на изискванията на 
Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели ( ДВ 
бр.30/2001г.) Стандартността е 90,6% при 89% за 2011 г., 92,5%  за 2010 г.; 89,48% през 
2009г. и 92,5% през 2008г.  

По физико-химичните показатели на периодичния мониторинг са анализирани 
38 проби, от които 30 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността при 
периодичния мониторинг е 80% при 69% за 2011 г., 75% през 2010 г.;  80,98% през 2009г. 
и  82,45% през 2008 г. На фигура №1 е представен относителния дял на стандартните 
проби по физикохимичните показатели (в %) за периода 2008-2012 г.  

По микробиологичните показатели на постояннния мониторинг са изследвани 
332 проби от населените места, от които 317 отговарят на нормативните изисквания. 
Стандартността е 95,4%  при 95,3% през 2011 г. ,  97% за 2010 г.; 97,67% през 2009г. и 
96,19% през 2008г.  

По микробиологични показатели на периодичния мониторинг  са изследвани 
38 проби, от които 37 отговарят на нормативните изисквания. Стандартността е 97,3% при 
100% през 2011 г., 95,7% през 2010 г.;  99,33% през 2009 г. и 98,83% през 2008 г. 
Забелязваме трайно повишаване на относителния дял на стандартните проби по 
микробиологични показатели през периода 2008-2011г. (фигура №2) 
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1 Посочените цифри включват всички дани за извършените анализи по ДЗК в населените места: 1/по 
програмата за мониторинг, изготвена съвместно с „В и К-Варна” ООД; 2/по сигнали и жалби на граждани; 
3/проби, взети след аварии и ремонти; 4/учестен мониторинг в курортите във връзка с контрол върху 
легионелозите. 
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По радиологични показатели (обща бета активност и уран) по плана на РЗИ e 
изследванd 1 проба от централната водоснабдителна мрежа, която отговаря на 
нормативните изисквания. През 2012 година РЗИ- Варна възложи изследване на обща 
алфа-активност в 13 зони на водоснабдяване ( общо 13 проби). Не са установени 
отклонения от допустимите стойности по този показател. 
 1.2. От водопроводната мрежа на самостоятелно (автономно) водоснабдяване2 

По физико-химични показатели на постоянния мониторинг са изследвани 32 
проби вода, от които 28 отговарят на Наредба №9/2001 г. (87,5% стандартност). По 
периодичния мониторинг са изследвани 10 проби, от които 8 броя проби отговарят на 
изискванията. Стандартността по периодичния мониториг е 80%.   По микробиологични 
показатели при постоянния мониторинг са изследвани 31 проби, от които 26 са 
стандартни (84% стандартност).  Изследваните проби по микробиологични показатели във 
връзка с периодичния мониторинг са 12, от които 10 са стандартни (83% стандартност). 
 2. Минерални водоизточници и местни минерални чешми. 

РЗИ – Варна извършва мониторинг на минералните водоизточници и местните 
минерални чешми, които разкриват води  от находище на минерална вода  „ Район 
„Североизточна България”- малмоваланжски водоносен хоризонт”, гр.Варна. По 
микробиологични показатели са изследвани 63 проби вода, от които 59 отговарят на 
изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. 
(93,6 % стандартност).  

По физикохимични показатели са изследвани 9 броя проби от 3 местни минерални 
чешми.  Установени са наднормени стойности по показателя „амоний”, който е генетично 
обусловен за региона. Изследваните микробилогични показатели отговарят на 
изискванията - 100% стандартност.  

3. Местни водоизточници, които традиционно се ползват от населението за 
пиене и водоналиване (чешми, кладенци) 

Анализирани са 175 проби води по микробиологични показатели, от които 96 
отговарят на нормативните изисквания – 55 % стандартност. По физикохимични 

                                                
2 Посочените цифри включват данни от извършените анализи по държавния здравен контрол плюс пробите 
на потребителя. 
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показатели са изследвани 91 броя проби, от които 38 отговарят на нормативните 
изисквания ( 41,7 % стандартност). 

4. Язовир Цонево 
РЗИ-Варна извършва мониторинг само по микробиологични показатели на водите 

на язовир „Цонево”. Изследвани са  8 бр. проби, от които 100% съответстват на Наредба 
№12/2002г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за 
питейно-битови цели. 

5. Контрол на бутилираните води 
Анализирани са 28 проби по физикохимичните показатели, посочени в 

Приложение № 3 на „Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, 
изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели”. Изследвани са следните марки 
бутилирани натурални минерални води:  

българско производство: „ Банкя”, „ Хисар милениум”, „ Горна баня- сондаж 
№3”, „ Горна баня, сондаж №4”, „ Девин”, „Преподобна Стойна”, „Clever”, 
„Хисар–Ст. Железаре”, „Ком”, „Пирин спринг”, „Водица”, „Велинград”. 

с произход от други европейски страни: „Aqua panna” ( Италия), „Vittel” 
(Франция”), „San Benedetto” ( Италия), „Spring Vikos” ( Гърция), AVPA 
(Гърция); „Odyseus” (Гърция). 

Не се установи предлагане на натурални, минерални води с произход от трети 
страни в търговската мрежа и в складовете за търговия на едро във Варненския регион.  

Изследвани са 11 проби по микробиологичните показатели на Приложение № 5 
от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и 
трапезни води, предназначени за питейни цели, както следва:  

натурални минерални -„Vittel” ( Франция”), „ Горна баня-сонд. №3” и „San 
Benedetto” (Италия) и „Spring Vikos” (Гърция) ;  

изворни-  „Девин”, „Михалково”, „Планинска клисура” 
трапезни води – „Предела”, „Дивна”и „Сердика” (2 проби). 

Изследваните натурални минерални, изворни и трапезни води отговарят на 
нормативните изисквания. 

6.  Административни мерки за контрол 
Издадено е предписание до управителя на “В и К - Варна” 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 един път 
месечно за експлоатиращата организация и 2 пъти за РЗИ във всички курортни пунктове. 

Във връзка с текущия мониторинг през 2012 г. и при установени отклонения от 
пределно-допустимите стойности на контролираните показатели в питейната вода, са 
издадени 15 броя предписания до ръководителите на подрайони за проучване на 
причините за влошаване на качеството на водата и за провеждане на учестен мониотринг 
по отклоняващите се  показатели от Наредба №9/2001г.  

Издадени са и 15 броя предписания във връзка с изпълнението на задължителния 
мониторинг на ведомствените водоизточници. 

7. Аварии и планови ремонти и рехабилитационни мероприятия 
През 2012 година във връзка с по-големи прекъсвания на водоподаването в град 

Варна, в резултат на ремонтни дейности или аварии са издадени 16 броя предписания за 
увеличаване на работната доза хлор и за извършване на учестен мониторинг с цел 
проследяване на качеството на водата.  

 
8. Тематични  проверки 
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           Спазване изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели ( ДВ бр. 30/2001 г., посл. изм. бр.15/2012г.) в зони в системи за 
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (автономни водоизточници)  

Във връзка с дадените от Министерство на здравеопазването указания за планиране 
на дейността, инспектори от РЗИ-Варна извършиха тематична проверка на автономните 
водоизточници, използвани за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обекти с 
обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето ( обн. ДВ бр.70/2004 г., изм. ДВ бр.102/2012г.). Към момента на 
проверката на контрол от РЗИ-Варна подлежат 28 броя автономни водоизточника, 
захранващи следните групи обекти: предприятия за производство на храни – 2 бр., 
предприятия за производство на лекарствени и козметични продукти – 0 бр., други 
промишлени и селскостопански обекти – 20 бр.,  други обекти с обществено 
предназначение – 6 бр. Горецитираните са вписани в публичния регистър на обектите с 
обществено предназначение в РЗИ-Варна. 

Всички обекти имат разработени програми за мониторинг на качеството на 
питейната вода и извършените анализи към момента на проверката са съгласно 
мониторинговите програми. За съблюдаване обема и честотата на задължителния 
мониторинг, определен в Таблици Б1 от Приложение № 2 към чл.7, ал.2 от Наредба №9 за 
качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели са връчени 18 
предписания до собствениците на автономните водоизточници. 

Данните от извършения мониторинг, през настоящата календарна година, показват 
следните отклонения  от качеството на водата за питейно-битови цели: зона „Прибой” - 
Колиформи- 3 КОЕ/ml (1проба), зона „Девненски захарен завод” - Колиформи- 4 КОЕ/ml, 
зона „Ресторант Харамията” - Ост. хлор - >1 мг/л, зона „Ресторант Лоза” - Колиформи -14 
мг/л, зона “Хижа Черноморец” - Колиформи – 18 бр.КОЕ/ ml, Колиформи – 3 бр.КОЕ/ ml, 
Ентерококи – 8 бр.КОЕ/ ml (2 проби). Получените резултати са показателни за  качеството 
на извършваната дезинфекция в контролираните обекти. Във връзка с по-горе 
констатираните отклонения са издадени 5 бр. предписания за проучване на причините, 
предприемане на мерки и учестен мониторинг, доказващ възстановяване на качествата на 
водата.  

Обеззаразяването на водата в контролираните обекти се извършва със следните 
видове препарати: газ хлор – 13 обекта; други хлорни препарати ( флашхлор, натриев 
хипохлорит, табидез, санифорт  и др.) – 14 обекта; други методи за дезинфекция (UV 
лампа) – 1 обект. 

 
ВОДИ В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ 

През 2012г. контрол на водата е извършван в 294 басейна, от които 225 открити и 
69 закрити. По химични показатели са взети 49  проби, от които  29 проби отговарят на 
изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка – 
нестандартност 40,82  %. Броят проби по микробиологични показатели  са 48, 
нестандартни-3 бр. проби.  За подготовката на басейните за сезона бяха издадени 243 
предписания. Разкриването на басейните за сезон 2012 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 1 заповед за временно спиране от 
експлоатация и съставени 2 акта за административни нарушения.Има тенденция на 
подобряване поддържането и експлоатацията на плувните басейни . 
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Балнеологии- взети 21 бр. проби . По микробиологични показатели са взети 10 
проби.Всички са стандартни . По химични показатели са взети 11 проби, от които 6 - 
нестандартни. 
 

КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ , ПРОИЗВЕЖДАЩИ 
И ТЪРГУВАЩИ  С  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ 

През 2012 г.  подлежаха на контрол  447 обекта, от които 5  производствени 
предприятия и 442 обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти. На тези 
обекти са извършени 680 проверки. Приоритет в контрола на отдела през 2012 г.  бяха  
козметичните продукти-внос от трети страни,  продукти-българско производство; 
спазването на нормативните изисквания от фирмите-вносители на козметични продукти;  
контрол на козметичните продукти във връзка с въвеждане на ограничителни и 
забранителни режими , относно влагането и съдържанието на определени съставки в 
продуктите съгласно изискванията на Наредба №36 за изискванията към козметичните 
продукти – ДВ бр.101/2005г. и последващите я Наредби за изменение и допълнение на  
горецитираната наредба.  

Във връзка с изпълнение на годишния план на отдела и тематичните задачи , през 
отчетния период бяха взети  133  бр.проби козметични продукти, от тях 85  бр.за химични 
и 48 бр. за микробиологични изследвания. Всички изследвани проби са без отклонение. 

Във връзка с получени 214  нотификации по системата RAPEX / с 21 писма от МЗ/  
за издирване на опасни стоки в търговската мрежа на територията на Варненски регион са 
извършени 611  проверки.  При получени нотификации №0502/12-моментно лепило 
AVIORA MONOLIT , марка AVIORA MONOLIT, нотифицираща страна-Литва, страна на 
произход-Китай и нотификация № А110042/12-Супер лепило „SEKUNDA”, марка   
SEKUNDA, нотифицираща страна-Литва, страна на произход-Китай, бяха открити 
горецитираните продукти, за които бяха издадени Заповед за спиране реализацията 
,Заповед за изтегляне от пазара и Макет на реакция при откриване на нотифицирани 
опасни стоки.              

ОПТИКИ 
В подлежащите на контрол 67 обекта бяха извършени 84  проверки. Не са 

констатирани нарушения при дейността на обектите. Във връзка с изменение на Наредба 
№ 9 за  условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с 
обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ 
бр. 28/2005г., изм. .. ДВ бр. 38/2011г.), същите бяха вписани в публичния регистър на РЗИ 
– Варна. 
 
ІV. ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ 
ОБЕКТИ 

През 2012г. на контрол подлежаха 1459  броя обекти , което представлява      25,41 
% от обектите, подлежащи на контрол от отдел КНОС. На тези обекти са извършени 3122 
броя проверки. Средна кратност на проверките е 2,14. От подлежащите на контрол обекти, 
529 бр. са регистрирани съгласно Наредба № 9- ДВ бр.28/2005г.,изм.ДВ бр.38/2011г., 
останалите 930 бр. са подобекти - физкултурни салони , компютърни зали,учебни 
работилница ,здравни кабинети и др. Средната кратност на проверките в детските ясли и 
градини е 2,31; на училища и ВУЗ- 2,62  ; на заведения за социални услуги за деца и 
ученици е 2,64 . Издадени са 218 бр. предписания за подготовката на детските и учебните 
заведения за учебната 2012-2013 г. Издадени са  33 бр. заповеди, от които 32 бр. за 
заличаване, 1 бр. за временно  спиране  на обекти / за 2011 г . 38 бр/, поради лоша 
материално-техническа база във физкултурен салон в УВЗ. През годината са съставени 21  
броя актове за здравни  нарушения .  Тази  административна мярка е наложена за: 
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нарушения и неспазване на дезинфекционен режим в УВЗ, неизпълнение на заповед за 
временно спиране на действащ обект.неизпълнение на предписания. 

Обективизирането на контрола е осъществен с 937 броя проби –800 
термометрирания, 137 бр- смивове от околна работна среда, ръце на персонала и   
биоцидни препарати и работни разтвори –всички стандартни.  

Във връзка с готовността на учебните заведения за започване на новата учебна 
година 2012/2013 г. освен ежегодното измазване и боядисване на класни стаи, коридори , 
учебни работилници , физкултурни салони и санитарни възли на  училищата в гр .Варна,  
бяха извършени проверки в училищата на гр.Варна и региона : СОУ ”Св.Кл.Охридски”, 
СОУ ” Д.Дебелянов”, V ЕГ, ОУ ” Г.С.Раковски", ОУ ” З.Стоянов”, МГ, Спортно у-
ще”Г.С.Раковски”, Търговска гимназия „Г.С.Раковски”, НУИ ”Д.Христов”, ІV - ЕГ, Пом. 
у-ще ”Братя Миладинови”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Цар Симеон”, ОУ”Отец  Паисий”, 
ОУ”Ив.Рилски”, СОУ”Е.Пелин”, ОУ ”Хаджи Димитър”, ОУ ”Ч.Храбър”, г-я”Н.Лилиев”, 
ОУ”Ив.Вазов”, Професионална гимназия по електротехника, ПГСД ” Н.Хайтов”, СОУ 
”Н.Геров”, ОУ ” Ал.Константинов”, СОУ ” В.Друмев”, Варненска-морска гимназия 
”Св.Н.Чудотворец”, СОУ ”Л.Каравелов”, ОУ ”Христо Ботев”, НУ ”В.Левски”  ,  частните 
у-ща и други учебни заведения.  

От тях  съществено подобрение на материалната база имат: 
А.гр.Варна: 

VІІ СОУ „Найден Геров” 
Извършена е хидроизолация на покривна конструкция над санитарните възли и на 

външна северна стена на приземния етаж. 
Поставени са нови врати на тоалетните клетки. 
СОУ „Васил Друмев” 
Осигурена е топла течаща вода на всички мивки към санитарните възли и е 

извършен ремонт на водопромивната инсталаци в тях. 
СОУ „Пейо Яворов” 
Извършена е хидроизолация на покривна конструкция над спортен комплекс, 

малък корпус , актова зала,с измвазване на северните външни стени на малък корпус. 
СОУ „Св.Патриарх Евтимий” 
Извършена е хидроизолация на покривна конструкция в корпус В, с измазване на 

северната му стена. 
Монтирана е PVC прозоречна дограма в коридора на І етаж в корпус А. 
ОУ „Стоян Михайловски” 
Извършена е хидроизолация на покривна конструкция в корпус В. 
Монтирана е PVC прозоречна дограма в санитарните възли. 
Ремонт на двора с отстраняване на пропаднали участъци от спортните площадките 

и полагане на нов  асфалт. 
ОУ „Христо Ботев” 
Извършен основен ремонт на физкултурния салон .  
ОУ „Черноризец Храбър” 
Извършена хидроизолация на покривна контрукция на цялата сграда 
Професионална гимназия по туризъм „Проф.А.Златаров” 
Основен ремонт на кабинета по физика, химия и биология, включващ измазване, 

боядисване, поставяне на теракот на пода,ново изкуствено осветление, нова учебна 
мебелировка.  

Изградени са нови адаптирани санитарни възли. 
 
Б.Регион Варна: 
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ОУ”Христо Смирненски” , с.Гроздьово , Община Д.Чифлик-извършена е 
хидроизолация на покрива;укрепване ,измазване и боядисване на козирката на централния 
вход;боядисване на всички учебни помещения и коридори. 

ОУ”П.Хилендарски”,с.Г.Чифлик,общ.Д.Чифлик-боядисване на класни стаи и 
коридори , осигуряване на нова учебна мебел-маси и столове. 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , с.Голица,общ.Д.Чифлик – цялостен ремонт на 
външна фасада ; ремонт на покрива на основната сграда и на сградата на физкултурния 
салон. 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”,с.Старо Оряхово , общ.Д.Чифлик-саниране на 
цялата сграда; извършване на хидроизолация на покрива; подмяна на дограма в 
санитарните възли; осигурени са ергономични столове в компютърната зала в училището. 

ОУ”Иван Вазов”,с.Любен Каравелово,общ.Аксаково-хидроизолация на 
покрива;боядисване на фасада; измазване и боядисване на всички помещения ;подмяна на 
фаянс и теракот в умивални и санитарни възли , осигуряване на нова учебна мебел; 
облагоустрояване на двора. 

Всички учебни заведения за новата учебна година имат топла течаща вода в 
умивални към санитарните възли. 

Продължава подмяната на старата амортизирана учебна мебел с нова. 
Недостатъчните финансови средства не позволяват цялостната подмяна на 

остарялата учебна мебел и помощни средства в по-голямата част на учебно-
възпитателните заведения. И тази учебна година продължава проблема с недостатъчните 
открити и закрити спортни съоръжения в училищата-няма ново строителство с 
изключение на по-горе цитираното,не се извършват значителни строително-ремонтни 
дейности и е бавен темпът на закупуване на спортни съоръжения и уреди. 

Продължава тенденцията  на финансово необезпечаване на учебните заведения, 
пряко подчинени и финансирани от МОМН и МЗГ,което изключително затруднява 
тяхната експлоатация.  

Тази година на детските ясли и  на обединените детски заведения   бяха извършени 
проверки, относно състоянието  на материално – техническата база , отглеждане на деца / 
режим /, хранене. Обективизирането се извърши чрез вземане: на смивове от 
помещенията, в които се отглеждат децата; дезинфекционни препарати и разтвори.  

Активно участваме в интегрирането на деца и ученици със специални нужди в 
детски градини и училища на територията на гр. Варна и региона. 

Съвместно с отдел “ПБПЗ” в изпълнение на плана, бе извършено  съгласуване на 
седмичните учебни разписания и програми на учениците. 

Въз основа на проведения текущ здравен контрол могат да се отбележат следните 
проблеми: 

Ø Превишаване капацитета на детските заведения в град Варна, поради 
увеличаване на децата в община Варна и необходимостта им от обхващане в 
ДЗ. 

Ø 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. 

Ø Увеличаване броя на учениците употребяващи тютюневи изделия , алкохолни 
напитки , наркотици. 

Ø Силно намаляване на деца и ученици обхванати с организиран отдих. 
       
V. ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН КОНТРОЛ – ТРУДОВА МЕДИЦИНА 
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През отчетния период бяха извършени 97 бр. проверки на регистрираните /в МЗ/ 64 
служби по трудова медицина и издадени 6 бр. предписания. В РЗИ-Варна постъпват 
обобщени анализи за здравното състояние на работещите, обслужвани от СТМ. 

Картотекираните обекти, които извършват разрушаване или демонтаж на азбест и 
азбестосъдържащи материали са 7 бр., през 2012 г. има издадени 2 разрешения за 
демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали.   

Във връзка със Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси (ДВ, бр. 10 от 2000г., изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 2012 г.), Наредба за реда и начина за 
класифициране, опаковане и етикетиране на хим. вещества ( ДВ, бр. 68 / 2010 г.), 
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 
413 проверки, от които 14 са в производства, издадени са 4 предписания.   

По текущия здравен контрол са извършени 64 броя проверки на 49 селскостопански 
аптеки.   

Съвместно с  Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” са 
проверени  16 потенциално опасни обекти във Варненска област.   

Съвместно с РИОСВ-Варна са проверени 8 потенциално опасни обекти. И през 
2012 г. специалистите от  трудова медицина извършваха картотекиране на обектите , в 
които се извършват дейности с канцерогени и мутагени и съответно водене на списъци на 
лицата работещи при тези вредности съгл. Наредба № 10 за защита на работещите от 
рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 / 2003 
г., изм. бр. 8/2004 г.). 

Съгласно Приложение № XVII от Регламент ( ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), бяха взети 4 проби за 
лабораторен контрол по показателя миграция на никел. Същите нямат отклонения и 
отговарят на здравните изисквания. 

Извършени са 243 бр.проверки по RAPEX за издирване на продукти, съдържащи 
забранени химични вещества. 

Извършени са 8 проверки на митнически пунктове и складове по постъпили 
уведомления от Агенция Митници при внос на кожени мебели и обувки. Стоката се 
проверява съгласно изискванията на т.61 на Приложение XVII на Регламент / ЕО/ № 
1907/2006 /REACH/ за съдържание на диметилфумарат под 0,1 mg/kg. 
  
VІ.ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЧЛ.54 И ЧЛ.56 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО  

Във връзка с изменение на Закона за здравето и въведената забрана за 
тютюнопушене от 01.06.2012г.  във всички обекти с обществено предназначение и открити 
спортни съоръжения, на които  провеждат спортно-тренировъчни дейности са извършени 
3770 проверки,издадени са 4 бр. предписания и са връчени 4 бр. акта за администратични 
нарушения. Със заповед на директора на РЗИ-Варна се изготвят месечни графици за 
извършване на проверки в горецитираните обекти след 17 часа , а така също и след 22 
часа. Извършени са 381 бр.проверки по спазване забраната за продажба на алкохолни 
напитки на: лица под 18 години, лица в пияно състояние, спортни прояви, територията на 
УВЗ и общежития. 

 
VІІ. ТЕМАТИЧНИ  ПРОВЕРКИ  

 
А) СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА НА МЗ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  
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1.Проверка по спазване изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели в зони на водоснабдяване към системи за 
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (т.нар. „ведомствени водоизточници”) 

2.Проверка по спазване разпоредбите на Наредбата №37 за хигиенните изисквания 
към устройството и експлоатацията на обществените перални.  

3. Проверка по спазване изискванията за пускане на пазара на биоциди. 
4.Проверка на ИЛБ и наличие на класификация на веществата съгласно Регламент 

1272/2008 и съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси. 

5.Проверка по готовността на учебните заведения за започване на новата 
2012/2013г. 

6. Проверка за спазване забраната и ограниченията за употреба на никел в изделия, 
предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, като: гривни и 
верижки за глезен, съгласно т.27/1б от Приложение №17 на Регламент (ЕО) №1907/2006 
на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

7. Проверка на съответствието на съдържанието на водените от службите по 
трудова медицина здравни досиета с изискванията на Наредба №3 от 2008г. за условията и 
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина    

  
Б) НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ  НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ВАРНА 
 
1.Тематична проверка за спазване на Наредба №3 за здравните изисквания към 

детските градини, във връзка с изменение на наредбата в Държавен вестник. 
2. Текущ здравен контрол за  спазване изискванията към факторите на средата в  

детските градини лабораторни измервания на параметрите на микроклимата. 
3. Проверка по спазване на изискванията на Наредба № 27 за здравните изисквания 

при продажбата на дрехи втора  употреба. 
4. Извършване на оценка на храненето в ученически столове и бюфети, за 

изпълнение изискванията на Наредба №37 от 2009 г. за здравословно хранене на 
учениците. 

5. Тематична проверка за спазване на изискванията свързани със забраните и 
ограниченията на тютюнопушенето, съгласно чл. 56, 56а, 56 б и 56в от Закона за здравето 
и Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени 
места и в сгради с обособени работни места (м. февруари) 

 
В) СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С НЦОЗА – СОФИЯ 
1.Обследване на спортната база на училища във Варненска област. 
 

VІІІ. СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
През 2012 г. отделът е работил  със следните институции: 
1.Дирекция “ Образование, младежки дейности и спорт” при Община-Варна по 

подготовката на учебните заведения за учебната 2011/2012г., с Регионален инспекторат по 
образованието – гр. Варна; с Дирекция “Социални дейности и здравно развитие” – в 2 
заседания на комисията за закрила на детето, Община Варна.  

2.С Областна администрация Варна – съвместни дейности по програми, 
предоставяне на информация за осъществявания ДЗК, проверки и отговор на жалби и 
сигнали, получени от областния управител. 
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3.С РДВР – Варна и Дирекция “ Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред” към Община Варна,  проверки по жалби на граждани свързани с 
наднормени шумови нива , излъчвани от различни локални източници на шум, от обекти 
за хранене и развлечения; съвместни проверки по спазване забраната за тютюнопушене. 

4.Съвместно с Басейнова Дирекция гр.Варна за извършване на проверки на 
минерални водоизточници на територията на региона, проверки на ПСОВ. 

5.С Комисия за защита на потребителите при необходимост са разглеждани жалби 
и сигнали на граждани 

6.С Дирекция “ Гражданска защита”-проверка на потенциално опасни обекти във 
Варненска област 

7.С Регионална служба по „ Растителна  защита” – проверка на складове и 
селскостопански аптеки.  

8. С Агенция „Митници”- извършване на проверки за недопускане на опасни стоки, 
имащи значение за човешкото здраве. 

9. С  МРРБ- по отношение спазване на здравните изисквания на местата за къпане и 
плуване. 

10.С районните кметства – проверки за поддържане чистотата на населените места, 
по жалби на граждани.  

11. С Регионална дирекция “Социално подпомагане”  Варна - в 51 заседания на 
съвета по осиновяване. 

 
ІХ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ДИРЕКЦИИ В ИНСПЕКЦИЯТА 

В изпълнение на плана на инспекцията през годината сме работили съвместно с други 
отдели по решаване на регионални проблеми: 

1.С Дирекция “ПБПЗ”: 
Ø Извършване на оценка на храненето в детски ясли, детски градини, ОДЗ и млечни 

кухни; 
Ø Извършване на оценка на храненето в специализирани институции ; 
Ø По извършване оценка на седмичните учебни разписания; 
Ø По извършване на мониторинг и анализ на качествата на водите за къпане на 

открити водни площи; 
Ø Извършване на проверки на обекти с ЛИШ и за спазване забраната за 

тютюнопушене. 
2.С Дирекция“НЗБ”: 
Ø 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. 

Ø Оказване на консултативна помощ по специфични проблеми, свързани с 
профилактиката  и здравето на населенито от региона.  

3.С Дирекция “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 Дирекция “МД” – изготвяне на здравни становища при разкриване на обекти, в 
които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 
индивидуалното здраве; изготвяне на здравни заключения при постъпили проектни 
документации на обекти, подлежащи на контрол от Д”МД” 
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 5. С Дирекция “АПФСО” – осигуряване на материали и консумативи за дейността 
на отдела; служебен транспорт за извършване на проверки, планови и по сигнали, 
въвеждане на информацията за проверените обекти, изготвяне на справки за отчети, 
изготвяне на процедури, вътрешни правила, бланки и др. документи за ДЗК, 
съгласуване на преписки с нормативно-правното законодателство. 
 
  

ОТДЕЛ “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” 
Отдел " РК” извършва здравно-радиационен контрол в обекти, използващи 

източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненски, Шуменски и Добрички 
региони, предварителeн периодичен медицински мониторинг на професионално 
ангажираните лица и контрол на радиационните фактори на жизнената среда. 

КАДРОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОТДЕЛА 
Отдел “ РК” е кадрово обезпечен с 8 броя служители: Началник отдел със 

специалност – “ Медицинска и радиологична физика”, главен експерт,  старши експерт, 
инспектор /физик/, инспектор, 2 заети от служители по трудовоправни отношения – 
главен специалист и изпълнител-хигиенист и 1 вакантна бройка ( инспектор). 
 

ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ 
Здравно-радиационният контрол се извършва в съответствие с изискванията на 

Закона за здравето, Закона за безопасно използване на ядрената енергия и други закони и 
подзаконови нормативни актове, които определят компетенции на Министерство на 
здравеопазването.  

Радиационният контрол се провежда като предварителен и текущ. 
  
Проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в 

експлоатация на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения/ИЙЛ/ 
През 2012 г. по предварителния здравно-радиационен контрол,  са издадени 

здравни заключения за оценка на 29 инвестиционни проекта за нови и преустройвани 
обекти, съгласувани са документации за 26 устройствени схеми и планове за разполагане 
на обекти с източници на йонизиращи лъчения и са извършени 34 инспекции по време на 
изграждане на обектите. 

 
 Дейността на отдела по този показател за 2012 г. е представена в табл.1: 
Табл.1 

Предварителен здравно-радиационен контрол Брой проверки      
2012 г. 

1.Проверки на обекти по време на строителство 34 
         - новостроящи се обекти 28 
         - преустройващи се обекти 06 
         - спрени от строителство обекти - 
2.Издаване на становище за съгласуване на 
устройствени схеми и планове 

26 

3.Участие в приемателни комисии: 32 
    3.1.Допуснати в експлоатация обекти 29 
            - преустроени 7 
            - нови 25 
    3.2.Недопуснати в експлоатация обекти 2 
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При извършените 34 проверки по време на строителството не се констатират 
отклонения от изискванията на нормативните документи. 

През отчетния период инспекторите от отдел  “ Радиационен контрол” са 
извършили огледи, оформили преписки и участвали в 26 комисии за избор на терен за 
строителство, като всичките издадени становища се отнасят за диагностични рентгенови 
кабинети.   

През 2012 г. са издадени 29 здравни заключения за оценка на  инвестиционни 
проекти за нови и реконструирани обекти. От съгласуваните 29 проекта 9 са за 
конвенционални рентгенови кабинети, 10 са за кабинети по дентална медицина, 2 за 
мамографски, 1 за кабинет за кардиоангиографски изследвания, 1 за мобилна рентгенова 
уредба тип “С-рамо”, 4 за мобилни рентгенови уредби за графични изследвания и 2 за 
кабинети за компютър-томографски изследвания. 

Въведените в експлоатация 29 обекта, използващи източници на йонизиращи 
лъчения отговарят на задължителните лъчезащитни здравни норми и изисквания. 
 

Систематичен здравно-радиационен контрол 
Подлежащите обекти на текущ систематичен здравно-радиационен контрол са 

общо 314. По степен на сложност и съобразно радиационния риск, те се разпределят както 
следва: I степен –  7 обекта; II степен – 44 обекта; III степен – 263 обекта. Обектите от  I-ва 
степен на сложност са обхванати средно с 3,86 инспекции, от II- ра степен с 2,30 
инспекции, а от III-та с 1,42 инспекции при средна  кратност 1,61 инспекции за всички 
обекти.  

В табл.2 са представени контролираните обекти, разпределени по степен на 
сложност и обхват с инспекции, издадени предписания и актове.  

 
Систематичен здравно-радиационен контрол                    

табл.2 
Обекти, 

използващи 
източници на 
йонизиращи 
лъчения 

Брой 
подлеж
ащи 

Брой 
инспек
ции 

Крат
ност 

Брой 
инспекции 
с доз.изм. 

Брой 
доз.изм 

Предп
исания 
бр. 

Акт
ове 
бр. 

Пост.за 
гл. 
бр. 

I степен на 
сложност 

7 27 3,86 12 125 1 - - 

II степен на 
сложност 

44 101 2,30 29 183 1 - - 

III степен на 
сложност 

263 423 1,61 70 528 12 - - 

 
Извършени са 551 проверки при планирани 322, което е 171% изпълнение на плана.  
В края на 2012 г. общият брой на обектите, използващи източници на йонизиращи 

лъчения на територията на Варненски, Шуменски и Добрички региони е 309. През 
изтеклата година са вписани 33 обекта на територията на Варненски, Шуменски и 
Добрички региони в електронния регистър на обектите с обществено предназначение,  в 
изпълнение на Наредба №9 от 2005 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на 
обектите с обществено предназначение,  контролирани от регионалните здравни 
инспекции. Заличени от регистрация са 37 обекта. 

В 111 обекта е извършен контрол на радиационните фактори на работната среда, 
включващ 836 дозиметрични измервания в контролираните и наблюдаваните зони. 
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В лабораториите по радиационна дефектоскопия не са установени проблеми, 
касаещи радиационната защита на персонала. 

При ангиографските изследвания измерените стойности на дозата и мощността на 
дозата са високи, което налага стриктно спазване на всички възможни лъчезащитни 
средства и методи. 

 През отчетния период са издадени 14 предписания, обхващащи 14 обекта. 
Нарушенията са свързани с актуализация на документацията, с липсата на индивидуални 
лъчезащитни средства ( оловно-гумена престилка, яка, пола, очила), с пропуски в 
лъчезащитата, с липсата на самостоятелни машини за проявяване на мамографски филми в 
изпълнение на Наредба №27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
„Образна диагностика”, с пропуски в изискванията на Наредба №30 от 2005 г. за 
условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване и 
неизправността на някои технически съоръжения.  

През периода не са съставени актове и няма спрени от експлоатация обекти. 
При осъществяване на държавния здравно-радиационен контрол съгласно 

указанията на МЗ, отдел “Радиационен контрол”, Дирекция “Здравен контрол” при РЗИ-
Варна среща трудности при извършването на лабораторните анализи на продукти и стоки 
със значение за здравето на човека, на факторите на жизнената среда в съответствие със 
Заповед № РД – 28 – 193/ 03.06.2011 г. на Министъра на здравеопазването, както и 
извършването на услуги, поискани от физически и юридически лица. 

Апаратурата, с която отделът разполага е амортизирана и недостатъчна за 
осъществяване в пълен обем на програмата за общ здравно-радиационен контрол на 
територията на Варненска, Шуменска и Добричка области. 

През м. август 2012 г., съгласно писмо №16-00-154/21.12.2011 г. на МЗ, след 
проведен отдит на отдел “ Радиационен контрол”, екипът от проверяващи от НЦРРЗ 
констатира: непълна пригодност за изпълнение на горепосочената заповед на МЗ, относно 
контрола на факторите на жизнената среда, поради липса на необходимата радиологична 
апаратура. Констатациите, направените изводи и препоръки са отразени в подробен 
доклад, адресиран до Директора на РЗИ. 

     1. Гама – спектрометричната система “ОRTEC”, доставена в РЗИ Варна и 
пусната в експлоатация през 1987 г. Тя се използва за идентификация и количествено 
определяне на специфичната активност на изкуствени и естествени гамаизлъчващи 
радионуклиди в храни, селскостопанска продукция, води, хидробионти, продукти на 
промишлеността, строителни материали и др. От месец ноември 2012 г. окончателно  
преустанови работа. Констатира се непоправим проблем в анализаторната платка. Този 
технически проблем затруднява работата на радиохимичната лаборатория, което оскъпява 
лабораторните анализи и изисква по-продължително време за разработването им. 

 Във връзка с гореизложеното, с писма изх. №№ДЗК-01164/ 28.03.2012 г. и ДЗК-
02841/ 25.07.2012 г. потърсихме съдействие от Главна дирекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението”, за предоставяне на резервна анализаторна платка ACE за нуждите 
на отдела. Поради изтичане на технологичното време на експлоатация, този модел платка 
се оказа фактически  неизползваема. 

Осъществихме връзка с фирма “ ТУВИ” ЕООД, представител на “ ОRTEC” за 
България, която ни предложи ново поколение анализатор EASY-MCA-8k., на стойност $ 
7 020.00  и  нова гама-спектрометрична система, на стойност около 70 000 лв. , 
закупуването на които не са по възможностите на бюджета на РЗИ Варна. 

С писма сме информирали за същността на проблема ( изх. №№ДЗК-00872/ 
01.03.2012 г. и  ДЗК-02261/ 21.06.2012 г. ) Главния държавен здравен инспектор в МЗ. 
           2. Отделът не разполага с нискофонов алфа – бета радиометър за определяне 
сумарна алфа/ бета активност на сухи остатъци след изпарение на насипни проби; 
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определяне на показатели обща алфа активност и обща бета активност в питейни води, 
както и за провеждания от РЗИ-Варна периодичен мониторинг на питейни води по 
показателите от приложение №1, таблица Г от Наредба №9 от 2001 г. за качеството на 
водата, предназначена за питейно – битови цели. 
           Поради липсата на такъв вид радиометър, РЗИ-Варна възлага показателя обща алфа 
активност в питейни води на външни акредитирани лаборатории, срещу заплащане.  
            С писмо ( изх. №№ДЗК-04063/04.11.2011г..) сме информирали Главния държавен 
здравен инспектор на МЗ за необходимостта от тази апаратура за провеждане на анализи 
за определяне на обща алфа активност в питейни води, съгласно изменението в 
горецитираната Наредба № 9.  
           През 2012г. специалисти от отдела изготвиха инвестиционен проект “Оборудване с 
нискофонов алфа-бета радиометър за сумарна алфа/бета активност на радиохимичната 
лаборатория в отдел “ Радиационен контрол” към РЗИ-Варна”, който бе изпратен до 
директора на дирекция “ Управление на собствеността и на лечебните заведения – 
търговски дружества” в МЗ с писмо изх. № АПФСО-00561/23.01.2013 г. Получихме 
отговор с писмо Рег. № 16-03-40/29.03.2013 г. от Главния секретар на МЗ, че исканите 
средства не могат да бъдат осигурени през 2013 г. 
           През 2013 година, в отдел “ Радиационен контрол”, предстои извършването на 
инспекция от експерти на Межународната агенция за атомна енергия, относно 
техническата обезпеченост, качеството на лабораторните анализи за изпълнение на 
задачите и осъществяването на ефективен здравно-радиационен контрол.  

На 10.09.2012 г. е приведен в изпълнение Планът за действие на РЗИ – Варна  при 
радиационна авария за ограничаване и ликвидиране на последиците от радиационен 
инцидент и свързаните с това възможни радиационни последствия, във връзка с кражба на 
3 броя нивомери, съдържащи радиоактивен изотоп цезий-137 от завод ,,Полимери “АД – 
Девня. Кражбата е установена на 09.09.2012 г. 

 Аварийният екип на РЗИ-Варна - радиобиолог, физик и инспектор е командирован 
в гр. Девня да участва в работата на Общинския щаб по бедствия и аварии,  свикан от 
кмета на общината за установяване на  обстоятелствата, свързани с кражбата и мерките, 
които трябва да бъдат предприти за защита на населението и ликвидиране на последиците 
от радиационния инцидент. Извършени са: обследване на радиационната обстановка на 
мястото на аварията кв.,,Гъбена махала” - гр. Девня по време и след изнасяне на 
радиоактивните източници; прогноза на евентуалните здравни последици за засегнатите, 
както и предварителна оценка на дозите на облъчване на тези лица. Локализирано е 
местонахождението на източниците и къщите, в които са били укривани 7 дни. Живеещите 
в тях и лицата, участвали в разглобяването на нивомерите са  регистрирани за последващ 
медицински мониторинг. 

Източниците са намерени неразхерметизирани  и няма контаминирани участници в 
инцидента. 

В къщата с укрити два източника - от 02.09.2012 г. до 09.09.2012 г., постоянно са  
пребивавали трима възрастни и четири деца. Всички са обхванати  с преглед от 
радиобиолог, анкета, авариен медицински фиш и клинико-лабораторни изследвания.  

На ул. ,, Преслав”№11 ( къщата с укрит един източник в двора по време на 
инцидента) постоянно са пребивавали 8 лица: 4 възрастни и 4 деца, едното, от които - 4 
месечно кърмаче. Всички са анкетирани и прегледани от радиобиолог и са обхванати с 
необходимите хематологични  изследвания. Кърмачето е насочено с талон за амбулаторно 
наблюдение от педиатър през следващите 4 седмици. Резултатите от изследванията на 
наблюдаваните лица са консултирани от радиобиолога. Не са установени промени, 
характерни за проявата на  детерминистичи ефекти. На едно дете и един възрастен е 
пробонабрана кръв за биологична дозиметрия. При изследваното възрастно лице е 
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намерен един дицентрик, относително специфичен за радиационно въздействие. 
Получената доза не може точно да бъде определена, тъй като е много ниска. Проявите на 
остри радиационни ефекти са изключени и не се налага прилагането на специални лечебни 
мероприятия. 

 С медицински мониторинг, като лица от населението са обхванати 40 човека, а 
единадесет от тях и с биологична дозиметрия. На медиците от ДКЦ 1 – Девня, ангажирани 
с последващото амбулаторно наблюдение на участниците в инцидента, радиобиолога от 
РЗИ Варна е предоставил писмени указания за: сиптомите, кратността и вида на 
показателите за проследяване, както и хронология на промените в кръвните показатели 
при радиационно увреждане. Със съдействието на общината и медицинския управител на 
ДКЦ 1 – Девня е създадена необходимата организация за безотказен достъп на всички 
наблюдавани лица до клинико - лабораторни изследвания и лекарски преглед. 

За последващ медицински мониторинг от радиобиолог в РЗИ-Варна са 
регистрирани 21 професионално ангажирани с инцидента лица.  

Осем от тях са полицаи от РПУ Девня, участвали в разследване на кражбата, 
издирване на източниците и охраняване на  наблюдаваната зона. Не са установени 
отклонения в резултатите от направените им клинико-лабораторни изследвания 
характерни за лъчево  увреждане. 

Петимата служители от групата за спасителни дейностти на Областно управление 
на Пожарна безопасност и защита на населението, дозиметриста и отговорника за 
съхранение на радиоактивните източници на ,,Полимери “ АД– Девня, двамата инспектори 
от РЗИ-Варна и аварйният екип от ,,Мултитест” са с периодично медицинско наблюдение 
и експертно заключение за  медицинска пригодност за работа с ИЙЛ от месец юли 2012 г.-
,,Годен за работа с ИЙЛ”.   

В хода на медицинското наблюдение на засегнатите от радиационния инцидент 
лица е ползвана методичната помощ на н.с. I ст. Д-р Жана Джунова от Националния 
център по радиобиология и радиационна защита – гр. София. 

Всички участници в аварийните екипи са с актуално Удостоверение за 
правоспособност за извършване на дейности с  източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).  

Служителите на ГСД-ОУ ПБЗН са използвали противопрахови костюми за 
еднократна употреба Taibex при опит да изземат източниците, заровени в слънчогледова 
нива и радиометър HDS-100GN, калибриран в лаборатория гр. Ловеч – 2012 г. 
Отговорникът на групата е включил петима служители в операцията, работили на смени - 
за по 1 ден на мястото на инцидента с цел намаляване на индивидуалната погълната доза 
от облъчване. Стриктно са спазвани правилата за радиационна защита: кратковременно 
пребиваване в зоните с по-висока мощност на дозата гама лъчение и увеличаване на 
разстоянието спрямо местонахождението на укритите източници. За отчитане на 
индивидуалните дози от външно облъчване са използвани по един брой 
термолуминисцентни дозиметри. 

Екипът за аварийно реагиране на ,,Мултитест” ООД е с актуално свидетелство АДР 
за водач, превозващ опасни товари от ИА ,,Автомобилна Администрация”. По време на 
работата по: изземване, пренос до хранилището за временно съхранение на РАВ на 
,,Полимери” АД и прехвърляне на източниците в оловни контейнери са използвани: 
радиометър Automess- 6150 с телескопичен детектор за точно локализиране на ИЙЛ, 
индивидуални електронни прагови дозиметри Automess-ALADOS, дублиращи 
индивидуални термолуминисцентни дозиметри, манипулатор за дистанционно боравене с 
радиоактивни източници, контейнер с оловна защита, чувалчета с оловни сачми, 
специализирано транспортно средство. Дейностите са извършени при стриктно спазване 
на: Вътрешния авариен план, Инструкцията за радиационна защита при работа с ИЙЛ и 
Програмата за радиационен мониторинг при аварийна работа. 
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Дозиметричните измервания на мястото на инцидента, извършени от инспекторите 
от РЗИ-Варна са проведени  с радиометър RDS-110 ,,RADOS Tehnology”, калибриран на 
17.05.2012 г. Индивидуалнте им  дози от външно облъчване са отчетени с филмови 
дозиметри. 
 Основната цел на тематичната проверка по Държавния здравно-радиационен 
контрол за 2012 г. е преглед на състоянието на радиационната защита в конвенционалната 
рентгенова диагностика ( рентгенография и рентгеноскопия). Обекти на проверката са 
уредбите за рентгенография и рентгеноскопия в отделенията по Образна диагностика в 
университетски и многопрофилни болници за активно лечение с акцент върху 
апаратурата, произведена преди 2000 г. Тематичните инспекции включват преглед на 
документацията на обекта – лицензии, документи за персонала, протоколи за провеждане 
на рентгенови изследвания, наличие на информационни материали за пациентите. Всяка 
рентгенова уредба се инспектира по отношение на технически данни, комплектация, 
програма за контрол на качеството, регистриране на изследванията, радиационна защита 
на пациентите, радиационна защита на персонала. На втория етап от проверката се 
извършват измервания на радиационите характеристики на работната среда.   

В контролираните области – Варненска, Добричка и Шуменска са инспектирани 
общо 26 броя рентгенови уредби за графични и скопични изследвания. Разпределението 
им по видове и степен на обхват с дозиметричен контрол е отразено в табл. 3. 

Анализирайки получените резултати се налагат следните изводи: 
1. В областните центрове и в университетските и многопрофилни болници 

рентгеновата апаратура се обновява със съвременна и високотехнологична /МБАЛ „Света 
Марина” -  Варна, МБАЛ „Света Анна” -  Варна/. 

2. В някои региони на съответните области рентгеновите уредби са морално 
остарели и не се използват пълноценно, поради намаляване на пациентопотока. Въпреки 
това радиационната защита на персонала и пациентите е в съответствие с действащите 
нормативни актове. 

3. Наблюдава се заинтересованост от малките общини за обновяване на 
рентгеновите уредби чрез финансиране от различни национални и европейски проекти. 

4. Диагностично консултативните центрове също търсят финансиране за 
обновяването на рентгеновата апаратура чрез участие в национални и европейски проекти. 
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 Анализът на нивото на радиационната защита е извършен чрез въвеждането на 
контрол на качеството и наличието на медицински физик в центровете по Образна 
диагностика.  
Регистрацията на дозата на пациента се извършва в електронен вид, в протокола на 
пациента и чрез запис в амбулаторен журнал.  

Като положителна тенденция при провеждането на здравно-радиационния контрол 
е започналото обновяване на морално остарялата и физически износена радиологичната 
апаратура в лечебните заведения.  
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Мониторинг и контрол на радиационни параметри на жизнената среда 
Здравно-радиационният контрол на параметрите на жизнената среда, с оглед оценка 

на облъчването на населението, през 2012 г. обхвана 112 проби от хранителни продукти, 
питейни води, почви, треви, атмосферни отлагания, морска вода и др. Извършени са 220 
радиохимични и гамаспектрометрични анализи. 

В съответствие с програмата за общ здравно-радиационен контрол на факторите на 
жизнената среда определена със Заповед №РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на 
здравеопазването са изследвани: 

• Четири броя питейни води от централни водоизточници. Концентрацията на 
стронций-90 и цезий-137 в тях не превишава нивата на докладване в Европейската 
комисия според приложение III към Препоръка на Комисията 2000/473/Евроатом;  

•  Четири броя морски води за съдържание на цезий-137 и определяне на 
показателя обща бета активност;  

•  Двадесет и осем броя хранителни проби. В анализираните хранителни проби от 
краве мляко, смесена диета, плодове, риба и храни от търговската мрежа съдържанието на 
техногенни 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, което предопределя пренебрежимо вътрешно облъчване на 
населението от тяхната употреба; 

Концентрацията на стронций-90 и цезий-137 в пробите прясно мляко и смесена 
диета не превишава нивата на докладване в Европейската комисия според приложение III 
към Препоръка на Комисията 2000/473/Евроатом.  

• Четири проби атмосферни отлагания са разработени по показателя обща бета 
активност и съдържание на цезий-137; 

•  Една проба почва за съдържание на естествени радионуклиди и цезий-137; 
• Две проби растителност за цезий-137 и калий-40; 
•  Двукратно в денонощие се измерва нивото на естествения радиационен гама-

фон. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани. 
Данните от извършените анализи потвърждават общата тенденция към понижение 

на активността на цезий-137 и стронций-90, едни от най-значимите техногенни 
радионуклиди, определящи в значителна степен допълнителното лъчево натоварване на 
населението от антропогенната активност, диспергирана в околната среда. 

Във връзка с радиационния контрол на безопасността и качеството на водите 
съгласно Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели са анализирани 55 проби води. От тях 26 броя са по заявка и 29 броя в съответствие с 
провеждания мониторинг от РЗИ-Варна, РЗИ-Добрич и РЗИ-Силистра за качеството на 
питейната вода в съответния регион. 

Две проби морска вода от Централен плаж и от Офицерски плаж гр. Варна са 
изследвани в периода 31.07.2012 г.÷02.08.2012 г. за съдържание на цезий-137 по сигнал на 
граждани и от Агенцията за ядрено регулиране. Не се установи замърсява с цезий-137. 

Една проба почва във връзка с радиационния инцидент в завод ,,Полимери’’ АД – 
Девня е изследвана гама-спектрометрично за съдържание на цезий-137. Получените 
резултати не показват замърсяване с цезий-137 в следствие на инцидента. 

Медицински дейности по осъществяване на  радиационния контрол за 
опазване здравето на населението и професионално облъчваните лица. 

През месец януари 2012 г. с участие на РЗИ-Варна стартира втория етап от 
Националното пилотно проучване за нивата на радон в жилищни сгради, касаещо 
изследване на вертикалното разпределение и сезонната зависимост на нивата на радон в 
жилищни сгради. Пасивните детектори за едногодишно измерване на радон в сгради са 
разпределени на територията на гр. Варна в  домове на 10 доброволци, агитирани за 
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участие в проучването. Всяко тримесечие детекторите са своевременно подменяни и 
изпращани в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) за 
отчитане. С информация от анкетните карти на всеки участник е изготвена база данни за 
обработка на резултатите. 

 През април 2012 г. приключи първият етап от същото проучване, касаещо 
шестмесечно измерване на нивата на радон в жилищни сгради. Стоте пасивни детектора за 
измерване на радон, разпределени на територията на гр. Варна и още 12 Варненски 
общини, са събрани и заедно с обработената първична информация са изпратени в НЦРРЗ 
– гр. София за отчитане на резултатите и изготвяне на обобщени данни за нивата на 
радона в жилищни сгради на територията на страната. 

Действията на специализирания екип от отдел ,, Радиационен контрол’’ при 
радиационния инцидент, възможните сценарии за възникване на радиационна авария на 
територията на областта и североизточния регион на България, както и мерките, които е 
необходимо да бъдат предприети от органите на държавния здравен контрол за 
намаляване на въздействието на радиационния инцидент върху здравето на населението и 
осигуряване на безопасността му са предмет на тема на обучение, проведено на всички 
служителите от дирекция ,,Здравен контрол''. 

 На задължителен периодичен медицински мониторинг в обекти, използващи 
източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненски, Шуменски и Добрички 
региони през 2012 година са подлежали 780  професионално облъчвани лица, като 
обхванатите с медицинско наблюдение са 842.  

Сравнителна таблица за разпределението на подлежащия на медицински 
мониторинг контингент, като лица, работещи в медицински и промишлени обекти 
(2005-2012 г.) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2005г       2006г       2007г       2008г       2009г       2010г       2011г       2012г             

бр
ой

 л
иц
а

медицински пром.обекти

 
Ясно изразена е тенденцията за запазване и повишаване на броя на лицата 

работещи с ИЙЛ в медицински обекти, което кореспондира с увеличения брой здравни 
заведения, използващи ИЙЛ. В промишлените обекти, след спада през 2010 година броят 
на ангажираните в работа с ИЙЛ лица се задържа на едно ниво. 

Медицинските прегледи и клинико-лабораторните изследвания, необходими за 
оценка на пригодността на работещите за изпълнение на конкретна професионална 
дейност са извършени по предварително изготвен план график и след писмено 
уведомяване на работодателите на всички обекти. 

С оглед спецификата на работа, половината от подлежащия контингент, работещ в 
медицинските обекти на: МБАЛ ,,Света Анна”, МБАЛ ,,Света Марина”, СБОЗС – Варна, 
МБАЛ и КОЦ – Шумен; МБАЛ-Добрич, МБАЛ Провадия, МБАЛ Балчик и МБАЛ 
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Каварна е обхванат с предварителен периодичен медицински преглед на работното му 
място в обекта. Общият брой на извършените текущи, консултативни и контролни 
прегледи е 970.  

С отклонения при клиничния преглед и в параклиничните изследвания е всеки 
десети, общо 129 лица. Всички са насочени към съответния специалист за консулт и 
лечение или за контролни изследвания.  

Водещи, като причини, налагащи допълнително уточняване на здравословното 
състояние са отклонения в хематологичните показатели, новооткрити заболявания от общ 
характер и декомпенсация на хронично заболяване. Седем лица са изведени от СИЛ 
поради заболявания противопоказани за работа с ИЙЛ. Поради бременност на шест лица е 
ограничена годишната ефективн доза до 1mSv. За начален медицински допуск са 
консултирани и насочени в НЦРРЗ - 35 лица. Три лица, две с психични заболявания и едно 
с намален слух и зрение под изискванията на Наредба №29 на МЗ за здравни норми и 
изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, са насочени за индивидуална 
преценка на медицинската пригодност от ЛКК на НЦРРЗ. Четири са новорегистрираните 
онкологични заболявания: хронична лимфолевкоза, карцином на ларинкса, карцином на 
млечна жлеза и карцином на простата. 
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Двама от работещите с ИЙЛ са починали - един от онкологично заболяване и един 

от декомпенсирано заболяване от общ характер.  
Два пъти през годината съвместно с експерт от Националния център по 

радиобиология и радиационна защита е извършена оценка на медицинската пригодност на 
работещите да изпълняват конкретните си професионални задължения: 

• 813 са годни за работа с източници на йонизиращи лъчения 
• 24 са годни за работа с източници на йонизиращи лъчения при определени 

услови 
• 5 от лицата са определени като непригодни за работа с източници на 

йонизиращи лъчения 
Подлежащите на периодичен медицински мониторинг са обхванати с 3444 

клинико-лабораторни и  физиологични изследвания. 
При оценка на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване,  отчетени 

чрез индивидуалната дозиметрия е установено, че едно  от професионално облъчваните 
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лица  е достигнало максималната ефективна годишна доза от 50  mSv . Извършено е 
анкетно проучване на обстоятелствата, при които е регистрирана дозата  и на работо-
дателя е връчено предписание за предприемане на необходимите административни мерки, 
ефективната  доза на това лице в следващите 4 години да  не превишава общо 44,2 mSv. 

През 2012 година консултации по организация на   медицинския допуск и здравни 
проблеми на професионално облъчваните лица са получили служебни лица от обекти 
разположени на територията контролирана от РЗИ - Варна, лицата кандидастващи за 
начален медицински допуск в НЦРРЗ, както и граждани със съмнение за повишена 
експозиция на йонизиращи  лъчения. 

 Основен проблем в здравно-радиационния контрол през 2012 г. е липсата на 
съвременна и достатъчна на брой апаратура. Особенно критично е състоянието на 
гамаспектрометричната система – констатиран е непоправим проблем в анализаторната 
платка и липсата на апаратура за определяне на обща алфа и обща бета активност. В 
лабораторния комплекс на отдела оборудването и апаратурата са крайно амортизирани-  
неефективно работещи химически камини, електрически пещи, проблеми в общата 
вентилационна система. 

 
 

ДЕЙНОСТ ПО ЛАБОРАТОРНИЯ КОНТРОЛ 
 

Организационно състояние на Дирекцията 
Дирекция “ Лабораторни изследвания” осигурява провежданата от РЗИ държавна 

политика по опазване и контрол на общественото здраве и държавен здравен контрол на 
територията на Варненска област и е подчинена на Директор и Зам.директор като се 
състои от два отдела - отдел ” Химични и 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. 

Отдел „Химични и физични изследвания”  
В отдела функционират следните лаборатории: 

- Лаборатория “, Води”, Лаборатория “ Козметика и битови химични препарати, 
почви, дезинфекционни разтвори” , Лаборатория “ Химични агенти и прах, атмосферен 
въздух”, Лаборатория “ Храни”, Лаборатория “Физични фактори”, приемен сектор  

Отдел „ Санитарна микробиология”  
В отдела се извършва изпитване на води, храни, козметика, микробиологичен 

контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  трапезни води, утривки и 
смивове.  

 
Организация на работата в Дирекцията 
Отговорностите и задълженията на всеки сътрудник от Дирекцията са оформени в 

Заповед № 586/20.12.11 год. на директора на РЗИ за персоналните отговорности на всеки 
служител и съгласно длъжностните характеристики. Всеки служител работи съгласно  
индивидуале  работен  план , на базата на който се извършва атестацията на служителите. 
Изготвени са лични планове за обучение. 
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В лабораториите на Дирекцията има персонално разпределение на задълженията, 
като  при отсъствие има взаимна заменяемост между главни експерти, старши експерти, 
младши експерти, главни специалисти, пробовземачи и хигиенисти. В срок се извършват 
всички изследвания.   Координацията в работата с другите Дирекции се осъществява  
главно от Директор на дирекция, началник отдели, както и на ниво главни и старши 
експерти при необходимост. В сектор Приемен се поставя началото на работата на 
отделите  в  Дирекцията. Тук се подават всички заявки от вътрешни и външни клиенти. 
Дейността на сектора е много 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 /” Здравен контрол”, 
“ПБПЗ”, “НЗБ”/. 

Дейността на дирекцията  се отчита по тримесечия и годишно в отчетни форми на 
МЗ. 
Акредитация  

Лабораториите в  Дирекция ” ЛИ” поддържат две акредитации: 
- като орган за контрол от вид А 

През м.април 2012 г. се извърши оценка на място за планов надзор на ОКА, съгласно  
БДС EN ISO/ IEC 17020:2005 от ИА” БСА”. Оценката премина успешно без повдигнати 
несъответствия от страна на оценяващите.  

- като изпитвателна лаборатория 
През м.май 2012 г. проведена оценка на място за втори планов надзор на ЛИК съгласно  
БДС EN ISO/ IEC 17025:2006 от ИА” БСА”. Установи се съответствие на ЛИК с 
изискванията за акредитация. Не са повдигнати несъответствия по време на проверката. 

Обучение: 
Външна форма  - участието в курсове и индивидуални обучения, организирани от 

НЦООЗ-София и МЗ. 
хим. Нихал Авджи 

тема” Актуализиране на изискванията за химично изпитване на питейни води” 
инж. Маргарита Славова 

тема” Здравни изисквания към козметичните продукти” 
физ. Радостина Желева 

Семинар” Физически фактори на околната и работната среда. Измервания, оценка и 
нормативни документи.” 

Индивидуално обучение: „ Методи и средства за измерване и хигиенна оценка на 
електромагнитни лъчения” / практически семинар/ 

д-р Павлинка Кирчева  -  Нач.отдел «СМБ» , Асенка Казакова- Главен експерт 
Работна среща на специалисти от РЗИ  -  11.05.2012г. в гр. Созопол. 

Тема: Прилагане на Европейското и Национално законодателство в областта на водите за 
къпане  (Директива 2006/7/ЕО за управление качеството на водите за къпане и Наредба № 
5 за управление качеството на водите за къпане) 
 

Вътрешна форма: 
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.  
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През 2012г. Мл.експерт Вержиния Кармен беше запозната с нормативната база за 
изследване на храни и методите за анализ. 

 
Мониторинг на персонала  
През 2012 г. сe  проведе мониторинг на персонала, съгласно утвърден от 

Директора на РЗИ план за мониторинг. Попълнени са констативни протоколи за 
проведения мониторинг. 
 

Междулабораторен контрол 
През м.май 2012 г., отдел «СМБ» участва в изпитване за пригодност, оранизиран  

от LGS Standards, Великобритания на тема: Програма за анализ на води – Питейна вода. 
От получените резултати от LGS Standards за успешно участие в междулабораторното 
сравнение и изпитвание за пригодност работещите в лабораториията доказаха  
компетентността си. Участието в междулабораторни сравнения и изпитвания за 
пригодност е форма за обективен контрол на качеството .  

 
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 значително 
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. 
Изключение правят производствените вибрации за измерването на  които  е необходимо 
да се закупи апаратура за интегрална оценка. През 2012 г. е изготвен инвестиционен 
проект за закупуване на апаратура за измерване на вибрации- общи, рамо-рамо и честотен 
анализ, в съответствие с БДС ISO 2631-1, БДС EN ISO 5349-1, Наредба № 3/ 2005 г. на 
МТСП и МЗ, Наредба №9/ 2010 на МЗ. 
            Необходимо е да се ремонтират камините в лаборатория “ 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. и да 
се изгради аспирация над Течният хроматограф с цел да се осигури по-добро аспириране 
на вредните пари от използваните разтворители. 

Отдел “ СМБ” разполага с добра материално-техническа база. Необходимо е 
обновяване на стари термостати, които често дефектират с електронни.  

 
Внедрени  са следните  нови методики: 

През 2012г.  бяха въведени следните нови метода за анализ: 
- „Определяне на UV филтри в козметични продукти”  
- „Определяне на  флуор в паста за зъби”. 
- „ Определяне на масленост в маслодайни семена” -ВЛМ – Х-04/2012. 

През 2012 год. са въведени и  методите за метод за изброяване на дрожди и плесени- 
ISO 21527-1 и 2. 
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Анализ и оценка на извършената от Дирекцията дейност по 
лабораторното обективизиране на ДЗК през 2012 година   

В Дирекция „Лабораторни изследвания” се извършват физични измервания, 
химични и микробиологични   изследвания. 

І. Физични изследвания  
През изтеклата година са извършени общо 2662 броя измервания,от които 741 

бр.по ДЗК, сигнали 183 и 1738 бр. по искания от външни клиенти  , които се     
разпределят по фактори както следва: 

 
1. Микроклимат 
Извършени са общо 1101 бр. измервания : 
-По ДЗК са обслужени 3 обекта  и извършени 188 бр.измервания  
-По искания на външни клиенти са  обслужени 13  обекта и са извършени 913 бр. 

измервания от които 21 бр. са нестандартни  
 
2. Шум 
Извършени са общо 647 бр. измервания   разпределени както следва: 
-По ДЗК –  извършени са ежегодните измервания във връзка с оценка на 

транстпортния шум на територията на гр.Варна в 45 пункта.Направени са 270 измервания, 
от които 181 бр.   са нестандартни. 

-Обслужени са и 28 бр.жалби на граждани като са извършени 130 бр.измервания с 
32 бр. отклонения. Някои от жалбите са извършени съвместно с Дирекция „ УСКОР”, 
Община Варна и ОД на МВР-Варна. 
  - По заявки от външни клиенти  са извършени общо 247 измервания в 59 обекта 
(Билла маркет,  „ Хлебозавод Варна 1” ООД, НЕК- ЕАД П”Трафоелектро инвест”, 
”Декафос”ЕАД-Девня”  „Ескана”АДи др.  с  73 бр. отклонения   
 

3. Осветление  
 Извършени са общо 175 бр.измервания по искане на външни клиенти    в 32 обекта 
с 37 бр. отклонения  (ТИ БИ АЙ кредит, СОУ” Св. Св. Кирил и Методии”  с. Блъсково ОУ  
„Васил Левски”  с.Бозвелийско, „Каолин”АД, „Промофрукт” ЕООД,  „ Хлебозавод Варна 
1”ООД, „Бул-Марк” ООД ,” Декафос” АД гр. Девня , Мебелна фабрика „Руди-ан” и др. ) 
 
 4. Нейонизиращи лъчения  

Извършени са общо 739 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 са извършени общо 283 бр. 
измервания без отклонения в 9 обекта на територията на РЗИ-Варна.    
На РЗИ -Добрич са извършени 244 измервания в 9 обекта без отклонения.   

- Обслужени са и 4 бр.жалби на граждани   като са извършени 53 бр. измервания 
без отклонения. 
 - По заявки от външни клиенти  са извършени общо 403 измервания в 28 обекта с  2 
бр.отклонения  
(НЕК ЕАДП”Трафоелектроинвест”,”Билдконтрол”ЕООД, Вт.Ец. с. Храброво, с. Мотилица 
и др. ) 

 
ІІ.  Химични изследвания 
През изтеклата година са изработени общо 3180 проби с 21387 изследвания. 

Нестандартни са 481 проби с 707 изследвания: 
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- По ДЗК  са изследвани 919 проби, като са извършени 9137 изследвания. По 
сигнали са  21  проби с 171 изследвания. 154 проби са нестандартни с 180  изследвания 
с отклонения. 

- По заявки са изследвани 2240 проби с 12079 изследвания, от тях нестандартни 
са 327 проби с 527 изследвания. 

Съгласно Указание на МЗ в отдел “ ХФИ” се извършва анализи на води за 
съдържание на тежки метали, пестициди и специфични органични замърсители, 
козметични продукти за съдържание на тежки метали от други РЗИ. През 2012 г. са 
изработени 578 проби/ 3464 изследвания, по сигнал 1 проба/ 1 изследване 

Съгласно Споразумение между МЗ и МЗХ се анализираха  храни от 
неживотински произход  --46 проби/ 119 издледвания, за обща миграция на 
нискомолекулни вещества.- 7 проби/ 7 изследвания 

 
  Лабораторен контрол по изследвания 

І. Продукти и стоки 
Козметични продукти  

През 2012 г. по ДЗК са изследвани 82 проби/ 104 анализа/ козметични продукта,  
по сигнали 3 проби/ 10 изследвания/ и по заявки 2 проби /2 анализа/, няма 
нестандартни. 

-за съдържание на борна киселина, борати и тетраборати:     
- в кремове,емулсии, лосиони, гелове, масла за кожата- 6 проби /6 анализа/. 
- в пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри- 5 проби/5 анализа/. 
- в продукти за хигиена на устната кухина- 4 проби/4 анализа/. 
-за съдържание на формалдехид: 
 -в продукти за втвърдяване на ноктите- 6 проби /6 аналза/. 
-за съдържание на   амоняк: 
- в продукти за боядисване на косата и шампоани- 6 проби /6 анализа /.  
-за съдържание на   тиогликолова киселина и нейните соли: 
- в депилатоари – 4 проби /5 изследвания/. 
- в продукти за коса-изправяне, къдрене, фиксиране на косата – 7 проби /7 

анализа /. 
-за съдържание на  оксалова  киселина: 
- в продукти за поддържане на косата- 6 проби /8 анализа/. 
-за съдържание на водороден пероксид и други съединения или смеси, които 

освобождават водороден пероксид: 
- в  продукти за поддържане (втвърдяване) на ноктите – 1 проба /1 анализ/. 
-в продукти за поддържане (избелване) на кожата -6 проби /6 анализа/. 
- в продукти за хигиена на устната кухина – 2 проби /2 аналза/. 
- за съдържание  на UV филтри в слънцезащтни кремове – 4 проби /5 

анализа/. 
- за съдържание на флуор в пасти за зъби -7 проби /7 анализа/.   
- за съдържание на тежки метали в козметични продукти -21 проби /42 

анализа/.  
-  други изследвания в продукти  за поддържане на косата- 4 анализа. 
Химични вещества и смеси  
През 2012 година са изследвани 36 проби /38 анализа / за химични вещества и 

смеси –от тях: 
           - за съдържание на никел- 7 проби /7 анализа/ , като 4 проби са по ДЗК и 3 
проби по заявка, нестандартни няма. 
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- за обща миграция на нискомолекулни вещества.- 7 проби/ 7 изследвания, 
като 6 проби са от ОДБХ и 1 проба е по искане на клиент. 

- биоциди – 21проби/ 21 анализа/. 
- детергенти –  по сигнал е изследвана 1 проба /3 анализа/, няма отклонение от 
показателите. 
Приготвени разтвори за дезинфекция-  Изследвани са 23 разтвора /23 анализа/ 

на  биоциди,отклонения няма. 
 
Изследвания на храни 
Общо в лаборатория “ Химия на храните” са изследвани 452 проби,  /1403/ 

проведени анализа. От тях нестандартни 2 проби /3 анализа и .7 проби/ 7 изследвания за  
обща миграция на нискомолекулни вещества.  

Изследвани бяха храни  българско производство и внос за:  
Физико- химични показатели 
Тежки метали/ олово и кадмий, цинк, арсен/ в млечни продукти, в риба и други 

морски храни и рибни продукти, зърнени храни, картофи и кореноплодни, варива, 
плодове и зеленчуци. 

Нитрати в картофи и кореноплодни, зеленчуци и плодове. 
Пестицидни остатъци в млечни продукти, зърнени храни, плодове и зеленчуци. 

     Съдържание на калиев йодат  в готварска сол.  
Микотоксикологични изследвания на храните - 60 проби. От които фъстъци, 

ядки, зърнени храни и сушени плодове са изследвани за афлатоксини.  Кафе и зърнени 
храни- брашно за охратоксин А. Зърнени храни – брашно за дезоксиневалинол и 
зеараленон. 

Изследвания на  ОДБХ 
По заявки на ОДБХ – Варна, Силистра, Шумен, Търговище, Добрич, Ямбол и 

Бургас постъпиха общо 52 проби / 125 анализа /.  
Изследвани бяха храни  българско производство и внос за:  
- Нитрати в детски зеленчуци пюрета – 22 проби. 
 - Добавки в храни /оцветители, подсладители, консерванти/ - 24 проби. 
- Обща миграция на нискомолекулни вещества – 6 проби. 

   Получените резултати са в нормите, регламентирани в Наредба №31 на МЗ, ДВ 
бр.88/2004г. и Наредба №31 на МЗ, ДВ бр.88/2004г., изменение ДВ бр.51/2006г. и 
регламент на ЕС 1882-2006 г., РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 396/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 февруари 2005 година относно максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 
фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 
91/414/ЕИО на Съвета ,  Регламент (ЕС) № 459/2010 на комисията от 27 май 2010 г.и 
Регламент (ЕС) № 765/2010 на комисията от 25 август 2010г. 
 

Фактори на жизнената среда 
Изследвания на води 
През 2012г. са изследвани  
- Води 

По ДЗК са изследвани 722 проби води с  8491 анализи., по сигнали 14 проби/ 123 
изследвания  Не отговарят на изискванията 154 проби с  180 изследвания. 
По заявки са анализирани общо 1062 проби води с  9899 изследвания, от тях 
нестандартни 149 проби с  348 изследвания. 
 

Мониторинг на води 
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1. Води от водопроводната мрежа на населеното място: 
По ДЗК през 2012 г. за постоянен мониторинг са изследвани 470 проби води, от 

които 426 проби отговарят на Наредба №9. По периодичния мониторинг са изследвани 38 
проби, отговарят- 30 проби. Проведени са общо 6145 изследвания, от тях отговарят на 
изискванията 6080 изследвания. 

По заявки са изследвани 500 проби, като са проведени  4527 изследвания, от тях 
отговарят на нормативните изисквания 465 /проби/ с 4467 изследвания. 
            2. Води от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-
битови цели: 

По постоянен мониторинг са изследвани 32 проби, от тях отговарят 28 проби. По 
периодичен мониторинг са изследвани 10 проби, от които 8 стандартни. Проведени са 
общо 919 изследвания,  910 отговарят на нормативните изисквания. 

По заявки са анализирани 81 проби с 1560 изследвания, от тях отговарят на 
нормативните изисквания 66 проби с  1532 изследвания. 
            3. Местни водоизточници: 

Изследвани са 91 проби по ДЗК, от които 38 проби отговарят на нормативните 
изисквания. Проведени са общо 637 изследвания, от тях отговарят на изискванията 580 
изследвания. 

По заявки са изследвани 123 проби/ 1041 изследвания, от тях отговарят на 
изискванията 79 проби/ 875 изследвания. 

4. Минерални водоизточници: 
По ДЗК са изследвани 9 проби води от минерални водоизточници. Проведени са 

135 изследвания, от тях отговарят 126. 
По заявка са изследвани 8 проби с 112 изследвания- 
 
Физико- химични изследвания на питейни води 
През 2012 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 10672 изследвания: 
- изследвания по органолептични показатели- 1488 изследвания/ 40 

нестандартни 
- изследвания по индикаторни показатели- 4055 изследвания/ 56 нестандартни 
- изследвания за нитрати- 411 изследвания с 26 нестандартни 
- изследвания за нитрити- 642 изследвания, нестандартни 1 
- изследвания за флуор- 39 изследвания, няма нестандартни 
- изследвания за олово- 42 изследвания, няма нестандартни 
- изследвания за арсен- 42 изследвания, няма нестандартни 
- изследвания за хром- 42 изследвания, няма нестандартни 
- изследвания за кадмий- 42 изследвания, няма нестандартни 
- изследвания за трихалометани- 225 изследвания, 2 нестандартни 
- изследвания по други показатели- 3644 изследвания, няма нестандартни 
2. Питейно-битови води от водопровдната мрежа на ведомствено 

водоснабдяване за питейно-битови цели- проведени са всичко 2479 изследвания: 
-  изследвания по органолептични показатели- 333 изследвания/ 7 нестандартни 
-  изследвания по индикаторни показатели- 1014 изследвания/ 26 нестандартни 
-  изследвания за нитрати- 111 изследвания/ 4 нестандартни 
-  изследвания за нитрити- 111 изследвания, няма нестандартна 
-  изследвания за флуор- 24 изследвания,  няма нестандартна 
-  изследвания за олово- 29 изследвания, няма нестандартни 
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-  изследвания за арсен- 29 изследвания, няма нестандартни 
-  изследвания за хром- 26 изследвания, няма нестандартни 
-  изследвания за кадмий- 29 изследвания, няма нестандартни 
-  изследвания за трихалометани- 29 изследвания, няма нестандартни 
-  изследвания по други показатели- 744 изследвания, няма нестандартни 
 
Мониторинг на открити водни площи, използвани за къпане и водни   

спортове 
През 2012 г. са анализирани 26 проби морски води с 213 изследвания, като 6 проби/ 57 
изследвания са по сигнали. 
 

   Контрол и мониторинг на плувни басейни 
През 2012 г. по Инструкция №34  са  изследвани  общо / по ДЗК и заявки/  399 проби с 
3051 изследвания, от тях отговарят на Инструкция №34- 332 проби  с 2939 изследвания 
: 
По ДЗК 
-  открити басейни - 43 проби с 344 изследвания, от които 27 проби с 323 изследвания 
отговарят на нормативните изисквания 
-  закрити басейни - 6 проби с 48 изследвания, от тях 2 проби с 43 изследвания 
отговарят на нормативните изисквания. 
- от тях по сигнали- 5 проби/ 40 изследвания, отговарят на изискванията 2 проби/ 36 
изследвания 
По заявки от клиенти: 
-  открити басейни - 259 проби с 1956 изследвания, от тях 227 проби с 1889 изследвания 
отговарят на нормативните изисквания 
-  закрити басейни - 91 проби с 703 изследвания, от тях 76 проби с684 изследвания 
отговарят на нормативните изисквания. 
-   води от балнеологии по ДЗК- 11 проби/ 165 изследвания, от тях отговарят на Наредба 
№14- 5 проби  с 159 изследвания. 

 
.Физико-химични изследвания на бутилирани води 

- Бутилирани води 
През 2012 г. по ДЗК са изследвани 27 проби води с  454 анализа, по сигнали 3 проби с  
35 анализи, от тях няма нестандартни. 

n бутилирани натурални минерални води- 28 проби/ 465 изследвания 
n бутилирани изворни води- 1 проба/ 12 изследвания 
n бутилирани трапезни води- 1 проба/ 12 изследвания 
По заявка е изследвана 1 проба бутилирана трапезна вода с 52 изследвания. 
 
Изследвания на почви 
През 2012г. са изследвани общо 40 проби почви за съдържание на нитрати  от 

санитарно - охранителна зона 2  на водоизточниците. Не са установени високи 
стойности на нитрати. 

 
Контрол на химични агенти и прах във въздух на работното място 

За изминалата 2012 година са анализирани общо 713 бр. проби с 175 бр. 
нестандартни проби, при което са извършени  731 бр. изследвания, от които 175  бр. 
нестандартни. 

598 бр. проби от въздуха на работната среда са изследвани за химични агенти, от 
които 168 нестандартни и 124 бр. проби за прах, от които 28  нестандартни. Направени са 
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598 изследвания за химични агенти, от които 168 бр. нестандартни и 141 изследвания за 
прах, от които 28 са 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 “Каолин” АД , „ Декафос” ЕАД – гр. Девня,   „ Булярд” Корабна индустрия- гр. 
Варна, „ Рока България”- гр. Каспичан, „ Пристанище Варна” ЕАД, завод „ Старт” АД-
Добрич и „Енерсис”- Търговище. 
            За прах във въздух на работното място също са обследвани предимно 
производствени обекти - „Декафос” ЕАД– гр. Девня, кариери на „Ескана” АД, фабрика за 
производство на мебели „Руди-ан” ЕООД- Варна. 
            По заявка на „Нестле България” АД са взети 20 проби за прах и  направени анализи 
за наличие на азбестови влакна в складови помещения   на обекта. Няма отклонение от 
приетите гранични стойности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            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: азотен диоксид, амоняк, въглероден оксид, въглероден 
диоксид, серен диоксид, сероводород, флуороводород, хлор,  бензин, пропан и други.  

За нормиране на смесени прахове са извършени изследвания за свободен силициев 
диоксид. Определяна е концентрацията му в респирабилната фракция на прахове във 
въздуха на работната среда в „Рока България”- гр. Каспичан, „Ескана” АД. При сравнение 
с граничните стойности на свободен силициев диоксид в респирабилната фракция на прах 
във въздух на работното място не са установени  нестандартни проби. 

 
Изследвания на други РЗИ  
Съгласно Указание за планиране отд.” ХФИ” извършва изследвания на козметични 
продукти, химични вещества и смеси, води на други РЗИ. 
1.Козметични продукти 
През изминалата година са разработени и анализирани 42 проби /84 изследвания/ за 
съдържание на олово и кадмий, нестандартни няма.   
2.Химични вещества и смеси 
През 2012 г. са анализирани27 проби / 29 изследвания /за никел и неговите съединения във 
всички изделия или аксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други 
продупчени части на човешкото тяло и в изделия, предназначени да влязат в директен и 
продължителен контакт с кожата, като: обици, огърлици, гривни и верижки, верижки за 
глезен, пръстени, капаци за ръчни часовници, каишки за часовници и части за затягане, 
занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се използват за дрехи, 
които влизат в директен и продължителен контакт с кожата .Отклонения не са установени. 
3. Води 
1.Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:  

n бутилирани натурални минерални води- 27 проби/ 319 изследвания 
n бутилирани изворни води- 3 проби/ 57 изследвания 
n бутилирани трапезни води- 9 проби/ 272 изследвания 

2. Питейни води: 
Изследвани са общо 470 проби води с 1703 изследвания по следните показатели: 

- изследвания за олово- 130, нестандартни няма 
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- изследвания за арсен- 18, нестандартни няма 
- изследвания за хром- 18, нестандартни няма 
- изследвания за кадмий- 130, нестандартни няма 
- изследвания за трихалометани- 92, нестандартни няма 
- изследвания по други показатели- 1315, нестандартни няма 

 
Санитарно-микробиологични изследвания 
През 2012г. в отдел „СМБ”, Д”ЛИ”   са постъпили   всичко 4945 проби, от които: по 

ДЗК – РЗИ-Варна  - 1119 проби, по ДЗК от други РЗИ– 30 проби и по заявка – 3796 проби. 
Извършени са всичко 15679 анализа, от които: по ДЗК от РЗИ-Варна 4130 

изследвания, по ДЗК от други РЗИ - 150 изследвания / т.е. 27,3% по ДЗК/ и по заявка – 
11399 изследвания /т.е.72,7% /  по заявка.  

Не отговарят на изискванията 270 проби: 133 проби от РЗИ- Варна и 137 проби по 
заявка. 

Не отговарят на изискванията 339 анализа: по ДЗК от РЗИ – Варна 159 анализа, и 
180 по заявка. 

 
Мониторинг на питейни води през 2012 година 
През 2012 г. в РЗИ – Варна са постъпили всичко – 3734 проби води с 11590 

извършени анализа. От тях по ДЗК са 960 проби /по план 776/ с 3579 изследвания и по 
заявки 2774 проби с 8011 изследвания. От общия брой на постъпили проби води не 
отговарят на изискванията 244 с 313 несъответстващи анализа. Нестандартните проби се 
разпределят по следния начин: по ДЗК 133 проби води не отговарят на изискванията с 159 
анализа. По заявка 111 проби води не отговарят на изискванията с  154 анализа. 

Водите за питейно – битови цели по постоянен и периодичен мониторинг се 
изследват съгласно Наредба №9 за качеството на водата,предназначена за питейно –
битови цели и в съответствие със съвместните мониторингови програми с ВиК 
дружествата. 

1. Питейно – битови води от водопроводната мрежа на населеното място 
По постоянен мониторинг са изследвани 332 проби при план 214, от които 317 

отговарят на Наредба №9 
По периодичен мониторинг са изследвани 38 проби при план 38, от които 37 

отговарят на Наредба №9 
По заявки са изследвани 1308 проби, от които 1298 проби отговарят на 

изискванията.  
Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на населеното място – 1678  

/370 по ДЗК и 1308 по заявки/ , от които 1652 отговарят на изискванията.                  
            Извършени са всичко 3989 изследвания /1360 по ДЗК и 2629 по заявки/, от тях 
отговарят на изискванията 3949 анализа. 
            От изследваните показатели отклонения по Колиформи се установиха в 26 
изследвания, за Е.коли в 11 и за  Ентерококи в 3. 

За НАГ вибриони са изследвани 60 проби вода по ДЗК от водопроводната мрежа на 
населеното място . Отклонения не са установени.  

2.Питейно – битови води от водопроводната мрежа на ведомственото 
водоснабдяване  

По  постоянен мониторинг са изследвани 31 проби при план 26 , от които 26 
отговарят на Наредба №9  

По  периодичен мониторинг са изследвани 12 проби при план 11, от които 10 
отговарят на Наредба №9  

По заявки са изследвани 99 проби, и от тях 90 проби отговарят на изискванията. 
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            Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на ведомственото 
водоснабдяване са 142, с 489 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 
126 проби с 466 изследвания. От изследваните показатели отклонения по Колиформи се 
установиха в 16 изследвания, за Е.коли в 1 и за  Ентерококи в 6. 

3. От  местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ 
Провеждането на мониторинга се извърши съгласно изискванията на законодателството. 

По ДЗК са изследвани 175 проби при план 176, от тях отговарят на изискванията 96 
проби.  

По заявки са изследвани 74 проби, от тях отговарят на изискванията 24  проби.  
Всичко постъпили проби от местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ са 249, 

с 498 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 120 проби. Проби, които 
не отговарят на изискванията по колиформи са 129. 

4. Микробиологичните изпитвания от минерални водоизточници се 
извършваха съгласно Наредба № 14 / 3.08.1987 г . - за курортните ресурси, курортните 
местности и курортите.  

По ДЗК са изследвани 63 проби води при план 56, от тях отговарят на изискванията 
59. 

По заявка са постъпили 10 проби, от тях отговарят на изискванията 9.  
Всичко постъпили проби от Минерални водоизточници са 73, с 511 извършени 
изследвания, от тях отговарят на изискванията 68 проби, с 501 изследвания. Проби, които 
не отговарят на изискванията са 5 с 10 изследвания: 5 по микробно число при 22°С, 2 по 
Колиформи, 2 по Ентерококи, 1 по Псевдомонас аеругиноза 

5. Необработени ( сурови) води от водоизточници за питейно – битово 
водоснабдяване / повърхностни водоизточници/.  

По ДЗК са изследвани 6 проби при план 4 с 24 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  2012 година  в лабораторията на отдел” СМБ” при  РЗИ-Варна от  
утвърдените зони  за  къпане са  постъпили за изследване 233 проби по ДЗК  при план 207. 
Извършени са 932 изследвания, от тях 902 отговарят на Наредбата. За анализ на пробите 
по показателите „ешерихия коли” и „чревни ентерококи” работихме по минимизираните 
методи за анализ, посочени в Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане.  

По заявки са извършени 53 изследвания.  
 
     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 884 проби вода с 

3532 изследвания, от които 200 изследвания са по ДЗК, които отговарят на Инструкция № 
34   и  3332 изследвания по заявка.  
 От закрити плувни басейни по ДЗК и по заявка са изследвани 422 проби вода с 1488 
изследвания, от които 40 изследвания по ДЗК, отговарящи на Инструкция №34,  и 1448  
изследвания по заявка. 
 По ДЗК са изследвани 10 проби вода от балнеологии с 50 изследвания, от които 
всички съответстват на нормативните изисквания.  
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    8. Отпадъчни води – постъпили 12 проби при план 12.   Проведени са 24 
изследвания като 12 са за салмонела и 12 за НАГ вибриони. Отклонения не са установени. 

 
          Микробиологичен контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  
трапезни води 

През 2012 г. 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 43 проби с 215 извършени изследвания. Отклонения не са 
установени. 

По ДЗК от РЗИ- Варна са постъпили  13 проби с 65 извършени анализа / при план 
10/ , от които 3 проби с 15 анализа са по сигнал.   

От РЗИ- Шумен,Силистра и Добрич по ДЗК са постъпили общо 30 проби 
бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и са извършени 150 анализа. 
 

Козметични продукти- контрол по микробиологични показатели 
Контрола се извършва съгласно Ръководство за показателите и допустимите нива за 

микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на 
съответствието с тези показатели от 2004 г. на НЦХМЕХ и БНАЕМПК. 
           През 2012 г. са изследвани всичко 50 проби и са извършени 98 анализа. 
Несъответствия не са установени. 
           По ДЗК са изследвани 48 проби при план 42  и са извършени 96 анализа, от които 2 
проби с 4 анализа са по сигнал.  
           По заявки са изследвани 2 проби с 2 извършени изследвания. 
 
 Микробиологичен контрол на храни   

През 2012г. са постъпили 326 проби по заявка храни за микробиологичен анализ, 
на които са извършени 610 изследвания. От тях 15 проби не отговарят на изискванията с 
15 несъответстващи анализа.   

 
Утривки и смивове 
Общия брой  постъпили проби през 2012 г. на утривки и смивове е 792 с 3166 

извършени анализа. От тях 98 проби са по ДЗК при план 80 с 390 извършени анализа. Не 
са установени отклонения.  
По заявка са постъпили 694 проби с 2776 анализа. От тях 11 проби са с отклонение по 
Колиформи.  
 

Приемен сектор 
В сектора работят двама лаборанти. Приемат се писма и заявки от Дирекции “ЗК”, 

“НЗБ”, „ ПБПЗ”, външни фирми и клиенти за измерване на физични и химични фактори на 
средата и проби, постъпващи за анализ в лабораториите на Дирекцията. Характерът на 
работата в Приемната налага непрекъснат контакт със служители от останалите дирекции 
в РЗИ и външни клиенти, които се обслужват с необходимото внимание и компетентност.  
През изминалата година в  Приемен сектор със заявки по ДЗК са приети  2174 проби, по 
чуждо искане – 4836  проби, а за химични и физични фактори на средата – 221 броя 
заявки. 
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През 2012 година в Дирекция “Лабораторни  изследвания“ са    извършени общо 43193 
химични, физични  и  микробиологични изследвания, като 17977 са по ДЗК /41,6%/ и 
25216 /58,4%/ по  искане  на външни клиенти и сключени договори. 

 
 

ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА 
ЗДРАВЕТО 

 
Материално-техническа база: Служителите в дирекцията разполагат с 

необходимата материално-техническа база - работни кабинети, кабинет за провеждане на 
обучения и консултативна дейност, кабинет за консултации 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.  
           Дирекцията разполага  с 8  компютъра, електронна поща; 1 скенер, 3 принтера и 1 
комбинирано устройство /ксерокс, принтер и скенер/. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Отговорностите и задълженията на всеки служител са оформени в заповед на 

директора на РЗИ за разпределение на работата в дирекцията и съгласно длъжностните 
характеристики. Изготвени са индивидуални работни планове, на базата на които се 
извършва оценяването на служителя. Всички служители участват в изготвянето на плана 
на дирекцията 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 служител отчита дейността си пред директора 
на дирекцията на седмични съвещания, всеки месец, на тримесечие, шестмесечие и 
годишно. Осъществява се мониторинг на всеки служител, за срочност и качество при 
изпълнение на задачите, съгласно изготвения план за 2012 г. 

Съобразно предложените тематики за квалификация , интересите и 
необходимостите от обучение в съответна област през 2012 г. от заявените и одобрени от 
ръководството на РЗИ 2 курса, в НЦОЗА София бе осъществен 1 курс „ Развиване и 
преподаване на курс за сексуално възпитание на ученици 4 – 10 клас”. 

За осъществяване дейността и изпълнение на задачите през годината работихме 
съвместно със специалисти от другите дирекции и отдели в РЗИ: 

Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” –
предоставяне на информация за актуализиране на вътрешните правила, инструкцията по 
документооборота, актуализиране на формуляри и процедури за обслужване на клиенти, 
информация за изготвяне на риск-регистъра на инспекцията, информация за здравно-
демографското състояние на населението от Варненски район, предоставяне на здравна 
информация, получена по електронна поща и интернет; осигуряване  разпространението 
на  информация по повод на кампании и тематични здравни дни до регионалните медии, 
публикуване на сайта на РЗИ актуална информация от проведени проучвания, направени 
анализи и оценки; осъществяване организационно-методичната дейност на дирекцията в 
общините; по осигуряване следдипломната квалификация и обучение на кадрите; оказване 
на техническа помощ по софтуера и хардуера на наличните в дирекция ПБПЗ компютри, 
правни, финансови и трудови консултации; за поддържане, ремонти и обновяване на 
материалната база на дирекцията; своевременно снабдяване с необходимите материали и 
консумативи. 
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Дирекция " Лабораторни изследвания" - по извършване пробонабиране, 
изследване и предоставяне данните за оценка на компонентите на околната среда: 
атмосферен въздух, морски води, шум – транспортен и от локални източници,, за 
изготвяне на Общинските планове " Околна среда и здраве", за изготвяне на годишни 
характеристики и анализи, решаване на жалби на граждани за шум, дейности по тематична 
задача на дирекцията за измерване на електромагнитни полета. 

Дирекция "Здравен контрол" – съвместни проверки  по изискванията на Наредба 
№ 37 за здравословно хранене на учениците; по Наредба №3 за здравните кабинети в 
детските заведения и училища; провеждане на обучения на медицинските специалисти в 
детски заведения и училища за разясняване на нови нормативни документи и здравни 
изисквания в обекти; извършване на съвместни проучвания и тематични проверки; 
изготвяне на доклад за качествата на  питейната вода, становища за категоризация на 
плажовете. 

Дирекция " Надзор на заразните болести" - предоставяне данни за 
инфекциозната заболеваемост на населението от региона; обучения на медицински 
специалисти от детски заведения и училища по актуални теми през годината (ОРЗ, ОЗБ); 
съвместни участия при осъществяване на кампании и масови прояви, изготвяне на 
здравнообразователни материали за тиражиране; подготовка на материали за публикуване 
и излъчване по регионалните медии, лекции и дискусии с ученици по здравни теми: 
ХИВ/СПИН, грип и ОРЗ, вирусни хепатити, по Национална програма  “ Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН” Компонент 1 и др. 
 

АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (по доклада на РИОСВ-Варна) 
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на 
РИОСВ - Варна като част от НСМОС – подсистема “Въздух”. 

Националната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух се основава 
на Закона за чистотата на атмосферния въздух, чиято основна цел е намаляване на 
вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху 
здравето на хората, животните, растенията, природните и културните ценности от 
негативното изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни 
дейности. 

Под качество на атмосферния въздух се разбира състоянието на приземния слой на 
атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и 
добавените вещества от естествен или антропогенен произход. 
Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на 
атмосферния въздух в региона на РИОСВ – Варна, се осъществява: 

 в постоянни пунктове за мониторинг на Министерство на околната среда и водите; 
 във временни пунктове, по утвърден от МОСВ график с мобилната автоматична 

станция; 
 в пунктове, определени от РИОСВ - Варна, във връзка с постъпили жалби и сигнали. 
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 2011 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството на 
атмосферния въздух ( НАСККАВ) от региона постъпваха данни от четири стационарни 
пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой 
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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 - гр. Варна, гр. Девня и с. Старо Оряхово ( горски екосистеми). 
Контролираните в тях замърсители са, както следва: 
Автоматични станции(АИС) 

АИС „Ян Палах”, 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; 

2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции 
Нормите за вредни вещества/замърсители в атмосферния въздух и измерените 
концентрации за отделните показатели се определят като маса, съдържащи се в един 
кубически метър въздух при нормални условия за определено време. 
Концентрацията на вредните вещества във въздуха се променя с течение на времето в 
зависимост от метеорологичните условия, емисията и др. 
Това налага използването на различни видове концентрации, характеризиращи времето на 
пребиваване на вредното вещество и оценка степента на замърсяване на атмосферния 
въздух. 
Пределно допустима концентрация /ПДК/ на вредните вещества в атмосферния въздух 
на населените места, регистрирана за определен период от време, трябва да не оказва нито 
пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и неговото потомство. 
Вредно вещество (замърсител) е всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека в 
атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на 
населението и околната среда. 
Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва чрез сравняване 
на измерените концентрации със: 

Максимално еднократна концентрация (ПДК м.е.) - най-високата от еднократните 
(30 или 60 минутни) концентрации в даден пункт за определен период на 
наблюдение; 

Средноденонощната концентрация (ПДК ср.дн.) е средноаритметична стойност от 
еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието, или 
тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа; 

Средногодишна  концентрация (ПДК ср.год.) е средноаритметичната стройност от 
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година. 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух 
в приземния въздушен слой в обхвата на РИОСВ - Варна, през 2011 г. се осъществяваше 
от четири стационарни пункта от НАСККАВ и в два временни пункта с мобилна 
автоматична станция. Пунктовете (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са разположени 
в общини, класифицирани като “ горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува 
потенциална възможност от влошаване здравето на населението, вследствие от 
замърсяването на атмосферния въздух. В тези общини са разработени и се реализират 
програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните констатирани 
наднормени замърсители са фини прахови частици. 
В таблица 1  са посочени броят на пунктовете, измерващи даден замърсител, 
контролираните замърсители и броят на пунктовете, в които са регистрирани 
концентрации над ПС на СЧН или ПДКм.е., ПС на СДН или ПДК ср.дн., СГН. 
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* - Норма за опазване на човешкото здраве/ 8 часа 

ПС за СЧН – пределна стойност за средночасовата норма е пределно допустимата 
концентрация, измерена в продължение на 30 минути или един час; 

ПС за СДН – пределна стойност за средноденонощната норма е пределно допустимата 
концентрация, измерена в продължение на 24-часова експозиция; 

ПС за СГН – пределна стойност за средногодишната норма е пределно допустимата 
концентрация в течение на едногодишна експозиция. 

Анализ на състоянието на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух по 
данни от пунктовете за мониторинг за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
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: 

 
Двата пункта в гр. Варна са транспортно ориентирани, а третият в гр. Девня е промишлено 
ориентиран, разположен в център на химическа промишленост. 
АИС „Ян Палах”, гр.Варна 
ФПЧ10 - През 2011  г. са регистрирани 360 средноденонощни концентрации, 74 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 20,56 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през месеците януари и ноември. През месец ноември е регистрирана и най-
високата средноденонощна стойност от 150,64 μg/m3. Средногодишната концентрация от 
34,09 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 



 87

През 2011 г. регистрираните 74 превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърлят допустимия 
брой превишения за една календарна година (35 броя). 
В сравнение с 2010 г.( регистрирани 346 средноденонощни концентрации, 84 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 38,54 μg/m3 ) се 
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с плавна тенденция на намаляване, като най-
високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в 
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. 
 

 
ФПЧ2,5 - През 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани превишения на средногодишната 
норма, съответно от 29 μg/m3 и 30 μg/m3. Регистрираната средногодишна концентрация за 
2011 г. е 10,84 μg/m3, а за 2010 г. е 13,84 μg/m3. 
Серен диоксид – През 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 са регистрирани 2 превишения за азотен диоксид над ПС 
за СЧН от 200 μg/m3 , от които няма превишения на алармения праг за азотен диоксид от 
400 μg/m3. Най-висока стойност е отчетена през декември - 322,95 μg/m3, т. е. 1,61 пъти 
над ПС за СЧН. 
Регистрираните през годината 2 превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 не надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (18 броя). В сравнение с 2010 г.( 
регистрирани 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 2011 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага 
заинформиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението от 
240 μg/m3. През месеците юли, август, септември и октомври 2011 г. са регистрирани 
двадесет и девет осемчасови средни стойности над 120 μg/m3, като максималните 
осемчасови средни стойности в рамките на денонощието са съответно: на 16.07.2011 г. – 
123.13 μg/m3 , на 18.07.2011 г. –124.3 μg/m3, на 23.07.2011 г. – 128.92 μg/m3, на 28.07.2011 
г. – 127.22 μg/m3, на 31.08.2011 г. – 131.48 μg/m3, на 01.09.2011 г. – 124.76 μg/m3, на 
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06.09.2011 г. – 120.34 μg/m3, на 23.09.2011 г. – 131.36 μg/m3, на 24.09.2011 г. – 123.04 
μg/m3 и на 07.10.2011 г. – 127.21 μg/m3. 
За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 
допустими концентрации. 
АИС „Батак”, гр. Варна 
ФПЧ10 - През 2011 г. са регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 138 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 38,87 % от общия брой регистрирани 
чсредноденонощни 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 178,82 μg/m3. Средногодишната концентрация от 50,04 
μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,25 пъти ПДК. 

През 2011 г. регистрираните 138 превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2010 г.( регистрирани 360 средноденонощни концентрации, 172 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 54,67 μg/m3 ) се 
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10 с плавна тенденция на намаляване, като най-
високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в 
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. 
Серен диоксид – През 2011 г. е регистрирано едно превишение над ПС за СЧН от 350 
μg/m3, което не превишава алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. Отчетената 
стойност е 356,19 μg/m3, т.е 1,02 пъти над ПС за СЧН. Допустимият брой на едночасовите 
превишения за една календарна година (24 броя) не се надхвърля. 

В сравнение с 2010 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) 
се наблюдава леко повишаване на концентрациите на серен диоксид от 6,91 μg/m3 за 2010 
г. на 8,83 μg/m3 за 2011 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 2010 г.( 
регистрирани 17 превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 , при допустими 18 броя, от 
които 2 бр. превишават алармения праг от 400 μg/m3 за азотен диоксид) се наблюдава 
тенденция на понижаване на средногодишните концентрации на азотен диоксид и на броя 
на допустимите превишения. Най-висока стойност е отчетена през февруари 2010 г. -
517,98 μg/m3, т. е 2,6 пъти над ПС за СЧН. 
В пункт за мониторинг на ул. ” Батак” от фракцията на ФПЧ10 се определят 
концентрациите на ПАВ, никел и арсен в атмосферния въздух, като осреднените 
концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за периода 01.01.2011 
г. ÷ 31.12.2011 г. са, както следва: 

 
 
АИС „Изворите”, гр. Девня 
ФПЧ10 - През 2011 г. са регистрирани 347 средноденонощни концентрации, 30 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 8,6 % 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 101,62 μg/m3. Средногодишната концентрация от 26,75 
μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 
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През 2011 г. регистрираните 30 превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 
            В сравнение с 2010 г.( регистрирани 320 средноденонощни концентрации, 16 от 
тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 23,33 μg/m3 ) се 
запазват нивата на концентрациите под СГН, като най-високи и най-голям брой 
наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от използването 
на твърди горива в битовия сектор. 
В АИС „Изворите” от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана. 
Озон - През 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. 
Серен диоксид – През 2011 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 2010 г. ( 
няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) се наблюдава тенденция на 
понижаване на концентрациите на серен диоксид от 10,27 μg/m3 за 2010 г. на 7,30 μg/m3 за 
2011 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 2010 г. ( няма 
регистрирани превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на 
понижаване на концентрациите на азотен диоксид от 19,99 μg/m3 за 2010 г. на 18,66 μg/m3 
за 2011 г. Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 
За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани превишения на 
съответните допустими концентрации. 
АИС „Старо Оряхово”, с. Старо Оряхово 
ФПЧ10 - През 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани средноденонощни концентрации 
превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3. Средногодишната концентрация от 19,90 μg/m3 не 
превишава СГН от 40 μg/m3. В сравнение с 2010 г.( средногодишна концентрация от 21,21 
μg/m3 ) се запазват нивата на концентрациите под СГН. 
Озон - През 2011 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 месеците август и септември 2011 г. са регистрирани двадесет и три 
осемчасови средни стойности над 120 μg/m3, като максималните осемчасови средни 
стойности в рамките на денонощието са съответно: на 31.082011 г. – 120,54 μg/m3 , на 
01.09.2011 г. –120,96 μg/m3, на 23.09.2011 г. – 123,92 μg/m3, на 24.09.2011 г. – 124.08 
μg/m3. 
В сравнение с 2010 г. (регистрирани 17 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3 през 
месеците април и май 2010 г.) броят на осемчасовите средни стойности в рамките на 
денонощието се е увеличил, но прагът за информиране на населението не е достиган. 
Серен диоксид – През 2011 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 2010 г. ( 
няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) се наблюдава тенденция на 
понижаване на концентрациите на серен диоксид от 4,09 μg/m3 за 2010 г. на 4,03 μg/m3 за 
2011 г. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не епревишавана. 
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 2010 г. ( няма 
регистрирани превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на 
понижаване на концентрациите на азотен диоксид от 6,18 μg/m3 за 2010 г. на 5,46 μg/m3 за 
2011 г. Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 
За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните допустими 
концентрации 
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По утвърдения от министъра на ОСВ годишен график на мобилната автоматична станция 
се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. Белослав и гр. 
Провадия. 
Контролирани показатели - О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ-10, H2S, NH3 и метеопараметри. 
При анализа на резултатите са констатирани наднормени стойности по показател ФПЧ10 в 
двата пункта, което потвърждава необходимостта от реализацията на разработените 
общински програми по КАВ. 
Анализът на данните по пунктове показва: 

гр. Белослав: от регистрираните 52 двадесет и четири часови стойности, 21 бр. са с 
наднормени концентрации по показател ФПЧ10. Превишенията на ПДКср.дн. са 
регистрирани през отоплителния сезон и са в границите от 58,2 до 117,0 мкг/м3. 

гр. Провадия: от регистрираните 52 двадесет и четири часови стойности, 11 бр. са с 
наднормени концентрации по показател ФПЧ10. Превишенията на ПДКср.дн. са 
регистрирани през отоплителния сезон и са в границите от 52,3 до 107,5 мкг/м3. 
 
Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 
значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 
През 2011 г. по разработените в региона пет общински програми за подобряване 
качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в 
нормите общините Варна, Белослав, Девня и Провадия представиха отчети за 
изпълнението на мерките в плановете за действие през 2010 г. 
Във връзка с писмо на МОСВ кметовете на всички общини ежемесечно уведомяваха 
РИОСВ –Варна, за етапа на процедурата по актуализиране на общинските програми по чл. 
27 от ЗЧАВ до приемането им от общинските съвети. Копия на писмата от общините за 
предприетите ежемесечни действия в рамките на процеса по актуализация на програмите, 
своевременно се изпращаха в МОСВ. 

Към края на 2011 г. от общинските съвети бяха приети петте актуализирани 
програми с включени моделни оценки на замърсяването за всяка община. 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 
реконструкция на пътната и уличната мрежа, машинно и мокро миене на уличната 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 средносрочните мерки от плановете за действие. 

Като цяло може да се посочи устойчивото решаване на проблемите и ограничаване 
на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от промишления сектор, 
насочени към намаляване замърсяването в приземния въздушен слой. 

Част от изпълнените мерки в програмите през 2011 г. са: 
- реализация на проекти за енергийна ефективност; 
- основен ремонт на натоварени пътни артерии; 
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- извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и тротоарните 
настилки; 
- благоустрояване на свободни пространства; 
- системно почистване на пътната мрежа от наноси; 
- машинно и ръчно миене на улична мрежа. 
3.Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на Регион - Варна 

През 2011 г. по показател ФПЧ10 във всички пунктовете за мониторинг, 
разположени в населени места, са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна 
норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). В пункт „Батак” е превишена и средногодишната норма с 
1,25 пъти ПДК,  
В пункт ”Батак” към 31.12.2011 г. са регистрирани 138 еднократни превишения на ПДК 
ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 30 бр., в АИС „Ян Палах” 74 бр 

Не са отчетени превишения на ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден 
оксид и озон. Като основни причини за спазването на нормите са привеждането на 
промишлените обекти с източници на емисии в нормите за допустими емисии, 
въвеждането на щадящи околната среда технологии и използване на природен газ за 
гориво на горивните инсталации, които биха оказали въздействие върху КАВ. 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на 
атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, Белослав, Девня и Провадия. 
Съществен принос за това има широкото използване на твърди горива за битовото 
отопление и транспорта. Потвърждава се необходимостта от реализацията на програмите 
по подобряване качеството на атмосферния въздух за тези общини. 

За промишлените инсталации източници на емисии в атмосферата може да се каже, 
че тенденцията на работа с намалени мощности се запазва. 

Тези резултати корелират и с регистрираните през 2011 г. по показател ФПЧ10 във 
всички пунктовете за мониторинг, разположени в населени места превишения на 
утвърдената среднодневна норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). В пункт „Батак” е превишена и 
средногодишната норма с 1,25 пъти ПДК,  
В пункт ”Батак” към 31.12.2011 г. са регистрирани 138 еднократни превишения на ПДК 
ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 30 бр., в АИС „Ян Палах” 74 бр 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на 
атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, Белослав, Девня и Провадия. 
Съществен принос за това има широкото използване на твърди горива за битовото 
отопление и транспорта. Потвърждава се необходимостта от реализацията на програмите 
по подобряване качеството на атмосферния въздух за тези общини. 
 
 

АНАЛИЗ  
на качеството на водите за къпане съгласно Наредба №5/ Д.в.бр.53/2008 г. 

за 2012 г, Варненски регион 
През периода от м.май 2012 г. до септември 2012 г.от РЗИ-Варна са извършени 

анализи в 23 пункта от Варненското черноморско крайбрежие, които обхващат 23 
официално утвърдени зони за къпане. 

Взети са 222 проби, които са изследвани по микробиологични показатели: “чревни 
ентерококи” и “ешерихия коли” 

По химични показатели са изследвани 13 проби, взети в 5 от зоните за къпане с най-
неблагоприятни резултати. Пробите са изследвани по следните показатели: рН, цвят, 
минерални масла, ПАВ, прозрачност, разтворен кислород, стоящи и плуващи предмет, 
амониев йон.  



 92

Най-неблагоприятни са резултатите от мониторинга за  Пункт №03011  / Град 
Варна Офицерски плаж. Като вероятен източник на замърсяване е идентифициран 
Шокъров канал ( отводнителен канал за повърхностни води, който се влива в зоната за 
къпане). Въпреки неколкократните комплексни проверки, инициирани и проведени от 
различни институции, категорично не е посочена причината за замърсяването на зоната. В 
резултат действията на компетентните инстируции (вкл. и РЗИ-Варна) с писмо изх.№70-
00-2040/12.12.2012 г. на МРРБ на Община Варна са препоръчани за реализация редица 
краткосрочни и дългосрочни мерки (вкл. и изготвяне от Община Варна на програма със 
съответното финансово обезпечаване за гарантиране поддържането и правилната 
експлоатация на Шокъров канал). На заседание през м.декември 2012 г. общинските 
съветници от временната комисия „Опазване и възпроизводство на околната среда“ към 
община Варна е взето решение за изграждане на съоръжение за дезинфекция и сепариране 
на твърдите отпадъци и биомаса от водата на Шокъров канал, като за целта бъдат 
отпуснати 550 000 лева от бюджета на общината за следващата година. 

При провеждания през 2012 г.мониторинг в проба от 5.06.2012 г в пункт гр.Бяла-
юг (бивш къмпинг Луна) бе констатирано превишение по показател “ешерихия коли”. 
Бяха взети допълнителни проби на 8.06 и 15 06.2012 г. Резултатите отговарят на 
задължителните, а при втората проба и на препоръчителните норми. При проведеното 
проучване и запитване до различни институции, бе установено наличие на канална 
помпена станция на хотелския комплекс, намиращ се в тази зона-на границата на 
Общини Бяла и Обзор. За проблема писмено бяха уведомени БДЧР и РИОСВ Бургас 
(Община Бяла е под техен контрол). С писмо изх.№3910/09.07.2012 г.от РИОСВ Бургас 
бяхме уведомени, че е извършена съвместна проверка с представител на Община Бяла, 
на която е присъствал и представител на хотела “Сол Луна бей резорт”. Констатирано 
бе че отпадъчните води от хотела посредством собствена канално-помпена станция 
(КПС) се претласкват към ревизионна шахта от колектора, по който отпадъчните води 
от гр.Бяла постъпват за пречистване в ПСОВ “Обзор-Бяла”. Шахтата е била отворена и 
е спукан входа на тласкателя към нея, като част от отпадъчните води се изливат около 
шахтата. Установено е, че КПС има отливен отток (тръба) към Перпери дере, която 
няма спирателен кран и е отворена към дерето. Перперидере се влива на плажа в 
южната част на хотела. По данни от представителя на хотела в началото на сезона е 
имало аварийна ситуация в КПС, при която се е извършвало принудително изпомпване 
до ревизионната шахта от колектор Бяла-Обзор, посредством положен шланг. В 
момента на проверката е имало две работещи помпи в КПС и е нямало аварийна помпа. 
Във връзка с направените констатации е предписано: да се предприемат незабавни 
действия по отстраняване пропуска на тласкателя до ревизионната шахта от колектора 
Бяла-Обзор; да се осигурява поддържане в техническа и експлоатационна изправност и 
нормална експлоатация на канализационната мрежа и КПС; да се осигури възможност 
за пломбиране в затворено положение на отливния (аварийния) канал от КПС към 
Перпери дере, като тези мерки са проконтролирани от РИОСВ-Бургас. При 
последващия минторниг на зоната за къпане не са констатирани проби с превишение на 
нормите. 

Във връзка с писмо Изх №16-00-143/24.07.2012 г на МЗ за идентифициране на нови 
зони за къпане и извършване за целта на насочени проверки за установяване наличието на 
води за къпане във вътрешността на територията, контролирана от РЗИ-Варна, бяха 
изпратени писма до кметовете на всички общини на територията на Област Варна. 
Извършени бяха проверки по наличните в БДЧР списъци на язовири и реки на 
територията на Област Варна. От писмата на кметовете и по материалите от проверките бе 
установено, че не могат да се определят нови зони за къпане, извън утвърдените вече 23 
зони по Черноморското крайбрежие. 
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Във връзка с 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 бe изготвен проект за указателна табела (с цел унифициране на вида на табелите), 
които бяха изпратени до концесионерите/наемателите на плажовете, за да бъдат налични 
през целия сезон за къпане, на лесно достъпно място в близост до водите за къпане.  

В изпълнение изискванията на писмо изх.№32-00-98-06  от 4.06.2012 г. на МЗ бяха 
допълнени и актуализирани 8 от профилите на водите за къпане във Варненски регион, за 
които през последните години са установени по-значими отклонения от изискванията. 
Всички профили на водите за къпане и данните от мониторинга на водите за къпане бяха 
публикувани на електронната страница на РЗИ-Варна 
 

 
 
ШУМОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГР. ВАРНА за 2012г. 
Анализът на съвременната акустична картина показва, че шумовият фактор има 

най-силно въздействие в урбанизираните райони с население над 100 000 жители. Освен 
високите шумови нива, значение има и продължителността на въздействието им. 
           Непрекъснатото увеличаване на автомобилното движение и грешките в 
градоустройственото планиране дават своето отражение върху шумовото натоварване на 
околната среда. Не бива да се забравя, че на транспортния шум се дължи 80-85% от 
общото шумово натоварване в градовете. 

На този етап у нас се следи основно шумовото замърсяване в райони с най-оживени 
транспортни участъци и в които попадат обекти с повишени изисквания за шумозащита 
(здравни и учебни заведения, зони за отдих и др.) 
 Шумът е основен стресов фактор с вредно въздействие върху здравето на 
населението в урбанизираните територии.  
 Във връзка с изискванията на Наредба № 2 (ДВ бр.37/2006г.) през 2012 г. РЗИ-
Варна е провела системни дневни наблюдения за определяне на  шумовото натоварване в 
гр.Варна в 45 пункта. Измерванията са проведени веднъж годишно и обхващат пиковите и 
ненатоварени часове от дневния период.  
Брой и разположение на пунктовете за мониторинг 

При измерванията за 2012 г в гр.Варна минималният брой на пунктовете за 
мониторинг е съобразен с броя на населението. Разположението и разпределението на 
пунктовете е съобразено с изискванията на т.5, 6 и 7 от “Методика за определяне броя, 
разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума както и 
переиодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива” във връзка с 
чл.6 ал.2 от Наредба №2 / 2006г. 

• Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 

Бул.“Вл. Варненчик” № 128 - между сп. Патриарх Евтимий и сп. Автогара 
Бул. “Сливница” № 121 - между ул. Х. Димитър и ул. Страхил войвода 
Бул. “Осми приморски полк” №67 – до пицария “Морско конче” 
Бул. “Христо Ботев” – с/у печатницата, до магазин за рибарски принадлежности/ 
Бул. “Княз Борис” – м/у ул. “Д-р Ив. Богоров” и ул. “Н. Михайловски” 
Бул. “Приморски” – до ресторант “Параклиса” 
Бул. “В. Левски” – ж.к. Чайка бл.32 
Бул. “Цар Освободител” – до МБАЛ “Св. Анна” 
Бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130 
10.Ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка комуна и ул. “Г. Бенковски” 
11.Ул. “Ген. Колев” – до дом за деца “Другарче” 
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• Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен 
и трамваен транспорт 

12. Ул. “Девня” № 11-А – с/у Електроснабдяване /ЕОН/ 
13. Ул. “Густав Вайганд” № 20 А – “Погребите” 

• Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум 
14.Ж.к “Вл. Варненчик” до бл. 303 /влияние на летището/ - промишлен източник 
15 Ж.к “Вл. Варненчик” II-ри м.р. бл. 217 
16. Ж.к “Младост” бл. 150 
17. Ж.к “Левски”, ул. Евлоги Георгиев” № 12 А – до бл. 2, филиал на Икономически 

университет 
• Пунктове върху територии, подложени на въздействието на морски транспорт 

18. Бул. “Приморски” бл. 17 – до Морска администрация – промишлен източник 
• Пунктове върху територии с промишлени и локални източници на шум и/или 

промишлено-складови зони 
19. Бул. “Вл. Варненчик” до бл. 50 /влияние на радиозавода/ 
20. Ул. “Найден Геров” – до завод “Дружба” /влияние на з-д Дружба/ 
21. Ж.к “Младост” бл. 160 – до газостанция Младост /влияние на гаража за градски 
транспорт/ 
22. Ж.к “Възраждане” бл. 6 – с/у паровата централа /влияние от парова централа/ 
23. Ж.к “Кайсиева градина” – до бл. 201 /влияние от автомивка/ 
24.Ж.к “Възраждане” бл. 29 – до хипермаркет “Кауфланд” 
25.Бул. “Сливница” бл. 56 – влияние на “Фреш ъп козметикс” (западна пром.зона) 
26.Бул. “ Цар Освободител” до бл. 67 – от хранителен комбинат “ Ани” / ж.к 
Възраждане” 
27.Ул. “Зеленика” № 25 – ул. “Подвис” до автомивките 
28.Местност “Акчелар” – до парцел 2359, вилна зона над Картинг писта – /влияние 
на Картинг писта/ 
29.Ул. “Роза” № 25 – до “Хепи” 
30.Ул.”Флора” бл.10 от Явор (срещу СУПЗ ”Труд”-кв.Победа) 

 31. Ул. “ Селиолу” № 27 от Вентилационни съоръжения на Медицински център 
Варна 

• Пунктове в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим 
32. Кв.”Чайка” до Математическа гимназия “Д-р П.Берон” 
33. Кв.”Чайка” до бл. 68 
34. Кв.”Вл.Варненчик” до у-ще “Яворов” 
35. Ул.”Карамфил” бл. 15 
36. Ул.”Кап.І-ви ранг Добрев”(район Одесос до Римски терми) 
37. Кв.Виница, ул.”Найден Райков”- срещу Евро-хоспитал 
38. Ул.”Драва Соболч” № 2 (р-н Приморски, до пазар Чаталджа) 

• Пунктове в зони за обществен и индивидуален отдих 
39. Морска градина до Делфинариум 
40. Аспарухово парк 
41. Парк “Вл.Варненчик” 

• Пунктове в зони за лечебни заведения и санаториуми 
42. Очна клиника – с/у очната клиника 
43. “Св. Иван Рилски”, кв. Аспарухово 

• Пунктове в зони за научно-изследователска дейност 
 44. Институт по хидрология и метеорология – в Морска градина, м-ст “Св.Никола” 

• Пунктове в тихи зони извън урбанизираните територии 
45. Аладжа манастир-до бившата царска хижа 
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Период на извършване на измерванията 
Отчитането на шумовите нива във всеки пункт е извършено по следната 

схема: 
1.Веднъж годишно в периода :юли и септември 
2.Дневен период – измерванията през дневния период се извършват в три часови 

интервала:  
• 08:10 часа; 
• 10:12 часа; 
• 17:19 часа. 

 Резултати и анализ 
Средните еквивалентни нива на шума в пунктовете, разположени на улици с 
интензивно движение варират от 67,4 dB/A до 74,9 dB/A.  
 Средните еквивалентни нива на шума превишават дневната гранична стойност 
от 60 dB/A във всички пунктове от №1 до №11. (Приложение 2 към чл.5 от Наредба №6, 
ДВ бр.58/2006г.). Превишението варира от 7,4 до 14,9 dВ/А. 

С най-високи средни еквивалентни стойности на шума се отличават следните 
пунктове: 

бул.”Цар Освободител”бл.130-74,9 dB/A; 
бул. “Христо Ботев” срещу печатницата-73,2 dB/A; 
бул.”Княз Борис” до Мототехника-71 dB/A; 
бул “Владислав Варненчик”128-71,3 dB/A; 
бул.Приморски срещу плувен басейн-71,1 dB/A; 
бул. Цар Освободител срещу МБАЛ Св.Анна-69,8 dB/A; 
Ул. “Ген. Колев” – до дом за деца “Другарче”-70,2 dB/A; 

Сравнението показва повишение на средните шумови нива в 8 от 11- те пункта, като за 
част от пунктовете са превишени и нивата и от 2010 г: 
Пункт 1 Бул.”Вл.Варненчик” 128 
Пункт 9 бул.”Цар Освободител”бл.130 
Пункт 4 бул. “Христо Ботев” срещу печатницата 
Пункт 3. бул.”8-ми Примoрски полк” 67до Черноморец 
Пункт 6 бул.Приморски срещу плувен басейн 
Пункт 8 бул. Цар Освободител срещу МБАЛ Св.Анна  
Пункт 11 ул. Ген Колев-до детска градина “Другарче” 
 Сравнени с нормите пунктовете върху територии, подложени на 
въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт; пунктове върху 
територии, подложени на въздействието на авиационен шум; пунктове върху 
територии, подложени на въздействието на морски транспорт,пунктове върху 
територии с промишлени и локални източници на шум и/или промишлено-складови 
зони не превишават дневната гранична стойност за съответната територия. 
 При пунктовете в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим, 
за 2012 г  се наблюдава превишение на  граничните стойности при част от 
пунктовете, а също се наблюдава и завишение на средните и на максималните 
шумови нива при по-голямата част от тях  
 При останалите пунктове, разположени в зони за обществен и индивидуален 
отдих;пунктове в зони за лечебни заведения и санаториуми; пунктове в зони за 
научно-изследователска дейност; пунктове в тихи зони извън урбанизираните 
територии за всички са превишени граничните стойности. При тези пунктове също 
са завишени средните и максимални шумови нива, сравнено с 2011 г. 
 Променено е и процентното съотношение на пунктовете ( спрямо 2011 г.), 
разпределени по диапазони, съгласно Приложение 2  Увеличил се е броят на пунктовете в 
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диапазона диапазона 73-77 dB/A и е намалял делът на пунктовете в диапазона до 58 dB/A 
за сметка на диапазона 58-62 dB/A. 
 Констатираните сравнително неблагоприятни резултати за пунктовете, 
върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик се 
дължат вероятно на промяна в структурата на транспортния поток- при част от 
пунктовете се наблюдава завишение на относителния дял на товарния транспорт. 
Продължава тревожната тенденция за значително шумовото натоварване в т.нар. 
“тихи зони” в урбанизираните територии. 

На регионално, градско ниво е необходимо да се определят критичните в акустично 
отношение райони. За част от пунктовете с неблагоприятни шумови нива, те се дължат и 
на лошото състояние на пътната настилка, и на засиления транспортен поток в тези 
участъци и скоростта на движение на МПС. 

Идентифицирането им позволява да се води борба с шумовото замърсяване. 
Необходимо е подобряване състоянието както на главните, така и на второстепенните 
улици, а също и на вътрекварталните, където също е разрешено движение на МПС. 
Подобряване на акустичната обстановка може да се постигне и с подобряване 
организацията на движение и корекция на разрешената скорост в някои участъци. 

За Община Варна е изготвен План за действие с цел управление, предотвратяване и 
намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна. В ОУП на 
гр.Варна и в други планове за действие за намаляване на вредните емисии са предвидени 
мерки за намаляване на шума в околната среда. Наложително е да се осигурят 
необходимите средства, за да се осъществят поне част от предвидените шумозащитни 
мероприятия. 

 
 МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА  

Човешкият организъм реагира както на промяната на естественото геомагнитно 
поле, така и на въздействието на електромагнитните излъчвания от многобройните и 
разнообразни технологични източници. Реакцията на организма може да варира според 
степента на увеличение или намаление на въздействието от ЕМИ, в много случаи водейки 
до промени в здравето и до генетични последствия. 

Според направени експерименти електромагнитното поле има висока биологична 
активност във всички честотни диапазони. Биологичните ефекти върху тялото зависят и от 
дължината и честота на излъчваните вълни, от интензивността на ЕМП, 
продължителността и периодичното облъчване и разбира се от още редица фактори. Не 
по-малко важна е локализацията на въздействието-обща или местна, защото при общо 
въздействие рискът от поява на негативни последствия е много по-висок. Например 
въздействието от ЕМП е върху целия организъм, а въздействието на стационарния 
телефон е местно. Ефектът от взаимодействие на ЕМП в биологична среда зависи от 
дозата облъчване, а в основата лежи преобразуваната енергия от полето в топлина. 
Механизмът осъществяващ подобно преобразуване предизвиква разместване на 
молекулите, което води до различни негативни влияния върху организма на човек. Трябва 
да се отбележи, че нашият организъм ежедневно е подложен на различни електромагнитни 
и едновременно и последователно. Това оказва влияние върху децата и бременните жени, 
за хората със заболявания на централната нервна система, хормоналната или сърдечно 
съдовата, също така за хората с алергии и слаб имунитет. Освен това редица изследвания 
показват, че подобни полета предизвикват появата на ракови заболявания. 

Кои са източниците на електромагнитни полета? 
Електромагнитните полета имат множество приложения в модерните комуникации. 

Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, 
локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, 
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радарните системи и микровълновите печки също използват електромагнитни полета. 
Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz. 

Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са 
съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо 
отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени само на малка част от 
препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни 
кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни. 

Нормативна база 
В нашата страна нормативният документ, въвеждащ гранични стойности (пределно 

допустими нива) за защита на населението е Наредба № 9/1991г на МЗ и МОС, ДВ бр.35 с 
изменение и допълнение в ДВ,бр8/2002г. Той регламентира граничните стойности за 
определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници,излъчващи в 
населените места. Съгласно цитираната наредба преди въвеждането на всеки нов източник 
в експлоатация се изисква изчисляване на хигиенно защитни зони т.е.пресмятане на 
разстоянието от източника на което стойностите на ЕМЛ достигат пределно допустимите 
нива за защита на населението. Следващият етап е измерването в реални условия, след 
пускането на източника в експлоатация. Такъв е регламентът за приемане на такива обекти 
и другите страни в Европейския съюз. 

За честоти от 300 МНz до30 G Нz съгласно нашето законодателство се нормира 
величината плътност на мощност (S, µW/ cm 2 ). Приетата гранична стойност за тези 
честоти у нас,осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението е 10µW/ cm 2  

Повечето европейски страни са приели за гранични стойности препоръчаните от 
Международния комитет по защита от нейонизиращи лъчения –ICNIRP. За честотите 
ползвани в мобилната комуникация,граничните стойности са както следва:  

• 900 МНz -450µW/ cm2  
• 1800МНz -900 µW/ cm2  
• 2100 МНz-1225µW/ cm2  
Както се вижда ,препоръчваните от ICNIRP норми са многократно по-високи от ПДН 

за население, регламентирана в законодателството на нашата страна. 
Влияние върху здравето. 

Излагането на нейонизиращи ЕМП в днешното общество е неизбежно и това 
излагане на ЕМП  се увеличава главно поради мобилните телефони, които са в 
непосредствена близост до главата на ползващия телефона, а също така до високо 
наситените ЕМП на базисните станции (приемащи и излъчващи сигналите от мобилните 
телефони), монтирани в нашите градове. Ето защо, въпросът дали те увреждат нашето 
здраве или не, е важен въпрос. Ефектът от дълготрайното излагането на ниско интензивни 
ЕМП въобще не е изяснен, а този вид ЕМП непрекъснато растат.  

Затрудненията в оценяването на ефекта от дълготрайното излагане на ниски нива 
ЕМП, по отношение на околна среда не е от вчера; например,  ниската концентрация на 
химически и земеделски биологични остатъци, влизащи в хранителната верига, бяха 
предмет на дългогодишни проучвания. Главният проблем в това изследване е, че ефектът е 
кумулативен ( натрупване ); те просто се натрупват в организма с времето. Това означава, 
че изследванията за вредата която те предизвикват са дългосрочни и изискват сериозна 
работа и това в бъдеще ще се усложнява тъй като ще се наложи дългосрочно изследване за 
новите технологии. Много от тези изследвания са в рамките на ,,генотоксикологията,, на 
електрическите и магнитни полета на електропроводните линии, както и на мобилните 
комуникации. Генотоксинът е един агент, който може да увреди ДНК и е възможно да 
предизвика рак. До сега не е намерена връзка между излагането на ниски нива на ЕМП и 
вреди за здравето.  
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Световната научна общественост, въз основа на изследванията , извършвани през 
последните 10 години счита, че при спазване нормите на ICNIRP, не може да има вредни 
ефекти върху здравето на населението. 

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 2012 г., бяха изследвани общо 9 обекта от които 9 защитени  (2- училища и 4-детски 
заведения, 2 здравни заведения и 1 социален дом за деца ). С измервания са обхванати БС 
на трите мобилни оператора БТК(4 БС) ,GloBul (1 БС) и M-tel (4 БС) 

Измерванията са направени с Апарат NARDA –NBM-550 SN-B 0596 с изотропна 
антена и работна честотна лента от100 kHz до 3 GHz с неопределеност - +/- 20 % от 
измерената стойност по неселективен метод в широк честотен диапазон съгласно 
”Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на 
предавателни антени към системи за мобилни връзки “ Сборник методи за хигиенни 
изследвания ,НЦХМЕЕ, том ІV, Селищна среда. 

Извършени са общо 281 измервания, като в табличен вид са представени 
максималните и минимални измерени стойности  и е определен процента на максималните 
стойности от пределно допустимата стойност 
№ Място на измерване/ 

Мобилен оператор 
Минимална 
плътност 
на мощност       
(S, µW/cm2   

Максимална 
плътност на 
мощност       
(S, µW/cm2 )  

Пределно 
допустима 
стойност 
(S,µW/cm2  

Процент 
от ПДС 

% 

1. ДДЛРГ „ Княгиня Надежда”, 
гр.Варна-М-tel 

0,01 0,02 10 0,2 

2. МЦ /банка стволови клетки/ 
Д-р Антонина Радева, 
гр.Варна-М-tel 

0,01 0,02 10 0,2 

3. ЦДГ 17 „ Валентина 
Терешкова” гр.Варна-М-tel 

0,01 0,07 10 0,7 

4- ЦДГ 2 „Пламъче”, 
кв.,,Вл.Варненчик”, гр.Варна-
М-tel 

0,01 0,11 10 1,1 

5. ДКЦ „ Света Клементина”, 
гр.Варна-БTK 

0,01 0,08 10 0,8 

6. ОДЗ 25 „Люляче”, 
кв.,,Галата”, гр.Варна-БТК 

0,01 1,69 10 16,9 

7. ДЯ №11, кв.„Младост”,   
гр.Варна-БТК 

0,01 0,05 10 0,5 

8. ОУ „ Иван Рилски”, гр.Варна-
БТК 

0,01 0,05 10 0,5 

9. СОУ „ Димчо Дебелянов”, 
гр.Варна-GloBul 

0,02 0,58 10 5,8 

В заключение може да се каже, че от досега направените измервания няма отклонение от 
пределно допустимите стойности  

 
АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

ВЪВ ВАРНЕНСКИ РАЙОН ЗА УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА 
 

Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически колективи от 
гр. Варна и района са обработени от сътрудници на Дирекция “Профилактика на болестите 
и промоция на здравето” при РЗИ Варна, на база получените отчети от медицинските 
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специалисти ( съгласно изискванията на Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в 
детските заведения и училищата – ДВ бр. 38 от 2000г.; изм. и доп. ДВ бр.83 от 2000г. и 
Наредба №39 от 2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията ДВ бр. 106 от 
2004г.). Представени са отчети от 135 детски заведения ( ДЯ,ЦДГ,ОДЗ и ПДГ) и 87 
училища. 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА 
Физическо развитие  

Общ брой деца в организирани колективи – 14 747.  
От тях с оценка на ръста са обхванати 14 747 деца (100 %), разпределени в трите групи: I 
група – 90,6 %, II група – 7,7 %, III група – 1,7 %. 
С оценка на телесната маса са обхванати 14 747 деца (100%), разпределени в трите групи: I 
група – 89,4 %, II група – 8,5 %, III група – 2,1 %. 
Основната част от децата са с добро физическо развитие. Вниманието ни е насочено към 
децата в II и III групи (изоставащи в ръстта, с наднормено тегло и затлъстяване).   
През 2011 г броя на деца с оценка на ръста и телесна маса е по-голям,в сравнение със 
миналата 2010 г. 

Физическа дееспособност 
Деца, покрили нормите – 8007 (54,3 %) от общия брой деца. 

Диспансерно наблюдение на деца по заболявания по МКБ – общ брой деца 908. 
Водещи са: 
астма (J 45.0-1) - 276 деца;  
обикновен хроничен бронхит (J 41.0)- 124 деца;  
вазомоторен и алергичен ринит (J 30.1-3) – 100 деца;  
слепота и намалено зрение (Н54.0-6) - 61 деца; 

Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на 
децата  

От общо 14 747 деца / по отчетите на медицинските специалисти , от раздел VI/, 
прегледани са – 11 083 ( Обхват 75,2 %). Този показател е по-нисък в сравнение с 
предходния анализ (89,6). За децата от 0-3 г. обхватът е 41,7 %, за 4-6 г. – 81,3 %. 

Откритите и регистрирани заболявания при основния профилактичен преглед: 
Астма - 293 случая  
Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации – 283 случая 
Затлъстяване - 154 случая  
Алергичен ринит – 149 случая 
Хроничен бронхит – 110 случая  
Смущения в зрението – 106 случая 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
Физическо развитие  
Общ брой ученици в организирани колективи – 39 032. Здравно-профилактични 

карти са представили с  8,2% повече от предходната година. 
От тях с оценка на ръста са обхванати 35 373 ученици (90,6 %), което е с 15,3% 

повече от учебната 2010/2011 г. Разпределени в следните групи: I гр.в норма - 31382 
ученика (88,7 %), II група рзширена норма – 3055 ученика (8,6 %),и III група извън норма 
– 936 ученика (2,7 %).  

С оценка на телесната маса са обхванати 35 373 ученици (90,6 %), с 16,1% повече 
от предходната година. В норма са:.30 352 ученика (85,8 %), разширена норма ( втора 
група) – 3384 ученика (9,6 %) и извън нормата – 1637 ученика (4,6 %). 

Физическа дееспособност 
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Ученици, покрили нормите 31 612; ученици,Освободени от часове по физическо 
възпитание – 949. Брой ученици включени в групи по лечебна физкултура в училище – 
167. 

Диспансерно наблюдение на ученици по заболявания по МКБ – 2 036. 
Водещи са: 
Астма (J 45.0-1) – 524 ученика;  
Намаление на зрението на двете очи - (H 54.2) – 434 ученика; 
Епилепсия (G 40.0-8) – 143; 
Алергичен ринит, причинен от полени (J 30.1) - 66 

Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед 
на учениците: 

От общо 39 032 ученици, прегледани са – 23 609 (Обхват 60,5 %). 
Откритите и регистрирани заболявания са: 
Затлъстяване – 1236 случая  
Гръбначни изкривявания – 886 случая 
Астма – 517 случая 
Смущения в зрението – 477 случая 
Нарушение на рефракцията и акомодацията - 353 случая 
Алергичен ринит – 190 случая 

ИЗВОДИ: 
1. Регистрираният обхват на деца и ученици с антропометрични измервания (АПИ) 

и профилактични прегледи (ПП) през тази година не е 100%. По-висок е обхватът при 
децата, сравнен с този на учениците. 

2. Висок относителен дял на деца и ученици в I група (при АПИ), по – малък в II и 
III, като разпределението в III група е за сметка на стойности под нормата за ръст 
(изоставане в растежа) 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, вазомоторен и алергичен ринит, слепота и намалено зрение  
Водещи заболявания при учениците са: астма, намаление на зрението на двете очи, 

епилепсия, алергичен ринит,  
5. Ранжиране на откритите и регистрирани заболявания и аномалии при 

профилактичните прегледи: 
Деца: астма, хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, 

затлъстяване, алергичен ринит хроничен бронхит, пневмония,  
Ученици: затлъстяване, гръбначни изкривявания, астма, смущения в зрението, 

нарушение на рефракцията и акомодацията и алергичен ринит. 
 

ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 През 2012 година служителите от дирекция “ Профилактика на болестите и 
промоция на здравето”, на основание на Наредба №24 за здравните изисквания при 
изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия /ДВ бр. 78 от 26. 09. 
2006год./, извършиха здравна оценка на учебните седмични разписания на всички 126 
училища от Варна и региона. От тях приведени към изискванията са седмичните програми 
на 122 училища. От обхванатите 89 ( начални, основни и средни общообразователни) 
училища отговарят на изисквания 87.  Има две  закрити училища-1 начално и 1 
професионално училище. 96,8% от седмичните разписания на варненските 
общообразователни училища отговарят на Наредба №24 от 5 септември 2006г. на МЗ /ДВ 
бр. 78 от 26.09.2006г.  
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Общообразователни  
училища 

От тях обхванати с 
оценка 

 брой Брой 
оценени 
училища  

Приведени 
към 
изискванията 

Начални 6 5 5 
Основни  62 62 62 
Средни 22 22 20 
Професионални 30 29 26 
Специални 6 6 5 

Седмичните разписания на учебните предмети от профилираната и 
професионалната подготовка са оценени след представяне на извлечение от протокол от 
заседание на педагогическия съвет на училището, на което са определени степента на 
относителна трудност на учебните предмети от профилираната и професионалната 
подготовка със съответната мотивировка. От всички 29 професионални гимназии за Варна 
и региона, 26 са приведени към здравните изисквания. 

Общо през 2012г. се извършиха 265 здравни оценки на постъпили учебни седмични 
разписания от училища в гр.Варна и областта- 130 за І шестмесичие и 135 за ІІ 
шестмесичие. За повторна оценка в РЗИ – Варна са постъпили 16 седмични учебни 
разписания (5 - І учебен срок и 11 ІІ учебен срок ).  
 Реализирани са 102 проверки в училищата за спазване изискванията на Наредба 
№24. Не са констатирани нарушения. 
 Анализ на резултатите от извършените оценки на седмичните разписания е 
изпратен до Регионален инспекторат на МОН –гр. Варна. 

 
ОЦЕНКА НА ХРАНЕНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ 

КОЛЕКТИВИ 
Хранене на децата в детските млечни кухни 

 Извършена е оценка на храненето в 9 бр. детски млечни кухни в Област Варна. 
 В обектите, като основно помагало се ползва Практическо ръководство „Хранене 
на децата в детските ясли” на д-р Лиляна Трифонова, изд. 1983 год. и допълнителни 
рецепти за детски кухни (от картотека на МЗ), като са извършени корекции в количествата 
на някои от продуктите. Отделни рецепти са заимствани от Сборник рецепти с наръчник 
за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст, напр. кисел от нектар, ашуре и др. 
 Супите обикновено са еднакви за І и ІІ група. Основните ястия за І група са 
зеленчукови или месни пюрета. За ІІ група зеленчуците се нарязват на малки късчета 1-1.5 
см, а месото се смила или ситно се нарязва след сваряване. Десертите обикновено са 
млечни кремове, млечно - зърнени десерти, кисели, рядко – пресни плодове. 
Количество на порциите: супа: 100 – 150 – 200 г за отделните обекти, основно ястие: 150 – 
200 г, десерт: 200 – 250 г. 

Храната в повечето обекти се раздава в съдове на потребителите, но в частните кухни – 
в съдове за еднократна употреба, с етикетировка за съдържанието. 

Най-често използвани продукти: 
• Телешко месо шол, телешка кайма 100%, кайма 60% говеждо : 40% свинско месо, 

пиле филе (рядко пиле бутчета), месо от пуйка, патешко месо, агнешко месо, заек. 
• Риба: филе от хек, пангасиус, скумрия, тилапия. 
• Яйца: предимно сварен настърган жълтък, добавен към супата или пюрето и по-

рядко – цяло яйце. 
• Мляко: различен процент прясно и кисело мляко от 1.5 до 3.6%. 
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• Млечни продукти: краве сирене, рядко – кашкавал. 
• Мазнини: млечно масло и олио (за децата от І група само млечно масло). В една от 

кухните се ползва и зехтин. 
• Зеленчуци и плодове: пресни, замразени и стерилизирани. 
• Бобови храни: леща, грах 
• Зърнени храни – в някои от кухните се ползва и елда. 
Резултатите от изчисления химичен състав на 10-дневно меню показват, че във всички 

обекти, в различна степен е увеличен приемът на всички видове хранителни вещества и 
енергийността ( стойностите са сравнени с нормите за 35% хранене - обеден прием, 
съгласно Наредба № 23 от 2005 год.за физиологичните норми за хранене на населението). 
Но практиката показва, че предоставената от кухните храна не се консумира от децата 
само на обедно хранене. Майките обичайно разпределят храната по следния начин: 
основното ястие – на обяд; десерта – за следобедна закуска и супата – на вечеря. 

На всички обекти са дадени препоръки за подобряване на храненето на децата, по 
отношение количеството на отделните порции и прием на основните хранителни 
вещества. 

Хранене на децата от 1 до 3 години 
 Извършена е оценка на фактическото хранене в три детски ясли от гр.Варна. 
 Работи се по Практическо ръководство „Хранене на децата от детските ясли” на д-р 
Л.Трифонова от 1983 г., рецепти от картотеката на МЗ и рецепти, одобрени на Кулинарен 
съвет. От инженер-технолог, с участието на инструктор по хранене се изготвят месечни и 
седмични план-менюта, които се съгласуват с лекар-педиатър. Менютата са единни за 
всички ясли и рядко се налага някаква замяна, но тя е в рамките на същата седмица.  
 Режимът на хранене е четирикратен, със сутрешна и следобедна подкрепителни 
закуски. 
 На сутрешна закуска се предлагат сандвичи с млечни продукти или мляно месо, 
тестени закуски с плънка (сирене, кашкавал, извара), макаронени изделия, елда с масло и 
сирене и др. Напитките са: чай (най-често с лимон и мед), прясно мляко, нектар, айрян. В 
някои дни се добавя парче пресен зеленчук. 
 Подкрепителната закуска в10 часа е пресен плод и рядко (през летния период) – 
айрян. 
 За обедното хранене се използва месо от свински бут без кост, телешки шол, пиле, 
филе от пуйка, заек. Мляното месо се приготвя в обектите в съотношение 40 % свински 
бут и 60 % телешки шол. Рибата е филе - хек, скумрия и пангасиус. След сваряване се 
смила и най-често от нея се приготвят руладини на фурна. Рибна супа или ястие се 
включват всяка седмица в менюто. Пържени храни се сервират един-два пъти през месеца. 
Месните изделия са напълно изключени от менюто. Обичайно, всеки ден има салата или 
добавка от пресен зеленчук.  
 Пълнозърнестите продукти са представени от овесени ядки, елда, мюсли с плодове, 
корнфлейкс, нескуик. Хлябът е тип „Добруджа”. Млякото (прясно и кисело) е с масленост 
3.2% и много рядко се ползва и сухо мляко. Млечните продукти са краве сирене, кашкавал 
„Витоша” и извара. 
 При изчисляване на химичния състав и енергийна стойност на менюто на всеки от 
обектите, се констатираха завишени стойности на белтъци, мазнини и калории, при норма 
за въглехидратите. 

Реализиран среднодневен продуктов набор средно за обектите: 
• В съответствие с препоръчителните са количествата консумирано месо 98%, яйца 

95%, млечно масло 98%, хляб 96%, ориз 104%, пресни зеленчуци 103% 
• По-ниски са стойностите на мляко 86%, макарони 79%, варива 77%. 
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• Завишена е консумацията на млечни продукти 152% ( компенсира млякото), риба 
144%, олио 135%, брашно 312%, зърнени храни 108%, плодове 119%, захар 136%. 

Дадени са препоръки за значително намаляване на общата енергийна стойност на 
дневното меню чрез ограничаване консумацията на олио, захар и брашно. 
 

Хранене на децата на възраст от 3 до 7 години  
 На територията на област Варна функционират 103 кухненски блока в детски 
заведения (ЦДГ и ОДЗ), осъществяващи организираното хранене на деца от 3 до 7 години. 
С проверки са обхванати всички обекти и е извършено пълно проучване на храненето в 10 
от блоковете, за всеки сезон на 2012 год. 
 Във всяко от обследваните детски заведения се осъществява 4- кратен режим на 
хранене, със сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски в 10 ч. и 16 ч. Храната 
се приготвя по предварително изготвени седмични и месечни менюта ( с евентуални 
заменки при необходимост), изработени от технолози по хранене или с участието на 
медицински специалисти. Във всички заведения ежедневно в менюто са включени 
представители на всички групи храни. На сутрешна закуска се предлагат различни видове 
сандвичи, тестени закуски с пълнеж, макаронени изделия, зърнени закуски и др. 
Напитките са чай, прясно мляко, по-рядко айрян или плодов сок. Сравнително рядко се 
добавя пресен зеленчук (лято, есен). 
 Подкрепителна закуска в 10 ч. е от пресни сезонни плодове, с постигнато много 
добро разнообразие. Инцидентно, по изключение в няколко дни е предлаган натурален 
плодов сок или айрян (затруднения в снабдяването, бедствена ситуация). 
           Обедното хранене навсякъде включва супа, основно ястие и десерт. Няма дни, в 
които менюто да не съдържа месо, или пиле, или риба. В преобладаващата част от 
градините на гр. Варна, към обедното хранене се предлагат 4 5 пъти седмично салати от 
пресни зеленчуци. Но в обектите от по-малките общини салати се сервират до 2-3 пъти 
седмично, дори през лятото и есента Туршиите са изключени от детското хранене. 
Приемът на пълнозърнести продукти се осигурява с пълнозърнест хляб, пълнозърнести 
макарони, овесени ядки в супи, млечни десерти с овесени ядки и орехи, соленки с овесени 
ядки, ашуре, варено жито с мляко, корнфлейкс и мюсли с мляко. 

Работи се с пресни, замразени и стерилизирани плодове и зеленчуци, като на много 
малко от етикетите на консервите са отбелязани съдържание на сол, мазнини, добавена 
захар. Нектарите са със съдържание на моно- и дизахариди до 20%; където се предлагат 
плодови сокове – те са само 100%. Все още част от конфитюрите са с плодово съдържание 
35%, но преобладават тези, с над 60% (каквито през миналата година на пазара почти не се 
срещаха. Мляко – ползва се 2 и 3.6% мляко, много рядко (за застройка или в кремове) - и 
1.5% сухо мляко.  

Млечните продукти са представени от краве саламурено сирене, кашкавал от краве 
мляко, извара и по-рядко - топено сирене или сирене „Крема”.  

Месо – цяло пиле и птичи разфасовки, свински бут без кост, телешко месо, 
инцидентно – агнешко, кайма със съотношение на говеждо към свинско месо 60% към 
40%. За закуски се ползват и месни изделия – малотрайни и трайни колбаси, свинско и 
пуешко филе, шунка, детски пастет. Не се предлагат основни ястия с колбаси. Риба – 
замразена скумрия (цяла и филе), хек и пангасиус – филе. Обичайно рибата е включена в 
менюто 1 път седмично като основно ястие. 

Пържените храни по принцип липсват в менюто на децата.  
Напитките за децата са:чешмяна вода, трапезна вода, 100% натурални плодови 

сокове, плодови нектари, билков чай, айрян без сол, прясно мляко, медовина. Боза не се 
предлага, поради трудното намиране на пазара на продукт с натурални подсладители. 
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При изчисляване на химичния състав и енергийната стойност на реализираното 
дневно меню за всеки от обследваните обекти, се констатираха следните средни стойности 
на основните хранителни вещества и калорийност: 

• Общ белтък 32.21 г до 41.56 г при норма за 75% хранене на деца на възраст 3 – 5 
год. от 29 г до 44 г. 

• Пълноценен белтък 21.82 г до 26.64 г при норма за възрастовата група 14.25 г. 
• Общи мазнини 38.2 г до 42.62 г при норма от 33 до 46 г. 
• Общи въглехидрати 123.75 г до 144.24 г при норма от 147 г до 191 г. 
• Енергийност 883 ккал до 1078 ккал при норма от 1178 ккал 

т.е. леко намалена енергийност, за сметка на по-ниската консумация на въглехидрати. 
Реализиран препоръчителен среднодневен продуктов набор ( средно за 

обследваните обекти, средно за годината): 
• Задоволени са потребностите на децата от млечни продукти 94-99%, месо 93-109%, 

риба ( в обектите от гр. Варна) – средно 106%, яйца 94-113%, общи мазнини 90-
103% (в някои обекти има превес на млечното масло). 

• По-висока е консумацията на хляб 103-130% ( бял и пълнозърнест), брашно 165-
260%, плодове 121-182% ( преобладаващо пресни), месни изделия ( колбасни, 
пастет) – 106-168%. 

• По-ниски от препоръчителните са стойностите на ориз 45-61%, макаронени изделия 
43-64%, други зърнени храни и закуски 48-60%, картофи 49-72%, зеленчуци 67-
78% ( но са отчетени в бруто тегло, а част от тях са замразени), плодови и 
зеленчукови сокове и нектари 36-63%, мляко 52-57%, бобови 58-94%; захар, мед и 
др. 67-78%. Абсолютно незадоволително е представянето на ядки и семена в 
дневното меню 5-20%. В някои обекти, особено в региона, изобщо не са включени 
в менюто.  

За всеки от обследваните обекти са направени съответни препоръки за подобряване на 
храненето на децата.  

За констатирани нарушения са издадени 5 бр. предписания. 
Хранене в ученическите столове  

 През годината са проверени 35 кухненски блока, осъществяващи организирано 
обедно хранене за ученици и е извършено цялостно обследване на храненето през всички 
сезони в 10 от обектите – в гр. Варна и региона. Повечето столове предлагат пълно обедно 
меню със супа, основно ястие и десерт, като учениците имат и възможност за избор на 
различни комбинации между тях. Но няколко са и столовете ( хранещи ученици от 
съставните общини), в които менюто включва само основно ястие и десерт, а в дни със 
супа – липсва десерт ( поради финансовите възможности на столуващите). Постигнато е 
добро разнообразие, без честа повторяемост по отношение на предлаганите асортименти 
храни. Но в обедното меню, в някои от дните липсват представители на всички групи 
храни (най-често мляко или плод). 
 Работи се със свински бут без кост и котлет, телешки шол, пилешки разфасовки. 
Каймата обичайно е със съотношение 60% говеждо месо и 40% свинско месо. В два от 
столовете се използват и месни полуфабрикати (кебапчета и кюфтета от свинско или смес 
– свинско и птиче месо). Колбасите са напълно изключени във всички столове. Макар и 
рядко, в реализираните менюта на обектите се срещат и седмици без рибно ястие (най-
често при проблеми с доставката).  
 В различните обекти, с различна честота в менюто се включват салати от пресни 
зеленчуци. Напр. в столовете на гр. Варна салати / или таратор има в 3-4 дни от седмицата 
и дори – ежедневно за някои обекти, като е постигнато много добро разнообразие и 
сезонност. В столовете на малките общини пресни салати се предлагат средно до два пъти 
седмично. Туршии не се сервират.  
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Млякото е със съдържание на мазнини 1.5% за прясното и 2% за киселото мляко. 
Във всички столове пълнозърнест хляб / или типов се сервира най-малко два пъти 
седмично, а във варненските училища – 3 пъти. Други пълнозърнести продукти (жито, 
овесени ядки) и макарони (като основно ястие или десерт) се предлагат 2-3 пъти месечно 
или по-рядко. 

Пържени храни не се приготвят. Като напитки, но сравнително рядко, към менюто 
се добавят айрян или 100% натурален сок. 

При изчисляване на химичния състав и енергийната стойност на реализирани в 
ученическите столове менюта се констатираха следните стойности: 

• Общ белтък 21.9 г до 33.12 г при норма за 30% хранене на ученици от 6 до 10 год. 
от 14.4 г до 21.3 г. 

• Пълноценен белтък 14.82 г до 21.54 г при норма за тази възраст 7.8 г. 
• Общи мазнини 21.6 г до 24.8 г при норма от 15.9 г до 22.2 г. 
• Общи въглехидрати 78.8 г до 91.41 г при норма от 78 до 92 г. 
• Енергийност на менюто 609 ккал при норма 567 ккал. 
Следователно във всички обследвани обекти са увеличени стойностите на общ белтък 

и особено – на пълноценен белтък и е леко увеличена енергийността на менюто (за сметка 
на белтъците).  

Изключение: в стола, където не се консумира пълно меню, само стойностите на белтък 
са в норма, а останалите хранителни вещества и енергийността на менюто са недостатъчни 
за възрастта. 

Реализиран препоръчителен среднодневен продуктов набор (средно за обектите): 
• По-висока от препоръчителната е консумацията на ориз 104-200%, зеленчуци общо 
107-198%, плодове до 158% (предимно пресни), месо средно около 300%, риба 133-155% 
(в някои обекти е отчетено бруто вместо нето тегло, поради което стойностите не са 
коректни), бобови храни 113 до 166%, мазнини 100-185% (и от добавка в салатите). 
• По-ниска от препоръчителната е консумацията на брашно 67-100%, макаронени 
изделия 27-82%, други зърнени храни и закуски 27-72%, картофи (предимно в обектите от 
региона)-78-90%, мляко 66-79%, млечни продукти 15-59%, ядки и семена 13-83%; захар, 
мед, конфитюр 36-93%. 
           За допуснати нарушения в обектите на ученическото столово хранене за издадени              
3 бр.предписания. 

Хранене в ученическите бюфети 
Проучено е подкрепителното хранене в 33 ученически бюфета на територията на 

гр. Варна и 9 бюфета в областта (общо 42 обекта). 
 Асортимент – минимум: 

Сандвичи – в част от бюфетите в момента на проверката липсват сандвичи или 
сандвичи с пълнозърнест хляб ( предимно в професионалните гимназии и в обектите в 
малките общини). Когато сандвичите са промишлено произведени, те най-често са без 
зеленчукова компонента. 

Тестени закуски – в 3 от бюфетите не се продават тестени закуски. 
Млека – в 8 обекта в деня на проверката не е имало мляко или млечна напитка.  

Констатирани са единични нарушения: наличие на айрян „Балкан” с добавена сол, мляко с 
масленост 3%, млечен крем „Фантазия” със съдържание на мазнини 8.5%, плодово мляко 
със съдържание на плода 2%. 

Плодове и зеленчуци – в 6 обекта (предимно в региона) не е имало пресен плод. 
Този вид продукти се купуват рядко от учениците. 

Натурални 100%  плодови и зеленчукови сокове – в 1/3 от бюфетите не е имало 
наличие на 100% сокове. Преобладават плодови и плодово-зеленчукови нектари със 
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съдържание на моно- и дизахариди 10.5 – 12.8%. Допуснати са единични нарушения: 
продажба на сок на плодова основа – 30% и на газирани безалкохолни напитки. 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – налични са във 
всички обекти, в някои – по 3-4 асортимента. Натуралните води са с ниска минерализация. 

Никъде не се предлагат пържени картофени и зърнени изделия, пържени ядки и 
пържени тестени изделия, торти и пасти, сиропирани сладкиши, кафе, сухи супи и 
бульони. 

В няколко обекта е констатирана продажба на неразрешени в Наредба № 37 храни: 
вафли, сухи пасти, шоколадови бонбони, екструдиран продукт „ Зайо Байо” с масло, 
десерти Kit-Kat и Snikers.  

За констатирани нарушения са връчени предписания в 11 обекта 
 

Хранене в социални домове 
През годината е оценено храненето в 13 институции за социални услуги за деца и 

възрастни хора. В домовете за деца до 7 год. се осъществява 5-кратен режим на хранене с 
две подкрепителни закуски, а при по-големите, храненето е 4- кратно. Ползват се храни, 
които отговарят на изискванията в Наредбите за здравословно хранене на съответната 
възрастова група. Само в един от домовете са предлагани колбасни изделия като основно 
ястие. В единични седмици се срещат пържени храни в повече от два дни. Във всички 
заведения за деца има добро представяне на пълнозърнести храни ( хляб, жито, овесени 
ядки, ръжени макарони, зърнени закуски). Риба се включва всяка седмица в менюто. Но 
салати или гарнитури от пресни зеленчуци, пресни плодове и плодови сокове се предлагат 
рядко. Стойностите на основните хранителни вещества и енергийността на дневното меню 
в повечето домове са в съответствие с нормите, но в някои обекти се констатираха по-
високи стойности на мазнините. 
 В домовете за възрастни хора режимът на хранене е трикратен, с допълнителни 
закуски само за боледуващите от диабет. Менюто се изготвя и с представител на 
потребителите на социалната услуга, като се предоставя възможност за избор между две 
основни ястия. Само в един от обектите, обедното меню е от основно ястие и десерт, без 
супа ( по желание на домуващите). В социалните заведения за възрастни се работи 
предимно с кайма и пилешко месо, рядко – свински бут или телешко месо. Ползват се и 
готови месни полуфабрикати от свинско месо, субпродукти ( шкембе, дробчета), 
малотрайни колбаси. В някои от обектите се предлагат сравнително често тестени закуски 
и пържени храни. Във всички домове се констатира недостиг на мляко, пресни зеленчуци 
и пресни плодове. Енергийността на дневното меню в почти всички обекти е завишена, 
поради по-високият прием на мазнини. 

  
КОНТРОЛ 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 2012 г. са извършени 2080 проверки  в 2080 обекта по чл.56,чл.56 а от ЗЗ.  
Изготвят се ежеседмични отчети до МЗ за дейността на РЗИ  по чл. 56, чл.56 а от Закона за 
здравето.  

Връчени са 3 предписания, съставени са 25 акта за установено административно 
нарушение, издадени са 21 постановления за глоби на обща стойност 3400 лв., за 
нарушения на 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. 



 107

Контрол  по жалби и сигнали на граждани за локални източници на шум,  
замърсяване на околната среда, нарушаване забраната за тютюнопушене и др. 

. 
ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 
Във връзка със 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. са постъпили 
106 сигнала от граждани за нарушения. Извършени са проверки в зависимост от 
спецификата на обектите от Дирекция”ЗК”, Дирекция”НЗБ” и Дирекция”ПБПЗ”.  

През 2012 г. в Дирекция”ПБПЗ” са постъпили общо 97 жалби, като по-голямата 
част от тях са за нарушаване забраната за тютюнопушене. Жалби за шум в околна среда от 
локални източници -13 бр.жалби От жалбите 11 са основателни, а 86 –неоснователни. 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
През годината служителите от Дирекцията участваха в организирането и 

осъществяването на мероприятия по следните профилактични програми, проекти и 
планове:  

 Национални: 
1. Национална програма за действие  по околна среда и здраве 2008-2013г. 
2. Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Р България 2011-
2015г. 
3. Национален план за действие “Храни и хранене”  
4.Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Р България 2006-2010 г.  
5. Национална програма за превенция и контрол на  ХИВ  и сексуално предавани 

инфекции в Р България  2008-2015 г. 
6. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България за 
периода 2007- 2011 година 
7. Проект “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве” 
8.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически малцнства и План за действие 
9. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.   
10.„Информирани и здрави” / МЗ.Национална кампания за ограничаване на 
тютюнопушенето,употребата на готварска сол, намаляване употребата на 
психотропни вещества сред младите хора,производствен и битов травматизъм 

 Регионални: 
             1. Превенция на употребата на психоактивни вещества  
             2. Здравно образование 
             3. Дейности по  Компонент 1 на Националната програма за превенция и контрол на 
ХИВ и сексуално предавани инфекции в Рбългария 2008-2015. 
 

ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ» 
• Участие в работна среща за Профили води за къпане-гр.Созопол (МЗ). 
• Изготвени актуализирани профили на води за къпане 31 бр.  
• Изготвени 23 бр.табели за зони за къпане (образец). 
• Писма до концесионери на плажове, наематели и обл.администрация (за табели по 

смисъла на наредба 5)-45 бр. 
• Информация за състояние на морски води за Бриз 3 (9 бр) 
• Информация за морски води за МЗ -9 бр 
• Изготвени становища по ОВОС и ИП-31 бр. 
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• Информация за състояние на морски води от мониторинга на морски води от 
зоните за къпане във Варненски регион за периода 2006 г.-2011 г.( по приложената 
таблица и сурови данни) във връзка със Първоначална оценка на морската среда, 
съгласно Наредбата за опазване на околната среда в морските води 
(Д.в.бр94/30.11.2010 г.) до БДЧР 

• Информация за шумовото натоварване и броя и вида на транспортните средства от 
пунктовете за мониторинг на шума за гр Варна ( за Дирекция “ Инженерна 
инфраструктура” на Община Варна) 

• Становища за категоризация на плажове и за Син флаг-10 бр (информация) 
• Участие в 24 бр комисии за социални оценки за хора с увреждания и комисии по 

осиновяване-гр.Варна-6 бр 
• Семинари по околна среда-10 бр 
• Проверки за нови зони-във вътрешността на страната (по списъци на БДУЧР)-15 

бр. 
• Информация до МЗ за нови зони-1 бр. 
• Достъп до обществена информация (зони за къпане-2 бр.) 
• Участие в Басейнов съвет на БДУЧР-2 бр. 
• Изготвени 3 бр. Доклади за ШУМ, Атмосферен въздух и ЕМП (До МЗ и Община 

Варна и НЦОЗА) 
• 18.Проверки по зони за къпане за сезон 2012 г-във връзка с проблеми за достъпа до 

пунктовете за пробонабиране-23 броя 
• 19.Проверка съвместно с Община Варна, Район Приморски, РИОСВ, БДУЧР-за 

замърсяване на Шокърски канал 
 

• По ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ»(финансирана от МЗ) 
По т.5 Провеждане на кампании за повишаване мотивация на хората за спазване на 
правилата за двжение за опазване  живота и здравето на хората в пътното движение. 
В ІІІ ОУ “ Ангел Кънчев” се проведе спортен празник с ученици от І – ІІ клас.и бяха 
реализирани следните дейности  

• Учениците от І клас наблюдаваха театър за безопасно движение по пътищата.  
• Oрганизирана е викторина за поведението на участниците в пътното движение. 
• Проведена е здравно – образователна игра  чрез закупените пътни знаци и светофар 

на тема “ Познаваме ли пътните знаци?”. Поставяне на сигнални цветове на 
светофара и тяхното значение върху изработен на картон светофар.  

• Сглобяване на пъзели на пътни знаци. 
• Организирана изложба от рисунки за правилно поведение в пътното движение. 
• Разпространение на светлоотразителни стикери, дипляна “Да знаем как да опазим 

живота и здравето на децата” и стикери “Животът е с предимство”. 
• Участниците в кампанията (учители  и ученици) бяха наградени с пъзели и топки и 

др.  
 По т.2.Периодично информиране на обществеността чрез информационни 
материали за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда.-
издаден здравно-образователен материал ( подложка за хранене) с информация за 
рисковете от микробиологичното замърсяване на морската вода в зоните за къпане-тираж 
15 100 бр. 
 По т.4. Повишаване знанията и изграждане на нагласи и умения у родителите за 
обучение и възпитание на децата за безопасно поведение на улицата-издадена дипляна “Да 
знаем как да опазим живота и здравето на децата”-тираж 5200 бр. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
2011-2015г. 

 През 2012 г. са проведени 16 семинара с общо 279 участника. В тях беше 
демонстрирана “ Пушещата Сю” и дискусия на тема “ Тютюнопушене или здраве – 
изберете сами”. Семинарите бяха проведени с ученици от среден и горен курс, студенти от 
Медицинския колеж  и Медицински университет.  
 Изнесени 39 лекции с общо 1011 ученици от среден и горен курс на тема 
“Тютюнопушене или здраве”. 
 Осъществено индивидуално обучение на 1137 лица, в т. ч. в Кабинета за отказване 
от тютюнопушенето. 
Реализирани са 92 видеопрожекции във видеоклуб “ Здраве” и по места пред 1587 
зрители. 
 През  годината бяха раздадени общо 1837 материали. 
Медийни изяви:  
 По повод 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето, беше организирана 
демонстрация на “Пушещата Сю” пред ученици в Регионална библиотека в гр. Разград. 

Служители от дирекция “ Профилактика на болестите и промоция на здравето“  
участваха във “ Фестивал на здравето и красотата” МОЛ Варна по темата “ Без цигари 
печелиш здраве и красота”. Информиране за последиците от тютюнопушенето и 
възможностите за отказване от вредния навик: Представяне на консултативен кабинет за 
отказване от тютюнопушене към РЗИ – Варна. Прожекция на филма “ Денят на Яна” 
представящ пасивното пушене при децата.  

Във връзка с отбелязване на седем години Консултативен кабинет за отказване от 
тютюнопушене специалисти от кабинета съвместно с Ла Лече Лига проведоха дискусия и 
видеопрожекция на тема “ Цигарения дим около бременната и кърмещата жена и 
кърмачето”.Дискусия с медицински специалисти от ЦСМП – Варна по проблемите на 
вредата от тютюнопушенето. 

С  мото: ”Ако не аз – кой, ако не сега – кога?” премина 15 ноември - Международен 
ден за борба с тютюнопушенето сред студенти, ученици, педагози, медицински 
специалисти от детки заведения . 

Проведе се анонимно проучване за мнението на населението относно забраната на 
тютюнопушене в закрити обществени места, въведена от 1 юни 2012г. 

Целта на проучването е да се определят нагласите на анкетираните към рисковия за 
здравето фактор тютюнопушене.  
           Изследването се осъществи посредством анкетно проучване с изработен за целта 
инструмент – анонимна анкетна карта. Анкетирани са 200 души - студенти, млади хора и 
работещи от различен етнически произход. Повече от половината анкетирани - 57% 
подкрепят въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене. Според 60% от 
респондентите пушачите не са дискриминирани. На въпроса “ Отразили се според вас 
пълната забрана за тютюнопушене на бизнеса на ресторантьори и хотелиери?” 75% са 
категорични, че посещаемостта  в заведенията за хранене и развлечения е спаднала. 

Разликата в положителното и отрицателно мнение на участниците в проучването 
относно въпроса “Ще допренесе ли забраната според Вас за намаляване броя на пушачите 
и за подобряване на общественото здраве?”  е само 1% . 

Половината от анкетираните са на мнение, че забраната ще доведе до намаляване 
броя на пушачите и подобряване на общественото здраве.   

От проведеното проучване могат да се направят следните изводи: 
Независимо, че повече от половината анкетирани подкрепят забраната, трябва: 
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ü Да се повиши нивото на информиранност на обществото за здравните 
рискове в резултат употребата на тютюн и излагането на въздействието на 
тютюневия дим. 
ü  Да се опази здравето на децата и тези подложени на  пасивно пушене. 
ü Да се вземат и други мерки за отказване  на цигарите – кампании, цена на 
цигарите и завишен контрол.  
ü Да се намерят начини за намаляване негативното икономическо  влияние на 
забраната върху бизнеса.  
 

Други дейности: 
Изготвени табла  за 31 май – Световен ден за борба с тютюнопушенето и 15 ноември –
Международен ден за борба с тютюнопушенето.  
Отчети за ККОТ. 
Отчет за данни за ефективността от използване на  газдетектора за измерване на СО 

 
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ „ХРАНИ И ХРАНЕНЕ”.  

 Проведени семинари – 9 бр. / 177 лица – студенти от Медицински университет, 
медицински специалисти от детски и учебни заведения, управители на кухненски блокове, 
технолози по хранене, здравни инспектори. Тематиката е свързана предимно с 
изискванията на наредбите за организираното детско и ученическо хранене. 

Лекции, беседи, дискусии – 36 бр. / 400 лица – медицински специалисти, 
кухненски персонал, членове на Международната доброволческа организация „Ла Лече 
Лига”, бременни и кърмещи жени и др. – по здравословното хранене на различни 
възрастови и социални групи 

Проведени 48 видеопокази с 872 участника. 
 Индивидуални обучения на 626 лица  

Национални препоръки за здравословно хранене, Диетично хранене при 
определени заболявания 
 Проверки на храненето на организирани колективи – 313 бр. в детски кухни, 
детски ясли, детски градини, ученически столове и бюфети, институции за социални 
услуги за деца и възрастни. За констатирани нарушения са издадени 16 бр. предписания. 
 Здравни оценки на храненето на организирани колективи– 49 бр. –извършени 
въз основа на реализираното меню, изчислен химичен състав, енергийна стойност и 
среднодневен продуктов набор. 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

          Масови прояви – съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза”, през годината и 
през Месеца за профилактика на остеопорозата са проведени 5 бр.скринингови и 
информационни кампании за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на 
костната плътност: в общините Варна, Вълчи дол, Дългопол, Аврен и Долни чифлик. Във 
всяка от общините са организирани информационни срещи с лекции и дискусии, свързани 
със същността на заболяването остеопороза, рисковите фактори за неговото развитие, 
профилактиката и лечението му. На място са извършени консултации по профилактика на 
остеопорозата чрез подходящ хранителен и двигателен режим от лекар-специалист по 
хранене и диететика и общопрактикуващ лекар. По време на кампаниите са направени 243 
остеометрични измервания, като 152 от изследваните лица са с отклонения (остеопения 
или остеопороза). Случаите с намалена костна плътност и данни за остеопороза са 
насочени за уточняване и лечение към центровете и специализираните кабинети по 
остеопороза в региона. 
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В кампаниите са участвали общо 1000 граждани.  
Индивидуални консултации на 269 лица – граждани, работещи в детски и 

социални заведения, социални домове. 
Проведени семинари – 4 бр. на 142 лица – студенти, медицински специалисти; 

персонал, ангажиран с организираното хранене на различни групи от населението. 
 Изнесени лекции и беседи – 21 бр. пред 657 лица – граждани, участвали в 
кампаниите за измерване на костната плътност, ученици, педагози, медицински 
специалисти. 
 През Месеца за профилактика на остеопорозата е организирана и информационна 
кампания в регионалните медии с представяне на темата за Месеца. - „ Овладейте 
фрактурите: спрете цикъла от фрактури вследствие чупливост на костите”. Специалист от 
дирекцията участва в 2 ТВ предавания - за запознаване на зрителите с проблема 
„остеопороза”.   

Раздадени здравно образователни материали – 390 бр. плакати, брошури и 
листовки. 

 
ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
Изготвена е стратегия на област Варна за интегриране на ромите с участието на Директора на РЗИ 
–Варна. Областната стратегия продължава и развива политическата ангажираност на 
правителството на европейското развитие на България в съответствие  с Националния план за 
действие по инициативата „ Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. на областно 
равнище. 
Проведени 13 беседи с 230 участника, 73 видеопокази с 1664 участника. Разпространени 
516 здравнообразователни материали 

 
 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ И 

СПИ В Р БЪЛГАРИЯ  2008-2015 г. 
В изпълнение на дейности по Националната програма през 2012г. : 

 Проведени 19  обучителни семинари с 410 ученици от училища в града и региона 
и студенти от ВУЗ. 
 Курсове 2 с 22 участника 
 Лекции и беседи -  7/314  участника в Музея и по места в училища. 
 Проведени са 68 видеопокази в Музея на здравето и по  училища  пред 686 лица   
/ученици, студенти, граждани/. Индивидуално обучение  - 10 лица. 

През 2012 г. са проведени 5 антиСПИН кампании, с участие на около 1500  млади 
хора: 

• 14.02. „ Да се обичаме безопасно”- за отговорно поведение и безопасен секс по 
повод деня на влюбените 

• През м. май за деня в памет на жертвите от СПИН  - проведени дискусии с ученици 
и  изработени витрини и табла по училища. Предоставени са  презервативи и 
брошури за разпространение с участието на младежи доброволци в града и по 
дискотеки.  

•  Лятна кампания – “Ваканция без риск” 
• 1.12. Информационна антиСПИН кампания  с мото: “Животът е безценен ”  
• Организирана антиспин кампания в  МОЛ Варна с млади хора 

 През годината са разпространени 899  здравнообразователни материали за 
превенция на ХИВ/СПИН в среднообразователни училища в гр. Варна и региона.  
 Участие в дискусия със студенти медици и специалисти във връзка със Световния 
ден за борба срещу СПИН – 1 декември.  
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ТУБЕРКУЛОЗАТА В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2011 ГОДИНА 
 Организиране на пресконференция по повод 24 март-Световен ден за борба с 
туберкулозата-участници-  20 (от институции) ; разпространени 189 печатни здравно-
образователни материали. 
  
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ” 

За 2012 г. Дирекция “ Профилактика на болестите и промоция на здравето” 
продължи да реализира дейности за повишаване информираността и сексуалната култура 
на младите хора. Организирани са 8 обучителни семинара със 176 ученици. Проведени са 
37 беседи и дискусии с 1716 участника за пубертетното развитие, безрисковото сексуално 
поведение, сексуално предавани инфекции,  контрацепция и СПИ. Осъществени са 128 
видеопоказа с 2590 зрители в Музея на здравето и по места. Разпространени са 
здравнообразователни материали по училища в града и региона – 966 брошури. 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА 
НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  В Р БЪЛГАРИЯ /2012 – 2016Г./. 

 През ІV – то тримесечие стартира Национална програма за първична 
профилактика на рака на маточната шийка /2012 – 2016 г./. Проведени срещи с 
общопрактикуващ лекари, медицински специалисти от детски заведения и училища, 
НПО, здравни медиатори, медии. Разпространени са 234 здравнообразователни 
материали и 800 диска. Информационна кампания за представяне на програмата в 
регионалните медии.  Осъществени са 45 видеопокази с 463 зрители  . 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 – 18 Г. В бЪЛГАРИЯ 

Представяне на програмата за профилактика на оралните заболявания при деца – 
поставяне на силанти. Проведена пресконференция със стоматолози, родители и 
медии. Индивидуални консултации – 20 лица. Разпространени 50 здравни материали. 
 

ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” / МЗ 
 Национална кампания за ограничаване на производствения трамватизъм «Работете 
внимателно! Пазете живота и здравето си! 

Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на 
психотропни вещества сред младите хора «Животът е безценен!Не го заменяй за дрога!»  

Национална кампания за ограничаване на готварската сол « Не сипвайте сол в 
здравето си !»  

Национална кампания срещу тютюнопушенето «Животът обича непушачите!» 
Национална кампания за огранчаване на битовия травматизъм “Опознай рисковете 

за да ги избегнеш!” 
Реализирани са 4 масови кампания за ограничаване на производствения и битов 

травматизъм , намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора 
ограничаване на тютюнопушенето на регионално ниво:  

Разпространение на 2222 рекламни и информационни материали - филми, стикери, 
шапки , тенискихимикали тефтери и брошури. Специално са издадени материали на 
Брайлово писмо за хората с нарушено зрение.  

Проведени 4 семинари с 133 участника. Осъществени 207 видеопрожекции с 3475 
участници. Излъчени филми по темата в училища, регионални медии и сайта на РЗИ. 

Други дейности: 
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Участие в Национална конференция “Информирани и здрави” 
 

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПАВ 
 
Проведени бяха през 2012  годината 2 семинара с 11 участици, 5 беседи с 114 участника. 
Излъчени 127 видеопрожекции във видеоклуб “ Здраве” и по места пред 1886 зрители. 
Раздадени 284 материали. “Животът е безценен!Не го заменяй за дрога” кампания на РЗИ 
– Варна съвместно с МОЛ Варна във “Фестивал на здравето и красотата”  сред младите 
хора. 
 
VІІ. ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
През годината е оказана организационно-методична помощ на : 

• 91 обекта /детски и учебни заведения/ гр. Варна и по общини, с обхванати 106 лица 
– медицински специалисти; 

• 5 домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с 
обхванати 5 медицински специалиста; 

• 1 специализирана институция за предоставяне на социални услуги с обхванати 2 
медицински специалисти; 
Проведени са обучения на прицелни групи, както следва: 

• 12 семинара с 169 участника 
• 6 курса с 61 участника 
• 197 лекции и беседи с 3327 участника  

Проведени са 103 видеопрожекции, с общо 1458 зрители:  
Собствена издателска дейност на дирекцията включва: 
Изработване на 6 печатни материала, по профилактичните програми и проекти: 
• Здравно образование 3 заглавия: 

1. “Вирусни хепатити” дипляна с тираж 6180 броя ,  
2.“Грип“ дипляна с тираж 5050  
3.“Музей човекът и неговото здраве” дипляна с тираж 580 броя. 

• По Национална програма за действие на околна среда и здраве 2 заглавия:  
1.“Да знаем как да опазим живота и здравето на децата?” дипляна с тираж 5200 броя 

2.“Замърсяване на Черно Море” подложка с тираж 15100 броя. 
• По национална програма ограничаване на тютюнопушенето 

1.”Да бъдем здрави – това зависи от нас! Аз не пуша! Опитай се и ти! дипляна с тираж 580 
броя 
Получени печатни материали по Национална Програма за първична профилактика на рака на 
маточната шийка - 6000 книжки и 3000 дискове, по проект “Информирани и здрави” банер 
хоризонтален 4 броя, банер вертикален 1 брой, тениски 39 броя, шапки -  34 броя, брошури – 
първи вид 182 броя,брошури – втори вид 11 броя, листовки – първи вид 85 броя, листовки – 
втор вд 50 броя, папки 254 броя, бланки -218 броя, бележници – 70 броя, химикали -108 броя, 
стикери – 4625 броя, плакати – 10 броя, листовки  Брайл 49 броя, брошура Брайл голяма 4 
малки - 2 
Разпространени печатни материали –2335броя в 165 обекта. 
Раздадени са и 2413 броя презервативи. 
Във връзка с отбелязването на международни и световни дати и кампании, служителите в 

дирекцията са организирали и участвали в 20 масови прояви с 4103 участника. 
За осигуряване на дейностите са изразходвани, 1355. лева от РЗИ – Варна осигурени по 

Национален план за действие по Околна среда и здраве 2550 лева 
Музеят “Човекът и неговото здраве” в РЗИ – Варна през годината е посетен от 3327 лица – 

ученици, студенти и граждани. Проведени са 237 беседи на тема Анатомия, 
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физиология и здравословен начин на живот. Онагледени здравни беседи със “Стъклена 
жена” –144 броя. 

Във връзка със Тематични дни и кампании са изработени и поставени 7 табла:  
• 14.ІІ – Ден на влюбените 
• 24.ІІІ – Международен ден за борба с туберкулозата 

• 18.V. Ден на жертвите от СПИН  
• 31.V. – Ден без тютюнев дим, 
• 20.Х – Международен ден за борба с Остеопорозата/йоддефицитни заболявания/  
• 15.ХІ. – Ден за борба с раковите заболявания –  
• 1.ХІІ – Международен ден за борба със СПИН –  

Други дейности по Профилактични програми и проекти 17 броя / подробно описани в 
приложение към отчет 0-41/ 

 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
1.През годината служителте в Д « ПБПЗ» реализираха 2 анкетни проучвания сред 
гражданите, посетили Инспекцията, за мнения и предложения относно дейността на РЗИ 
.Извършена обработка на данни от 207 анкетни карти и направен анализ на резултатите. 
2.Анкетно проучване сред служителите на инспекцията относно удовлетвореност на 
работното място(организирано от РЗИ). 
-разработен инструмент за проучването - анонимна анкетна карта; 
-реализирано е анкетиране и отчитане на резултатите; 
-извършена обработка на данни от 70 анкетни карти и направен анализ на резултатите; 
-представяне на анализа на Дирекционен съвет и предложени мероприятия за оптимизиране 
на показателите. 

3.Дирекцията организира провеждането през годината на 3 колегиуми със служителите в 
РЗИ, съгласно изготвения план по 9 теми.  
 

РАБОТА С МЕДИИ 
 
В РЗИ Варна е създадена необходимата организация за предоставяне  информация за 

медиите по проблемите на надзора на заразните и паразитни болести. Ежеседмично се изготвя 
справка за заразната заболяемост 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 началото на всеки месец се публикува на сайта месечен бюлетин за 
разпространението на заразните и паразитни болести в областта. По повод на текущи 
проблеми, от Директора на Дирекция „ НЗБ” или неговия заместник се предоставя 
допълнителна информация. В зависимост от епидемичната обстановка в областта, дадени 
указания от МЗ или информация от бюлетините на СЗО се предоставя актуална информация в 
подходящ формат за медицински специалисти и за граждани.  

Чрез интернет страницата на РЗИ – Варна обществеността се  информира за резултатите от 
радиационния контрол на фактори на жизнената среда, както и за мерките предприети от 
органите на държавния здравен контрол за  намаляване на въздействието на радиационния 
инцидент в завод ,,Полимери’’ АД – Девня върху здравето на населението и осигуряване 
на безопасността му. 
Актуализира се информацията за Световни дни, свързани с определен здравен проблем. 
Публикувани са профилите на водите за къпане и данните от мониторинга на морските 
води от зоните  за къпане през летните месеци. 
Изготвят се седмични справки за текущи и тематични проверки в обекти с обществено 
предназначение; за стоки имащи значение за човешкото здраве, за качествата на питейната 
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вода, проверки по спазване забраните  за тютюнопушене и продажба на алкохол, проверки 
по системата RAPEX/ опасни стоки на пазара/, естествения радиационен гама-фон 
административно-наказателната дейност на РЗИ и др.  
Информацията се изпраща до всички регионални медии по електронна поща. 
В телевизионни репортажи се отразява работата на  здравните инспектори при извършване 
на държавен здравен контрол. Представя се дейността по изпълнение на национални 
профилактични програми и проекти. 

 
Проведените през изминалата година АНТИСПИН кампании с изнесени мобилни 
кабинети  и масови прояви в изпълнение на проект „Информирани и здрави” са отразени 
от Варненските  медии. 
 

СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ 
Наши партньори в дейностите и проявите през 2012 г. са: Община Варна- дирекции 

"Образование, младежки дейности и спорт", „ Социални дейности и здравно развитие”, 
“Превенции”, Областна управа, Кметове на общини в района, РИО на МОН;  Басейнова 
дирекция за Черноморски регион, Медицински Университет, Коалиция АНТИСПИН, 
НЦОЗА,  директори на УВЗ, БМЧК,  Асоциация "Жени без остеопороза", Асоциация „Да 
съхраним жената”, Асоциация на Черноморските общини, ”, женски клубове, регионални и 
национални медии, НПО и др. 

В резултат на  извършената дейност през 2012 г., от направените анализи и оценки за 
Варненски район, за ефективно реализиране на целите и постигане на добри резултати в 
опазване на общественото здраве и профилактиката на болестите, трябва през 2013 година да 
продължи дейността на Дирекция”ПБПЗ” в следните направления: 

• Провеждане на проучвания чрез мониторинг и оценка на факторите на околната 
среда и начина на живот. 

• Изготвяне и изпълнение на дейности по регионални проекти и програми, свързани с 
регионални приоритети. 

• Разширяване на инициативите за промоция на здраве. 
• В сътрудничество с регионалните медии повишаване информираността на 

населението за здравословен начин на живот. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ДЕЙНОСТ НА РЗИ-ВАРНА 
 
 

Дирекция “ АПФСО” като обща администрация подпомага осъществяването на 
правомощията на Директора на РЗИ-Варна - орган на държавната изпълнителна власт и 
създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация във 
всичките й направления и извършва техническите дейности по административното 
обслужване. 
            Дирекция “ Административно-правно,финансово и стопанско обслужване” се 
състои от три отдела – отдел “Административно-правен”, отдел “Финансово-счетоводен” 
и отдел „ Организационно-информационен”.Дейността на дирекцията се организира и 
координира от Директор на дирекция-магистър по право и магистър по медицина. 

 
Под ръководството на Заместник директора на РЗИ-Варна, Директора на дирекция 

“АПФСО” осъществи през 2012г. необходимата организация по попълване и публикуване 
в изискуемите срокове на отчетите 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. 

През 2012 г. 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. Създадената съгласно чл.19 от ЗДВФК, СФУК на 
РЗИ–Варна осигурява оптимална ефективност при планиране, управление и отчитане на 
резултатите и разходване на публичните средства. В началото на 2013г. бяха извършени  
анализ, подготовка  и  попълване на Въпросника на МФ за състоянието на системите за 
финансово управление и контрол за 2012 г., както и Доклад за състоянието на СФУК в 
РЗИ-Варна и Доклад за уплавлението на риска в РЗИ-Варна за 2012г. 

 Основната задача на системата и през 2012 г. беше предотвратяването, 
отстраняването и възстановяването на вреди и загуби. СФУК обхваща всички документи и 
действия, свързани с финансовата дейност на инспекцията в следните направления:  

1.Събиране на приходи от продажба на услуги, държавни такси за административни 
и други дейности , съгласно чл.18 от ЗЗ ;  

2.Усвояване на целеви субсидии от републиканския бюджет; 
3.Набиране и трансфериране на средства по бюджетните сметки; 
4.Отчитане на бюджетните средства;  
5.Разходване на средствата по дейности, съфинансирани от програми;  
6.Финансови взаимоотношения на инспекцията с търговски дружества и с 

общински предприятия.  
През годината, съобразно методическите указания на Инспектората към МЗ и 

структурните изисквания на ПП EasyCheck бе направена актуализация и допълнение на 
действащата СФУК. 
• Основния документ –„СФУК на РЗИ-Варна”,  уреждащ обхвата и осъществяването 
на финансовото управление и контрол в Инспекцията като второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити към МЗ беше актуализиран. 
• Бяха приети и приложени през годината „ Правила за предварителен контрол”, 
определящи  общите условия за осъществяване на предварителен контрол за 
законосъобразност на цялостната дейност в РЗИ гр.Варна. 
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• Приета беше „ Работна инструкция за предварителен контрол”,  регламентираща 
действията на лицето, с делегирани правомощия за осъществяване на предварителен 
контрол в РЗИ гр.Варна 
• В раздел II – Управление на риска на СФУК са дефинирани основните стъпки по 
създаване на действащ механизъм за управление на риска. В синтезиран вид се 
конкретизират: 

-Отговорните лица по идентифициране, оценяване и мониторинг на риска в 
Инспекцията; 

-Задълженията на Съвета за управление на риска да актуализира ежегодно 
стратегическите и оперативните цели на РЗИ – Варна.  

-Факторите, които влияят върху рисковете;  
-Етапите, през които преминава процесът на уравлението на риска; 
-Методиката на оценка; 
-Документиране и мониторинг на риска. 
-Поднормативните документи - неразделна част от СФУК на РЗИ гр.Варна по 

управление на риска: 
• Стратегия за управление на риска 
• Методика за управление на риска 
• Риск-регистър 
  

На 25.01.2012г. съгласно Заповед № 26/04.01.2012г.. на Директора на РЗИ - Варна 
се проведе първото редовно годишно заседание на  Съвета за управление на риска. В 
състава на Съвета са включени ръководни кадри и специалисти от двете преобразувани 
структури. Заседанието на Съвета за управление на риска, беше проведено при следния 
дневен ред:  

1.Доклад по СФУК за 2011г. 
2.Доклад по Риска за 2011г. 
3.Отчет и ревизия на неизпълнените планирани действия съгласно Риск-регистъра 

за 2011г. Предложения на директорите на дирекции и отговорните началници на отдели по 
процедура N4 от Системата за управление на риска - « Ограничаването на рисковете” и 
отразяване в Риск-регистъра за 2012г. на решенията, актуалните  срокове за изпълнението 
им и отговорните лица. 

4.Обсъждане и приемане на актуалните за 2012 г. рискове по изпълнението на 
оперативните цели по дирекции и отдели. 

5.Определяне на  мерки и действия за реакция и за ограничаване или елиминиране 
на  рисковете, класифицирани като „Висок” и „Среден”.  

6.Приемане на срок за изготвяне на Риск-регистъра за 2012 г. и за представяне на 
Директора на Инспекцията  

Риск-регистъра за 2012г. беше  своевременно изготвен, а контрола над конкретните 
рискови фактори и обстоятелства се осъществяваше ежеседмично на провежданите  от 
Директора оперативки. В актуализирания Риск-регистър за 2012г. са отразени промените 
на оперативните  цели на РЗИ-Варна, свързани с промените в норнативната уредба на 
Република България в областта на здравния контрол. 

В Риск-регистъра на РЗИ-Варна са дефинирани актуалните оперативни цели по 
дирекции и новите рискове по изпълнението им: 

-риск от преразход на финансов ресурс по договори по поддръжка ;   
-риск от забавяне на документооборота поради териториалната отдалеченост на двете 

сгради / Впоследствие този риск отпадна,поради преместването на отдел 
«РКМЕ»,Дирекция «МД» в основната сграда на инспекцията/. 
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-риск от забавено или неправилно обслужване на клиенти  поради териториалната 
отдалеченост на двете сгради / Впоследствие този риск отпадна,поради 
преместването на отдел « РКМЕ»,Дирекция « МД» в основната сграда на 
инспекцията/. 

-риск от забавено или неправилно обслужване на клиенти  поради липса на единни  
процедури или неактуализирани документи по СФУК;  

-риск от неправилно обслужване на клиенти  поради липса на информация по нова 
нормативна база и ценови тарифи. 

-риск от недостатъчен финансов ресурс за хардуер, необходим за доизграждане на 
мрежата на Инспекцията и включването на новите дейности в нея. 

-риск от повреди в електрическата инсталация на сградата на Инспекцията, водещи до 
продължително спиране на работата и до опасност от пожар. 
Констатациите от направения анализ разходи-ползи при управлението на рисковете 

са за точно разчетени средства  и адекватно предприети действия, водещи до ефективност 
при постигането на  стратегическите и оперативни цели на РЗИ Варна. Направен е 
мониторинг и преоценка на рисковете след предприетите действия.  Констатираните 
заключения на ръководството на Инспекцията са за редуцирани и  напълно елиминирани 
рискове. 
 

За конкретизацията на отговорностите и изпълнението на задълженията по всички 
действащи нормативни документи през годината се издаваха заповеди на Директора на 
РЗИ-Варна. 
 

Всички служители на РЗИ-Варна се запознават с документите по СФУК и с 
издадените и действащи през годината заповеди, за което е създадена възможност за 
неограничен достъп в електронната мрежа на Инспекцията.  
• Електронния формат на документите по СФУК – в електронната мрежа → Network 

Storage-02 → All_DOСS_RZI в папка „Вътрешни нормативни актове (VNA)”  
o Електронния формат на заповедите – в електронната мрежа → Network Storage-02 

→ All_DOСS_RZI в папка „Заповеди РЗИ”  
 
През 2012 г.сключването на договори на инспекцията с външни контрагенти 

ставаше при стриктното спазване на Вътрешните правила за възлагане на обществени 
поръчки, а именно: 

1.Планиране на необходимостите и организация на провеждане на процедурите в 
съответствие с изискванията на ЗОП и  ППЗОП.  

2.Определяне на служители, извършващи предварителен контрол преди вземането 
на решение за откриване на процедури за обществени поръчки, както и последващ 
контрол по време на осъществяване на процедурите. 

3.Контрол по изпълнението на сключените договори въз основа на реализирани 
обществени поръчки; 
 През 2012 г. РЗИ - Варна осъществяваше своята дейност на територията на област 
Варна при ясно дефинирани стратегически цели и приоритети. Рамката  за постигането на 
тези цели бе утвърдения оперативен годишен план, в който са конкретизирани и 
оперативните цели - дейностите за опазване и контрол на общественото здраве, отчитането 
на постигнатите резултати, сроковете за тяхното изпълнение  и отговорните лица.  

Финансовия план на инспекцията за 2012 г. бе съобразен с динамиката на 
задълженията и предвидените финансови ресурси. Бюджета на РЗИ-Варна не бе коригиран 
през годината от първостепенния разпоредител – МЗ. Заложения лимит от средства за 
Инспекцията, в годината бе завишен с оглед приключване с разплатени задължения към 
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доставчици. Недостига на финансов ресурс през годината, наложи необходимост от 
ежедневен  анализ на текущото финансово състояние, при който средствата се насочваха 
към приоритетните оперативни цели.  

Изготвени бяха проекти за инвестиционни намерения 
Проектите за инвестиционни намерения на РЗИ-Варна са със следните 

наименования и стойности: 
1.Реконструкция на хоризонтална канализация на инсталационен етаж в сградата на 

РЗИ – Варна на стойност 46 855.00 лв.  
2.Оборудване с нискофонов алфа – бета радиометър за сумарна алфа/бета 

активност на радиохимичната лаборатория в отдел “ Радиационен контрол” към РЗИ – 
Варна на стойност 68 384.00 лв. 

3.Закупуване на апаратура за измерване на вибрации – общи, ръка-рамо и честотен 
анализ, в съответствие с БДС ISO 2631-1, БДС EN ISO 5349-1, Наредба № 3/2005 г. на 
МТСП и МЗ и Наредба № 9/2010 г. на МЗ за Лабораторно-изследователския комплекс на 
РЗИ – Варна на стойност 39 584.00 лв. 

4.Обновяване на материалната база, актуализиране на обучителни нагледни 
здравно-информационни материали, осигуряване на нови макети и съвременна 
аудиовизуална техника за музей “Човекът и неговото здраве" в РЗИ-Варна на стойност 
66394.00 лв 

5.Закупуване на превозно средство, с което да се осигурят условия за спазване на 
хладилната верига при транспортиране на необходимите за населението на гр.Варна и 
региона  биопродукти до складовата база на РЗИ-Варна и възможност за достъп през 
труднопроходими терени на имунизационните екипи и екипите по пробонабиране на 
морски  води на РЗИ-Варна на стойност 35 300.00 лв. 

 
Проекта за закупуване на превозно средство бе реализиран и успешно финализиран 

в края на годината. Закупен бе автомобил Фолксваген CADDY, с което проблема с 
транспортирането на биопродукти до складовата база на РЗИ-Варна е преодолян и риска 
от компрометиране на оперативните цели за имунизация на населението на отдел „ПЕК” е 
елиминиран. 

Отчетената обща оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на 
РЗИ – Варна за  2012 г. е „добра”. Дадената оценка за състоянието на СФУК на РЗИ – 
Варна е в съответствие с констатациите, направени по въпросника по СФУК на МФ за 
2012г 

През 2012 г.в РЗИ-Варна беше извършена проверка от Инспектората в 
Министерство на здравеопазването на цялостната дейност на инспекцията, като обхвата й 
включи периода 01.01.2011 г. -30.08.2012 г..Основната част от проверката беше 
съсредоточена върху работата на общата администрация и вътрешно-нормативните 
документи, съставляващи базата върху която се осъществяват функциите на РЗИ-
Варна.Проверката изиска срочно и бързо изпълнение на възложените от проверяващите 
задачи по представяне на хартиен и на електронен носител на исканата информация. След 
обстоен преглед на изискуемото,представители на Инспектората извършиха проверка на 
място,като в допълнение изискаха да бъдат представени справки.В края на годината РЗИ-
Варна получи доклад за резултатите от направената проверка.Не са констатирани 
съществени пропуски в управление на човешките и финансовите ресурси. Дадени бяха  
препоръки в регламентирания срок през  януари 2013 г.да се  актуализират някои 
вътрешно-нормативни актове,процедури за административни услуги и да се разработят 
нови такива. В тази връзка и допълнителната проверка на представената  документация, 
бяха навременно изпълнени през 2013г.новите изисквания на Инспектората. 
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През февруари 2012 г. беше извършена проверка от представител на Дирекция 
„Инспекция по труда”-Варна.Установи се,че работодателят е започнал процедура по 
преглеждане на оценката на риска по работни места във връзка с извършени структурни 
промени в инспекцията.С оглед предписаното беще създадена организация  и приета нова 
Оценка на риска,както и План за минимизирането му. 

През ноември 2013 г.Районно управление „Социално осигуряване”-Варна извърши 
проверка по спазване на нормативните документи  по осигуряването за трудова злополука 
и професионална болест.Предписано е разработване на процедура с указване срока и 
начина на съхранение на досиетата за трудова злополука след изтичане на 5- годишния 
законоустановен срок.Създадена е организация по изпълнение на предписанието. 
           С цел изграждане на стройна и регламентирана организация във всички сфери на 
работа в цялата инспекция, отговаряща на настъпилите промени, наложени от промени в 
нормативните актове или специфичната работа в инспекцията беше извършен преглед и 
актуализация на съществуващите вътрешно-нормативни документи. Актуализирана беше 
Стратегията за управление на риска в съответствие с раздел II на СФУК на РЗИ – 
Варна.Изработени бяха нови вътрешно-нормативни актове,както следва: 
 
• Инструкция за документооборота, архивната и деловодната дейност в РЗИ-
Варна 
• Преместването на отдел „ РКМЕ”, Дирекция „ МД” в основната сграда на 
инспекцията наложи промени в съществуващата организация на работа по входящите и 
изходящи преписки, с цел осигуряване на бързина и ефективност при предоставяне на 
административните услуги на потребителите, създаване на по-добра координация между 
админиcтративните звена в РЗИ-Варна  при  осъществяване на техните функции. В тази 
връзка бяха своевременно  актуализирани съществуващата Инструкция за 
документооборота, архивната и деловодната дейност в РЗИ-Варна, както и редица 
заповеди на Директора на инспекцията,относими към тази сфера. 
 
• Номенклатура на делата на делата със срокове за съхранение, образувани от 
дейността на РЗИ-Варна. 

Номенклатурата на делата представлява систематизиран списък на конкретните и 
предвидени наименования на делата със срокове на съхранение, създадени в резултат от 
дейността на приходната администрация  - РЗИ – Варна. Номенклатурата на делата обхваща 
всички служебни входящи, изходящи и вътрешни документи, създавани в течение на една 
деловодна / календарна/ година, независимо от времето, мястото и начина на тяхното 
създаване. Актуализиране на Номенклатурата на делата се наложи с оглед създаването на 
документи в РЗИ-Варна,които не са били включени в систематизирания списък. 

 
• Одитна пътека-материали 
            Обект на тази одитна пътека е реда и начина за заявяване, закупуване, доставка и 
изписване на материали в/от склад на инспекцията: 
канцеларски материали; 
хардуерни материали; 
стъклария и лабораторни консумативи; 
отпечатване на формуляри, бланки, дневници, брошури и др.  
строителни материали; 
санитарно – хигиенни материали; 
резервни части и други стопански материали; 
материали в употреба, изписани на разход (ММП). 
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• Вътрешни правила за заплатите в РЗИ-Варна 
С тези правила се уреждат условията и реда: 
1.за определяне,увеличаване и изплащане на индивидуалните основни месечни 

заплати на служителите в РЗИ-варна; 
2.определяне на допълнителните възнаграждения на служителите в РЗИ-Варна; 
3определяне на длъжностите,които се считат за професионален опит;Номенклатура 

на делата на делата със срокове за съхранение, образувани от дейността на РЗИ-Варна. 
 
• Вътрешни правила за работно и представително облекло-лични предпазни 
средства 

Обект на тези вътрешни правила е реда и начина за предоставяне на: 
1.представително облекло на служителите по служебно правоотношение; 
2.работно облекло на служителите по трудово правоотношение; 
3.лични предпазни средства. 

 
• Инструкция за компютърна обработка на дейността на служителите от отдел 
„КМД”,Дирекция „МД”. 

Тази инструкция определя основните правила за организация на работа  и 
взаимодействие между отдел „КМД”, Дирекция „МД” и отдел „ОИ”, Дирекция „АПФСО” 
във връзка с компютърната обработка от общата администрация на документите, 
изготвяни от специализираната дирекция с цел постигане на добра отчетност на 
извършваната от нея дейност.Изготвянето на такава инструкция беше продиктувано от 
необходимостта от ясен регламент при вътрешното движение на преписките между отдел 
„КМД”,Дирекция „МД” и отдел „ОИ”,Дирекция „АПФСО” с цел внасяне на извършените 
проверки,свързани с дейността на специализирания отдел в компютърната програма.Това 
даде възможност за правене на необходимите отчети, справки и контрол за  дейността на 
отдел „КМД”. 

• Актуализиране на Стратегия за управление на риска в съответствие с раздел II на 
СФУК на РЗИ – Варна. 

Актуализиране на вътрешно-нормативните документи,свързани с пожарната безопасност 
Разработване и утвърждаване на Вътрешни правила за за извършване на контрол върху 
приходната част на бюджета 
• Вътрешни правила за взаимодействие между дирекциите при контрол на 
обекти с локални източници на шум  

Предмет  на тези  вътрешни правила е осъществяването на контрол в обектите с 
обществено предназначение и защитените обекти ( по смисъла на параграф 1 от 
допълнителните разпоредби – тт. 9 и 12), от вредните ефекти на въздействието на шума в 
околната среда и/или в близките до обекта, с източник на шум, жилищни помещения и 
обществени сгради. Създаване на организация, определяне реда и начина на действие 
между дирекциите във връзка с решаване на сигнали за шум на граждани, юридически 
лица, държавни и общински органи и организации, контрола, измерване на шумовите нива 
и предприемане на мерки съгласно АПК.  
 
• Вътрешни правила за управление на човешките ресурси 

Вътрешните правила определят правата ( компетентностите), задълженията и 
отговорностите на служителите в звеното, свързани с изготвяне на актове, отнасящи се до  
правоотношенията на служителите на инспекцията, съгласно действащото 
законодателство.Промените в нормативните актове в тази област ,както и преместването 
на отдел „РКМЕ”,Дирекция „МД”,наложиха двукратна актуализация на съществуващите 
Вътрешни правиля за управление на човешките ресурси. 
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• Вътрешно-нормативните документи,свързани с пожарната безопасност. 
• Вътрешни правила за извършване на контрол върху приходната част на 

бюджета 
          Тези Вътрешни правила регламентират реда и начина на извършване на 
предварителен и последващ контрол на постъпилите собствени приходи на бюджета на 
РЗИ гр.Варна  за съответната година.Те имат за обект: 
          1.Всички собствени приходи, постъпващи в касата и по транзитната сметка на 
инспекцията от държавни такси. 
          2.Доброволно платени суми в касата и по транзитната сметка от наложени глоби по 
наказателни постановления; 
          3.Приходи от дарения в натура. 
 

 През 2012 г беше направен преглед на всички останали вътрешно-нормативни 
актове .Не се наложи извършване на актуализация на някои от тях,като: 

Хартата на клиента, целяща подобряване качеcтвото на админиcтративното 
обcлужване в РЗИ-Варна. 

Правилника за вътрешния ред в РЗИ-Варна, регламентиращ структурата, 
функциите на основните звена в инспекцията, основните права и задължения на 
работодателя, тези на служителя, работно време, почивки и отпуски, нарушенията на 
трудовата дисциплина и мерките за въздействие и наказания, както и разрешаването на 
спорове. 

Устройствения правилник на РЗИ-Варна, регламентиращ правомощията на 
Директора на РЗИ-Варна, Заместник Директора, Главния секретар на инспекцията, 
Директорския съвет и организацията на работа в РЗИ-Варна. 

Вътрешните правила за работа по Закона за достъп до обществена 
информация, регламентиращи осигуряване на бързина и ефективност при 
админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица по предоставяне на 
достъп до обществена информация в съответствие с правилното прилагане на Закона за 
доcтъп до общеcтвена информация.  

Вътрешните правила за подаване и обработка на мнения и предложения от 
потребителите във връзка с административното обслужване в РЗИ-Варна и 
измерване на тяхната удовлетвореност,уреждащи реда за проучване, регистриране и 
оценка на мнението и предложенията на потребителите от услугите, предлагани от РЗИ-
Варна и реда за оптимизиране работата на инспекцията и подобряване качеството на 
предлаганите административни услуги.  

Вътрешните правила за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси,чийто предмет са правоотношенията, възникващи по повод 
прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) 
за служителите на РЗИ-Варна, които изпълняват действия по управление, разпореждане, 
регулиране или контрол в администрацията / директори на дирекции, началник отдели, 
началник сектори и финансов контрольор /.  

Вътрешните правила за проучване на удовлетвореността, мненията и 
предложенията на служителите в РЗИ-Варна, регламентиращи реда за проучване, 
регистриране, оценка на удовлетвореността, мненията и предложенията на служителите в 
РЗИ-Варна.   

Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс на служителите 
на РЗИ-Варна и предприемане на последващи действия, вменяваща в задължение на 
всеки служител на РЗИ-Варна да спазва Етичния кодекс на работещите в нея служители и 
да докладва при неговото нарушаване, спазвайки тази процедура. 
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Процедурата за преглед и актуализиране на оперативните годишни планове на 
структурните звена в РЗИ-Варна, определяща реда, по който следва да се извършва 
преглед на оперативните годишни планове на структурните звена в РЗИ-Варна. 

Процедурата за преглед на структурата и функциите на отделните звена в 
РЗИ-Варна, определяща реда, по който следва да се извършва  преглед на структурата и 
функциите на отделните  звена в РЗИ-Варна. 

Процедурата за действията,които следва да се предприемат при получаване на 
сигнали за корупция , определяща реда и общите правила за получаване на cигнали за 
корупция, c ъбиране на доказателcтва и изяcняване на фактичеcката обcтановка, 
предприемане на необходимите мерки, налагане на cанкции, планиране и изпълнение на 
коригиращи дейcтвия c цел оcъщеcтвяване на ефективна и ефикаcна превенция и 
противодейcтвие на корупцията.  
 

І.ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН”: 
         Отдел „ Административно правен” осъществява дейността си със 22 ( двадесет и 
двама) служители:началник на отдел 1 ( един), главен експерт 1 ( един), старши експерт 1 
(един), старши юрисконсулт 1 ( един), главен специалист 1 ( един), специалисти 6 ( шест), 
изпълнител-водопроводчик 1 ( един), изпълнител-шофьор 1 ( един), изпълнител- огняр 1 
(един), изпълнител -хигиенист 5 (пет), изпълнител-общ работник. 

 
1.Административна дейност: 
Админиcтративното обcлужване през 2012 г. c е оcъщеcтвяваше при c пазване 

принципите, уcтановени в Закона за админиcтрацията, АПК, както и при гарантиране на 
оcновните положения, залегнали в чл.2,ал.1 от Наредбата за админиcтративното 
обcлужване и Вътрешните правила за административното обслужване в РЗИ-Варна. 

Административното обслужване се извършва основно от Звено за административно 
обслужване в РЗИ-Варна, състоящо се от пет специалисти. Единият от последните до 
01.07.2012г. извършваше и дейности, подпомагащи работата в Звено “Човешки ресурси”. 
Звеното за административно обслужване е разположено на І-ви етаж на инспекцията и е 
достъпно за хора с увреждания. На таблото, поставено до гише “ Административно 
обслужване” е изнесена информация за: 
-структура,седалище и адрес на РЗИ-Варна; 
-данни за кореспонденция; 
-приемното време на обслужващите звена и техните ръководители ; 
-предоставяните от инспекцията административни услуги; 
-образци на документи, които следва да бъдат подадени при постъпване на заявление за 
дадена административна услуга; 
-такси и цени за предоставяните услуги; 
-актуални съобщения 

Посочената информация е ясна, точна, достоверна, общоразбираема, и 
систематизирана.Същата е без абревиатури и съкращения. През 2012 г. тази информация 
беше периодично актуализирана , като се отчитаха настъпилите промени в нормативните 
документи (наредби, правилници, вътрешно-нормативни актове и др.).  

Всички административни услуги са изложени на хартиен носител в каталог, 
непосредствено до гише “Административно обслужване”. С този каталог в електронен вид 
са запознати и всички ръководители на административни звена в РЗИ-Варна. До гише 
“Административно обслужване” е инсталиран и функционира телефон за вътрешна връзка 
на клиентите със служителите от специализираната администрация. По този начин 
последните са улеснени при получаване на съответните административни услуги. В 
непосредствена близост до гише “ Административно обслужване” е поставена кутия с 
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анкетни карти за изследване мнението и предложенията на потребителите съгласно 
разработените, внедрени и актуализиранини Вътрешни правила за подаване на мнения и 
предложения от потребителите във връзка с административното обслужване в РЗИ-Варна 
и измерване на тяхната удовлетвореност.Такива анкетни карти са предоставени за 
попълване от клиентите и в електронен вид. На определен период от време, анкетните 
карти , постъпили на хартиен носител и в електронен вид се събират,обработват и 
анализират. С констатациите се информира Директорския съвет с цел да се набележат 
мерки за отстраняване на пропуските в съответните срокове. Срещу централния вход на 
инспекцията е поставено указателното табло с данните за разположението на дирекциите, 
отделите и звената по етажи и номера на помещенията, с осигурени надписи и на 
английски език. 

През 2012г. съгласно Инструкцията за документооборота, деловодната и архивната 
дейност в РЗИ-Варна и нейното актуализиране  продължи попълването на входящия и 
изходящия регистри на електронен носител, като от същите се извършваха ежеседмично 
разпечатки на хартиен носител, които се съхраняват в папки за архив. В деловодната 
програма бяха включени и преписките на отдел „РКМЕ”,Дирекция „МД” след неговото 
преместване в основната сграда на инспекцията . В тази програма се внасяха всички 
преписки , с изключение на тези преписки, изискващи тясно специализираната програма 
КМЕД+ . Извършваха се ежеседмични  разпечатки на хартиен носител  и на електронния 
регистър за заповеди, предписания и командировки. На титулната страница на всяка папка 
се отбелязваха първия и последния номер от съответния регистър, влязъл за архива. 

Сроковете за съхранение на документите в учрежденския архив на инспекцията са 
регламентирани в актуализираната Номенклатурата на делата, утвърдена от Началник 
отдел „Държавен архив”-Варна.  

В Звеното за админиcтративно обcлужване на инcпекцията през периода бяха  
обработени 31 925 препиcки, от които 25 620 c а входяща кореcпонденция, включваща 
заявления, уведомления, писма, жалби и др., а 6 305 - изходяща кореcпонденция, 
включващи писма, отговори на жалби, хигиенни заключения, пълномощни и др. Впиcани 
и изведени бяха 593 заповеди, 835  предпиcания и 270 командировъчни заповеди. Редовно 
се извършваше вътрешна и външна куриерска дейност с цел навременна кореспонденция. 

В РЗИ-Варна за отчетния период на оcнование Закона за достъп до обществена 
информация са постъпили общо 14 заявления, като всички те c а били обработени от 
старши юрисконсулта в отдел “АП”, Дирекция “АПФСО” в съответствие с утвърдените и 
актуализирани през 2011г. Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена 
информация. На всички физически или юридически лица подали заявления е предоcтавен 
достъп до иcканата общеcтвена информация. По отношение срока за издаване на решение 
за предоставяне/отказ на ДОИ в рамките на 14 дневния срок са издадени и 10 решения, 
като за останалите 3 срокът е удължен поради искане съгласие от третата заинтересована 
страна и по отношение на 1 решение срокът е удължен поради необходимост от 
уточняване предмета на исканата от заявителя информаця. По 11 решения е предоставен 
пълен достъп, а по отношение на другите 3 решения е предоставен частичен достъп до 
исканата информация .За получаване на исканата информация са се явили 10 заявители в 
определения срок (до 30 дни). Останалите 4 заявители не са потърсили исканата от тях 
информация. Не са подавани жалби през 2012г. срещу решения и откази за предоставяне 
на ДОИ.  

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на ЗПУКИ, РЗИ-Варна, 
спазвайки указания от министерството в срок до 5- то число след изтеклото отчетно 
шестмесечие е изпратено писмо до Инспектората на МЗ,с което се предостави следната 
информация за изтеклия период: 
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Справка- Обобщена информация за подадените делкларации по чл12 от ЗПУКИ за 
първо шестмесечие на 2012г. 

Справка за постъпили сигнали за конфликт на интереси за първо шестмесечие на 
2012г. 

Справка за липса на постъпили искания за установяване на конфликт на интереси за 
първо шестмесечие на 2012г. 

С писмо през януари 2013 г. РЗИ-Варна предостави на Инспектората на МЗ 
независимо от промените в ЗПУКИ: 

Справка- обобщена информация за  подадените делкларации по чл.12 от ЗПУКИ за 
второ шестмесечие на 2012г. 

Справка за липса на постъпили сигнали за конфликт на интереси и постъпили 
искания за установяване на конфликт на интереси през изминалото второ шестмесечие на 
2012г. 

Звено “ Човешки ресурси”, състоящо се от главен, старши експерт и главен 
специалист обезпечаваше кадровата осигуреност на инспекцията. Поддържаше 
служебните и трудови досиета на служителите на РЗИ-Варна в c ъответcтвие c 
изиcкванията на КТ, ЗДСл , Наредбата за c лужебното положение на държавните 
cлужители и Наредбата за документите за заемане на държавна c лужба./публ.ДВ 
бр.95/2011г.изм. ДВ бр.49/2012г./. Организираше и участваше в разработването, 
актуализирането и утвърждаването на нови длъжностни характеристики в cъответcтвие c 
нормативните изисквания. Във връзка с промяна на Класификатора на длъжностите в 
администрацията се извърши преназначаване на всички служители заети по трудово или 
служебно правоотношение , като звено „Човешки ресурси,” изготви съответните заповеди 
и допълнителни споразумения. 
 През 2012 год. са проведени 2 конкурса за назначаване на държавни служители, 
завършили успешно. 
 В дирекция “ Надзор на заразните болести” беше проведен конкурс за старши 
инспектор в отдел “ПЕК”, завършил успешно с назначаване на класиралия се на първо 
място кандидат.  

В дирекция “Медицински дейности” беше проведен конкурс за старши инспектор в 
отдел “ КМД”, завършил успешно с назначаване на класиралия се на първо място 
кандидат.  

През 2012 г. в РЗИ-Варна оценяване не беше извършено поради промяна на 
Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. 
Същата беше променена на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на 
служителите в държавната администрация, в сила от 01.07.2012 г., приета с ПМС № 129 от 
26.06.2012 г., обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г. , според която оценяването на служителите 
се извършва в периода от 01.01.01.2013г. до 31.01.2013г. 

Разработени бяха и новите работни планове  и длъжностни характеристики за 
оценявания период съобразно изискванията на новите нормативни документи. 
            Резултатите от извършеното оценяване на служителите през  2013 г. за 
календарната 2012г. са, както следва: 
46 служители получиха оценка 2 „Изпълнението е над изискванията” ; 
121 служители получиха оценка 3 „Изпълнението отговаря на изискванията” . 
1 служител получиха оценка 4 “Изпълнението не отговаря напълно на изискванията». 

Няма подадени възражения до контролиращия ръководител по повод оценката на 
изпълнение на длъжността . 

 
 2.Правна дейност: 
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Правната дейност в отдела се извършваше от Директора на Дирекция 
„АПФСО”,началник отдел „АП” и един старши юрисконсулт . Те съвместно с директора 
на дирекция “АПФСО” оказваха правна помощ, разработваха предложения за решаване на 
правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ-Варна, даваха становища, подпомагаха и 
осъществяваха контрол за законосъобразноcт при издаване на индивидуални 
административни актове. Оказваха правна помощ по разработване на предложение за 
решаване на правни проблеми свързани с прилагането на европейските регламенти и 
директиви спрямо дейността на РЗИ-Варна. 

Юрисконсултът осъществи контрол и върху законосъобразността на актовете по 
АПК, издавани във връзка с образуваните производства по повод постъпили 
искания(жалби) на граждани в инспекцията, на актовете и поcтановленията по Закона за 
административните нарушения и наказания, каквито са актовете за установяване на 
административни нарушения и последващите ги наказателни постановления. 
 Юрисконсултът осъществи процесуално представителство пред органите на 
съдебната власт, като за периода януари – декември 2012г., чрез РЗИ –Варна до Варненcки 
Районен Съд са обжалвани 11 наказателни постановления. В производcтво по наказателни 
постановления издадени през 2012 г. cа образувани 8 дела. От тях 2 са потвърдени, а 6 са 
отменени. Останалите 3 дела са в процес на решаване. 
 Директорът на Дирекция «АПФСО», Началник отдел „ АП” и юрисконсултът на 
инспекцията през годината работиха съвместно с отделите към Дирекция “ Здравен 
контрол”, Дирекция “ПБПЗ”, Дирекция “Надзор на заразните болести”, Дирекция „МД” и 
административното ръководство. От всички подадени в РЗИ-Варна жалби, нач.отдел „АП” 
и юрисконсултът са разгледали 37, като от тях 26 c а пренаcочени към компетентните 
органи на съответните други ведомства, а 11 бр. cа неоcнователни. За 11 от пренаcочените 
жалби РЗИ-Варна е уведомена пиcмено за предприетите дейcтвия. 
 Предвид ангажиментите на инспекцията в изпълнение на Писмо ( 
вх.№23097/15.11.2012г.) на Областен управител на Област Варна относно дейността на 
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, 
юрисконсултът изготви и изпрати информация във връзка с постъпилите сигнали/жалби и 
предприетите мерки. За периода януари – декември 2012 г. в инспекцията не е постъпил 
нито един сигнал. 
 Във връзка с Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и 
за превенция и противодействие на корупцията, на интернет страницата на РЗИ-Варна е 
посочен телефон за връзка т.нар.”горещ телефон”, на който гражданите могат да подават 
сигнали за корупция.През отчетния период в инспекцията не са постъпвали сигнали по 
този телефон. 

С оглед на изпълнение на задълженията на инспекцията по Кодекса за поведение на 
служителите в държавната администрация и обновения Етичен кодекс на служителите в 
РЗИ-Варна е утвърдена Процедура за докладване на нарушения на Етичния кодекс на 
служителите на РЗИ-Варна и предприемане на последващи действия, която е 
актуализирана през 2012г.За отчетния период в инспекцията са депозирани 2 сигнала, като 
след извършване на необходимите проверки, производството по 1 от тях приключи без 
налагане на дисциплинарно наказание, а по 1 е наложено дисциплинарно наказание. 
 Юрисконсултът предприе необходимите действия пред Комисията за защита на 
личните данни за получаване на Удостоверение № 309716 от 24.08.2012г. на РЗИ-Варна, 
като администратор на лични данни.  

За отчетния период на основание чл.2а, ал1 във вр.чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП до 
26.02.2012г. бяха открити и проведени общо три процедури за възлагане на обществени 
поръчки.Цитираните обществени поръчки са с предмет: 
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1.доставка на лабораторни материали и консумативи ( пластмасови изделия и 
стъклария) за нуждите на лабораторния комплекс. 

За отчетния период на основание глава осем „ а” от ЗОП бяха проведени 3 
процедури за възлагане на обществени поръчки, като третата ще приключи през 2013г.: 

1.доставка на наситени и ненаситени серуми за бактериални инфекции, агарови, 
течни и сухи хранителни среди, кръвни продукти, еритроцитарни препарати, 
антибиотични дискове, продукти за серологична диагностика на паразитни, бактериални и 
вирусни инфекции, химични, клинични и биоклинични реактиви и лабораторни 
консумативи. 

2.доставка на лек автомобил с висока проходимост  за нуждите на инспекцията. 
3.осигуряване на невъоръжена физическа охрана на територията на обект 

«административната сграда на РЗИ-Варна със прилежащи към нея гаражни помещения и 
автопарк»  
 В края на месец декември 2012 г. се събра комисия в състав от членове на РЗИ-
Варна и МУ-Варна, която взе решение за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на част от имот – публична държавна собственост , представляващ 30 кв.м от 
покривна конструкция –кота +40 от високото тяло на сградата на основание връзка с чл.16 
ал.2 и чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост. Комисията взе решение търгът да се 
проведе през 2013г. 
 При условията на чл.14 ал.5 от ЗОП са реализирани обществени поръчки за: 
строителство, доставка чрез покупка на: канцеларcки материали, мастила за тонери, , 
резервни части и консумативи за компютърна техника, други стопански материали, 
извършване на услуги – абонаментно поддържане на асансьори, хладилна техника, 
ел.инсталация, и др. 
 Ритмично, c ъглаcно c ключените договори, се извършваха доставките, услугите и 
строителните работи.  

С цел създаване на стройна организация при планиране, организиране, провеждане 
и контрол по изпълнение на обществените поръчки ефективно се прилагаха Вътрешните 
правила за възлагане на обществени поръчки разработени в съответствие с изискванията 
на чл.8б от Закона за обществените поръчки . 

 
3.Стопанска и ремонтна дейност: 
Стопанско-ремонтната дейност в инспекцията се организираше основно от 

началник отдел “АП” и се извършваше от изпълнител-водопроводчик и изпълнител-общ 
работник. За осъществяване на по-големи строително-ремонтни дейности, свързани със 
специализирана техника и професионалисти в съответната област на основание 
разпоредбите на ЗОП тези дейности бяха възлагани на външни изпълнители. 

Организирането на поддръжката и c топаниcването 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 постъпване. 

През отчетния период при добра организация своевременно бяха остранени 
множеството аварии по водопроводната и електрическата инсталации на сградата на РЗИ. 
Осигурено бе и изпълнението на общите работи в инспекцията (товаро-разтоварна работа, 
поддръжка на зелените площи) от общия работник и изпълнител - водопроводчика, които 
извършиха и дърводелските работи по поддръжката на канцеларските мебели , врати, каси 
и алуминиева дограма. Периодично се извършваше преглед на входните врати и 
региcтриращата cиcтема и при констатиране на неизправности,същите бяха отстранявани. 
Извършваше се непрекъсната поддръжка и преглед на затварящите механизми на 
прозоречната алуминиева дограма, като се проверяваше и c ъcтоянието на прозорци и 
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витрини. Наложи се подмяна на стъклопакети (каса , 11 ет.санитарен възел , междустълбие 
9-10ет. и стъкло музей). 
 Профилактичният преглед на вакууминcталацията и непрекъснатата й подръжка не 
наложи ремонт на помпите.  

Извърши се преглед на камини, въздуховоди, филтри, вентилатори и ел. 
инсталацията към тях, като не се наложи извършване на основни ремонтни дейности. 

Осигури се регулярна поддръжка на излезлите от строя осветителни тела, 
ел.ключове , контакти,ел.уреди и на части от ел. инсталацията в работните и общите 
помещения от фирма – външен изпълнител по силата на сключен договор.Осъществи се 
профилактика на главните разпределителни табла в блокове А,Б,В на c градата на 
инcпекцията и на етажните и лабораторните табла. Регулярно от външна фирма се осигури 
поддръжка на телефонните линии в инcпекцията. Отдел „АП” организира преминаването 
на стационарните телефони към мрежата на МТЕЛ, като за целта се извършиха действия 
по пренастройка на телефонната централа към новия мобилен оператор. 

Извършиха се в срок определените в плана на отдела преглед и почиcтване на 
водоcточните тръби, улуци и оточни шахти на cградата, 
 Изпълнител-управител склад създаваше добра организация по оcигуряване 
cнабдяването с материали, конcумативи, химикали, диагноcтични медицинcки изделия и 
дълготрайни материални активи и cмазочни материали, което позволи навременната им 
доставка и не възпрепятства работата на администрацията. 
 Осигури се абонаментното поддържане на специализираната техника и 
измервателните уреди към тях, което включва: 
1/Периодични прегледи и текущо поддържане на лабораторна и специализирана 
медицинска техника от фирма външен изпълнител. 
2/Поддръжка и ремонт на хладилните c ъоръжения ( хл. камери) и съоръженията към 
хладилните камери 
3/Профилактика и поддръжка на асансьорните уредби ( повдигателни механизми, 
задвижващи въжета,врати,блокировки и др.). 
4/Следгаранционно и абонаментно поддържане на горелките и инсталацията за природен 
газ 
 Поддържаше се в добро състояние автомобилния парк на инспекцията. Изпълни се 
графика за преминаване на годишните технически прегледи. Не се допуснаха пътно- 
транспортни произшествия.  
 Водогрейните котли, инсталацията за природен газ и съдовете с повишена опасност 
(автоклави) се експлоатираха при спазване изискванията на техническия надзор, което 
осигури правилната им и безопасна експлоатация. Бяха представени за метрологичен 
контрол всички манометри и предпазни клапи на съдовете с повишена опасност ( към 
котли и автоклави).  

Във връзка с промяна на нормативната база относима към осигуряване на 
пожарната безопасност при експлоатация на обектите и осъществяване на 
противопожарен контрол се проведе среща със служители от Първа РСПБЗН – Варна, 
вследствие на което поради липса на служител в структурата на РЗИ-Варна с 
необходимата компетентност се предприеха действия по сключване на договор с външна 
фирма, специализирана в тази област, която изготви и предаде  33 броя схеми - 
„евакуационен план” и проведе специализирано обучение на персонала на РЗИ-Варна в 
тази обаласт. 

Провериха се в указания срок всички пожарогасители на инспекцията. Монтира се 
пожароизвестителна система в помещенията в сградата предназначени за архив 
/библиотека 11 ет. и помещение на І етаж/.  
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През отчетния период беше извършена профилактика на трафопоста, съгласно 
изискванията за поддръжката му.  

През 2012 г. се извършиха следните ремонти: 
1.Текущ ремонт на работните кабинети на І етаж / високо тяло/ и ремонт на 

помещение с предназначение картотека на инвалида, също на І етаж във връзка с 
преместването на отдел „ РКМЕ” от сградата ползвана от РЗИ-Варна на 
ул.”Проф.Державин” №19 в основната сграда на инспекцията на ул.”Брегалница” №3. 
Ремонтът се извърши по силата на сключен договор с външна фирма и приключи съгласно 
регламентираните в договора срокове. Стойността на последния наложи приложението на 
чл.14 , ал.5 т.1 от ЗОП . Извършиха се дейности по пожарообезопасяването на сградата 
свързани с изчистване на приземния етаж на високото тяло от натрупани и амортизирани 
вещи.  

2.С оглед на започнал авариен ремонт по повод възникнал теч от канализационната 
система, се извърши ремонт на първи вертикален канализационен клон от 11 до приземен 
етаж включително на високото тяло на сградата, събиращ оточни води от мивки и подови 
сифони в санитарните възли, ремонт на втори клон на вертикална канализация от 11 до 
приземен етаж включително на високото тяло на сградата, събираща фекални оточни води 
от тоалетни чинии, оточни води от подови сифони и мивки в санитарните възли и трети 
клон на вертикална канализация от приземен етаж до 3 етаж включително, ремонт на 12 
броя тоалетни клетки към санитарните възли на ет.2, 3, 5, 6 ,9, 11 на високото тяло на 
сградата., ремонт на вертикален водопровод захранващ с питейна вода санитарните възли 
от 11 до 1 етаж включително на високото тяло на сградата. 
 3. Във връзка със  сключен договор с външна фирма се извърши подмяна на 16 броя 
прозоречна дограма в помещенията на 11 ет. използвани за съхранение на архивна 
документация, подмяна на 2 броя врати на ет.9 и изработка на 36 броя алуминеви бели 
щори за работни кабинети на служители в сградата на РЗИ-Варна. 
 Отдел „АП” организира извършване на профилактика на климатиците в сградата на 
инспекцията. 

С цел подобряване условията на труд на служителите в инспекцията, отдел „АП” 
организира закупуването на ламинат и осветителни тела, които съобразно нуждите ще 
бъдат монтирани през 2013г. 
 Нощната охрана на сградата до 31.05 2012 г. се осъществяваше от трима 
изпълнител-портиери, назначени по ПМС №66/28.03.1996г. за кадрово осигуряване на 
някои дейности в бюджетните организации.От 01.06.2012г. нощната охрана на сградата на 
РЗИ-Варна съгласно Закона за частната охранителна дейност се възложи на външна 
охранителна фирма. 
 С цел добро стопанисване на сградата със МУ-Варна и ЦСМП-Варна бяха 
сключени и се изпълняваха договори за съвместно управление на сградата – публична 
държавна собственост предоставен за управление на двете институции. 
 

ІІ.ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН” 
Отдел „ Финансово счетоводен” осъществява дейността си със 7 ( седем) 

служители:началник на отдел 1 ( един), главен счетоводител 1 ( един), финансов 
контрольор 1 ( един), младши експерт 1 ( един), главен специалист-счетоводител 1 ( един), 
специалисти 2 (два). 

РЗИ – Варна е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство 
на здравеопазването и в работата се ръководи от Закона за счетоводството, ДДС 20/2004 г. 
/указания на МФ за адаптиране на националните счетоводни стандарти за бюджетните 
предприятия/, Счетоводната политика на МЗ и други вътрешни нормативни разпоредби в 
системата на министерството. Счетоводната политика на РЗИ – Варна, Системата за 
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финансово управление и контрол, набор от вътрешни правила, бюджетни процедури и 
заповеди, отразяващи спецификата ни, подпомагат и определят правилата за финансово-
счетоводната дейност в инспекцията. Дейността на отдел “Финансово-счетоводен” през 
2012 година се определя и ръководи от тези 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.  
 Редовно и в срок са изготвяни и представяни в министерството както месечни и 
тримесечни касови отчети и справки към тях, така и съответните оборотни ведомости и 
всички необходими справки като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 
Спазвани са всички конкретни указания и срокове на МЗ.  

Придобиването и движението на дълготрайни материални и нематериални активи, 
материални запаси и краткотрайни активи е отразявано своевременно в счетоводните 
документи и счетоводната програма. За всички постъпили ДА чрез закупуване, дарения и 
предоставени от МЗ по проекти и програми се изготвят Протоколи, като всички реквизити 
и информация от производителя от протоколите са въведени и в счетоводната програма за 
подобряване отчетността и за бърз достъп при изготвяне на инвентаризационни описи. 
Преди изготвянето на годишния отчет, съгласно заповед на Директора на инспекцията и в 
изпълнение на заповед на МЗ беше направена пълна годишна инвентаризация, като 
негодните и залежалите са бракувани при спазване изискванията на Вътрешните правила 
за провеждане на инвентаризации. Определените по заповед четири инвентаризационни 
комисии провериха имуществото, материалите и медикаментите в складовете, бяха 
написани писма за потвърждаване на полученото имущество от личните лекари, всички 
разчети, вземания, аванси и оформиха резултатите в документация според изискванията. 
Не бяха установени липси и не заведени активи и материали. Проверката на активите 
протече според вътрешната инструкция за провеждане на инвентаризации, а 
въпросниците, декларациите, инвентаризационните описи и сравнителни ведомости са 
изготвени съгласно предоставените унифицирани бланки на МЗ. Всяка комисия представи 
доклад за своята работа. Счетоводните записвания във връзка с инвентаризацията и брака 
са направени  преди изготвяне на отчета за 2012 г. Пълната документация по 
инвентаризацията ще бъде представена в МЗ във връзка със заверка на годишния отчет на 
Министерството от Сметна палата. 

Ведомостите за работна заплата на персонала и съответните осигурителни вноски 
се проверяват от служители в отдела за допуснати грешки и неточности, като същите 
своевременно са отстранявани. Предприети са действия за своевременно, вярно и 
законосъобразно изплащане на трудовите възнаграждения. Въпреки различния размер на 
месечната субсидия от бюджета на МЗ, не е допуснато забавяне и неизплащане на 
работните заплати. За начислените осигурителни вноски се изготвят и  предават справки и 
отчети в Дирекция ” Бюджет и счетоводство” в МЗ, както и предварителни заявки за 
необходимите средства за следващия месец и определяне на лимит по СЕБРА. 
Изготвянето на платежните нареждания за банков превод, осчетоводяването, 
обработването и съхраняването на документите се извършва според бюджетната 
процедура. Когато има подадени заявления от служители в определения срок са изготвяни 
необходимите форми за пенсиониране.  

Извършено е предварително планиране на бюджетните приходи и разходи по 
параграфи, като непрекъснато се осъществява предварителен контрол преди поемане на 
задължения и извършване на разходи с цел недопускане на преразход.  Предприемат се 
мерки за икономия на средства от телефонни разговори и абонаменти, намаляване 
консумацията на ел.енергия и вода. Предварително се планират маршрутите и 
максималната натовареност на автомобилите с цел икономия на бензин. Прецизират се 
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разходите за командировки, курсове и др.  
Добрата работа и адекватната реакция на служителите в отдела допринася да не се 

трупат неразплатени фактури към доставчици. Към 31.12.2012 г. РЗИ – Варна няма 
неразплатени и просрочени задължения. 

От финансовия контрольор своевременно се изготвят контролни листи за 
бюджетните разходи по системата за контрол. Не е допуснато изплащане на разходи от 
касата и подготвяне на платежни нареждания за банкови преводи без осъществен 
предварителен контрол. Всички искания за покупка на материали, стоки, извършване на 
ремонти и отстраняване на аварии са оформени като предварителни заявки, които се 
изпълняват след  разрешение и подписи от директор на дирекция или началник на отдел, 
финансов контрольор и директора на инспекцията.  

Счетоводната документация по проведена процедура за доставка на медикаменти 
обхващаща процеса от сключването на договорите и поемането на задължения по СФУК, 
тримесечните заявки от лабораториите в РЗИ-Варна, писмата до фирмите за доставка, 
фактурирането, заплащане, завеждане в складовите регистри, изписването и получаване от 
лабораториите е оформена според бюджетната процедура. Финансовия контрольор 
проверява и обобщава заявките и ги докладва на седмични заседания на директорите, 
следи за правилното съставяне и оформяне на фактурите от фирмите, редовно упражнява 
контрол по изпълнението на сключените договори с цел да не се превишат договорените 
количества и суми. Изготвя месечни и тримесечни справки за изпълнението, като по този 
начин допринася за планиране на разходите и по-ефективно разпределение на средствата 
за издръжка.  

След определяне на нуждите на лабораториите от специфични материали е 
изготвена обобщена справка, избрани са фирми-доставчици по предварително представени 
ценови оферти и са сключени договори с всяка от тях за спечелените позиции. Всеки 
месец отделите представят заявка за необходимите лабораторни медикаменти и материали 
на финансовия контрольор, който ги обобщава и изпраща на фирмите доставчици. Този 
начин на работа, чрез изготвяне на предварителен разчет на необходимите средства 
позволява по-рационалното планиране на разходите. Регулярно се осъществява контрол на 
поръчките, доставките и заплащането да не превишават определените количества и суми 
по сключените договори.  

Стриктно се спазва утвърдената процедура по заявяване, разрешаване и извършване 
на услуги, съгласно СФУК. През м.август беше изготвена одитна пътека – материали, 
която регламентира начина на заявяване, разрешаване, закупуване, разпределение, 
изписване и отчитане на материалите в инспекцията. Досега са извършвани инцидентни 
проверки за икономичното и целесъобразно изразходване на материалните запаси в две 
насоки – чрез контрол при заявяване и закупуване и контрол при изписване и получаване. 
След въвеждането на одитната пътека са увеличени нивата на контрол и самоконтрол. 
Осъществява се проверка на всички служебни аванси и авансовите отчети на подотчетните 
лица за законосъобразност и целесъобразност. Не е допуснато заплащане на курсове и 
оформяне на командировки за курсове, които не са гласувани на Директорски съвет и 
включени в плана за квалификация на персонала на инспекцията. Извършва се ежемесечно 
осчетоводяване и контрол на зареденото и изразходвано гориво, изминат пробег и 
необходимост от доливане и смяна на масло, смяна на гуми и др. за служебните 
автомобили.  

Във връзка с изпълнението на ДДС 4/01.04.2010 г. за отразяване в касовите отчети 
на поетите и изпълнени ангажименти и задължения на инспекцията, ежемесечно се прави 
преглед на действащите договори, издадените фактури от доставчици и платените такива. 
По този начин чрез запис в задбалансовите сметки и допълнителна справка към касовия 
отчет представяме в Министерството вярна информация за очакваните разходи. 
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Планирането на приходите и разходите, изготвянето на проектобюджет за 
следващата година, както и прогнозни разчети за следващите три години 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  планове, прогнозни разчети и справки бяха изготвени и 
представени в министерството в указаните срокове. 

Основна част от дейността на инспекцията е извършване на лабораторни 
изследвания и издаване на сертификати, удостоверения, становища, заключения и др. като 
част от извършвания държавен здравен контрол и извършване на лабораторни 
изследвания, анализи и измервания, поискани от физически и юридически лица свързани 
със заплащане на държавни такси. С цел да се осигури непрекъснат режим на работа, 
обслужването на клиентите за плащания в брой се извършва в две касови помещения. В 
счетоводството се издават фактури за безналични плащания и се правят справки. Не е 
допуснато струпване на опашки и отказ да бъдат обслужени клиентите на инспекцията. 
При ежемесечните проверки от началника на отдела не са установени нарушения, липси и 
злоупотреби. Регулярно - два пъти седмично по банковата сметка се внасят постъпилите 
суми в касата. Ежеседмично, както и в двата последни работни дни от месеца събраните 
наличности по набирателната банкова сметка се транзитират към сметката на МЗ, 
съгласно счетоводната политика. 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.  

Началникът на отдела и главният счетоводител контролират събираемостта на 
приходите от такси, наеми и наказателни постановления, като дават указания с цел 
предотвратяване на грешки и неправилно събиране на суми. Организирани са различни 
мероприятия за увеличаване събираемостта и намаляване просрочените вземания от 
клиенти.  

Текущата работа на отдела се състоеше в изготвяне, обработка, проверка, 
проследяване и контрол на многобройни документи. Всички те са съставени, попълнени и 
подписани, като са спазени всички нормативни и вътрешни правила за оформяне и 
съхранение в счетоводния архив. 

И през 2012 година продължи работата, започната в края на миналата година по 
изготвяне, актуализиране и попълване с вътрешни нормативни актове на закупената в края 
на 2011 година СФУК. Във връзка с извършена проверка от Инспектората към 
Министерството както по документи, така и на място бяха прегледани всички вътрешни 
актове. Служителите в отдела работиха в две направления – изготвянето на нови правила, 
процедури и инструкции и адаптиране на съществуващите. Непрекъснато беше оказвана 
помощ на служители от другите отдели чрез конкретни справки, чрез консултации или 
чрез допълване и изготвяне на съвместни материали. През годината не е допуснато 
нарушаване на финансовата дисциплина и безконтролно разходване на парични и 
материални средства. Чрез въведени контролни процедури, проверки и справки, грешките 
са отстраняват навреме и не са се отразили на вярното и точно отразяване на сделки и 
събития в счетоводството.   
 

ІІІ.ОТДЕЛ”ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОНЕН”: 
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Отдел “Организационно-информационен” осъществява дейността си с 9 служителя: 
началник отдел - 1, главен инспектор – 1, гл.специалист-програмно осигуряване – 1, 
гл.специалист - 2, специалисти - 4. 

Отдел „ОИ” осигурява информационните връзки и комуникации на РЗИ-гр.Варна, 
създава и поддържа публични регистри и базите данни в инспекцията, поддържа  
компютърната техника, програмните продукти и интернет страница, създава условия за 
изготвяне на текстови и цифрови отчети и планове за дейността на общата и 
специализирана администрация, попълва и поддържа в актуално състояние електронните 
картотеки, изготвя графици за служебния транспорт и др. 
 
 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.  През изминалата 
година се наложи използване външно сервизно обслужване за отстраняване на 
специфични проблеми в дефектирали монитори и дънни платки. Своевременно се 
отстраняваха възникналите хардуерни проблеми. 
 Компютърното осигуряване на инспекцията се осъществява с помощта на 129 
машини, от които 8 сървъра и 10 са преносими компютри. Периодично се извършва 
ремонт и преинсталация на операционни системи, както и антивирусна профилактика на 
компютрите при нужда.  Липсата на финансови средства създава предпоставки за 
ненавременна подмяна на амортизираните и дефектирали части от мрежата и от това 
произтичат възникналите през периода проблеми по нормалната й експлоатация и 
забавяне изпълнението на поставените задачи. 
 Изградената структурна мрежа е разширена и към момента е с 119 активни точки. 
Преминаването  към GВ-ва връзка е почти приключено, което ще повиши скоростта на 
трансфера на информация.  
 Към момента броя на наличната компютърна техника и нейното разпределение по 
дирекции стана следното: 
 
 Разпределение на компютърната техника на инспекцията към 30.06.2012г. 
 

Година на 
придобива
не 

по 
дирекции 
 
 
 
сървъри 

АПФСО ЗК НЗБ ЛИ ПБПЗ МД общо 

2012  1 комп. 
1 прен. 1 комп. 1 прен.    2 

2 
2011г. 1   3 комп.                  3                            
2010г.        0 
2009г.        0 

2008г.  6 комп. 
2 пренос. 

18 
комп. 
 

5 комп. 
1 прен. 

4 комп. 
 

4 комп. 
1 прен. 

5 комп. 
2 прен. 42 

6 

2007г. 3 
 

5 
 

1 
2 прен. 

1 
 

1 
 

1 
 

8 20 
2 

2006г. 1 2 2 11 4 1 7 28 
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преди 
2006г. 

3 
 

7 
 

8 
 

2 
 

3 
 

1 
 

5 26 
 

Всичко: 8 
 

28 
3 

29 
2 

19 
2 

12 
 

7 
1 

25                                
2 

121 
10 

 
  софтуерни продукти: 
 Сигурността на информацията и безпроблемната работа на компютърната техника 
се осигурява чрез поддържане с антивирусен продукт за компютърните работни места в 
Инспекцията - Forefront Endpoint Protection. Той замени Panda Enterpise, чийто лиценз 
изтече м.декември 2011г. 
 Правно-информационната система СИЕЛА 5.0 редовно се обновява. При поискване 
бяха разпечатвани на хартиен носител извадки от законови и нормативни актове от 
СИЕЛА, EUR-lex, Lex.bg и други Интернет сайтове, в помощ на служители от всички 
други дирекции.  
 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 изминалото шестмесечие 
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. 
 
 Извърши се администриране и поддържане на регистрите на : 
- административните структури и издадените от тях актове, 
- обектите с обществено предназначение,  
- козметичните продукти от производство и внос, 
- лечебните заведения 
- обектите за бутилиране на натурални, изворни и трапезни води 
- дрогериите, 
- ДДД дейностите. 
 
 През 2012 г. се поддържаха и своевременно актуализираха следните програмни 
продукти: 
 - информационно-правна система и предоставяне на нормативни документи на 
ръководството; 
 - програмен продукт за нуждите на Звеното за административно обслужване;  
 - програмен продукт за отчитане на имунизациите на деца до 6г. възраст; 
 - програмен продукт за отчитане движението на биопродуктите; 
 - програмен продукт за дейността по текущия контрол на обектите - HIGIData; 
 - програмен продукт за регистрацията на обектите за бутилиране на натурални, 
изворни и трапезни води; 
 - програмен продукт за регистрацията на обектите с обществено предназначение; 
 - програмен продукт ARES Manadger за регистрация на входа и изхода за 
работещите в РЗИ и контрол спазване на работното време; 
 Поддържаха се и се оказваше помощ за всички други програмни продукти, 
използвани в Инспекцията, независимо дали са  с или без сервизна поддръжка. 
 
 текуща дейност 
 През периода бяха създадени необходимите условия за изготвянето в срок на 
отчетите за първото тримесечие, шестмесечие и деветмесечието, в съответствие с 
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указанията на МЗ, както и справки за отчетите по тримесечия за 2012г. Служителите  в 
отдела се справиха успешно с обемистата работа по въвеждане на информация за 
дейността на инспекцията. 
 При поискване се правеха разпечатки от Системата за контрол на достъпа, с цел 
проверка спазването на работното време от служителите. 

Издадени бяха 715 удостоверения за регистрация на обекти с обществено 
предназначение и са заличени със заповеди за заличаване 338 обекта. Отпечатани бяха 4 
становища за разрешение търговията с тютюневи изделия и 9 удостоверения за 
разрешаване на удължено работно време на обекти. 

През изминалия отчетен период в HigiData са въведени 31 519 записа, като от тях 
29 741 са проверки, 1261 са предписания, 407 заповеди, 110 акта, чиято обработка, 
включва и набиране на описателна част. Правеше се ежедневен архив на работните бази 
данни, който се съхранява на локалния диск на съответния сървър, обслужващ програмата, 
както и запис на CD в края на тримесечията. 
 За нуждите на контролиращите здравни инспектори се изготвиха поредица от 
списъци на обектите под контрол и извършената от тях дейност. Във връзка с оценяването 
на служителите са направени поименни отчети за периода на оцекнка. 

Eжедневно се обслужва електронната поща. Поддържа се връзка със съответните 
дирекции в Министерството на здравеопазването по е-mail.  За получаване съобщения 
автоматично се сигнализира на всеки 3 секунди и разпечатените писма се  свеждат 
незабавно до знанието на ръководството на инспекцията на хартиен носител за 
архивирането им. Всички изходящи и получени по електронен път писма се съхраняват в 
изградената за целта  електронна картотека и се извеждат с пореден номер в регистър на 
входящата поща.  
 На постъпилите  запитвания през E-maila и форума се отговоряше своевременно с 
информация и насоки от компетентни служители. Съставяше се сборна сигнална 
информация от  Дирекциите ЗК , НЗБ, ЛИ, МД и ПБПЗ и се изпращаше ежеседмично до 
всички регионални медии, както и огласяването на различни инициативи и мероприятия, 
посветени на бележити дати и събития. Всяка седмица тя се предоставяше на медиите като 
е-mail до всички, дали своите адреси ( общо 64 адреса), а също така се обработваше и 
предоставяше в интернет страницата на инспекциата.  
 През отчетния период заедно със служителите на  отдел „АП” неколкократно бе 
актуализрана информацията на страницата на инспекцията за предлаганите от РЗИ услуги, 
бланките и формулярите за попълване, както и нормативната уредба, която обуславя тези 
промени. През годината съвместно с Дирекция ПБПЗ бе обслужвана работещата от 5 
години ON-line анкета за проучване на мнението на клиентите. Попълнените електронни 
формуляри се отчитат ежемесечно и се предават в Дирекция ПБПЗ за обобщаване. 
 В съвместна работа със служители от Дирекция НЗБ бяха направени и оформени 
таблици и диаграми по статистическите данни на отдел ПЕК, Паразитология, както и 
електронни презентации за проведените пресконференции и представяния.  
 Периодично се попълваха и изпращаха в МЗ и НЦЗПБ данните за заразните 
заболявания и вирусен хепатит по нозологични единици, по месеци, следи се за прецизно 
изписване данните в променените  формуляри и техните наименования, както и са 
изисквани такива  от НЦЗПБ. Ежедневно и ежеседмично се попълваше, оформяше и 
предоставяше по електронна поща – в срок, на НЦЗПБ и МЗ справка, подавана от отдел 
ПЕК за  ОРЗ и ОЗБ. 
 Поддържаше се създадената съвместно с отдел “ Финансово – счетоводен”,  
картотека на наличната компютърна техника в инспекцията, нейното местонахождение, 
техническо състояние, цена.  
 За осигуряване на провеждането на държавния здравен контрол и целесъобразното 
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планиране на транспорта от служителите в отдела се изготвяха  графици по дадени заявки 
за населени места и обекти, които подлежат на проверки от здравните инспектори, както и 
от  други специалисти на инспекцията. Следеше се за стриктното изпълнение на графика 
за транспорта, за целесъобразно използване на транспорта, както и за съвместяване на 
маршрути между отделите - по възможност. Продължава попълването на ежедневни 
формуляри – маршрутни листи, за по-точно отчитане на маршрутите. На шофьорите 
ежедневно бе провеждан инструктаж за безопасност на движението, който се протоколира 
с подписи в “Книга за инструктаж”, след като се разпределят маршрутите за деня. 
 
3.Състояние на следдипломната квалификация на кадрите и специализантите в РЗИ: 
 През 2012 г. системно се попълваше и поддържаше в актуално състояние 
електронната картотека за следдипломна квалификация, архива от копия на получените 
сертификати от обученията, както и документацията на специализантите в РЗИ. 
 
  СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА БАЗА РЗИ-ВАРНА И ДРУГИ БАЗИ 
 РЗИ-Варна е база за специализация по Наредба 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването. 
  Към 31.12.2012 г. на база в РЗИ – Варна има зачислени 7 специализанти  
специалност Трудова медицина. От тях шест специализират на места срещу заплащане, а 
един е служител на РЗИ-Варна и специализира на място, заемано по реда на чл.20. 
Специализантите полагат своевременно колоквиуми по определен график, както и 
посещават редовно теоретичните обучения, организирани от Медицински университет – 
гр.Варна. Досиетата на специализантите на база в РЗИ – Варна се поддържат на хартиен 
носител и се допълват своевременно.  
 Отдел „ ОИ” организира разпространяването на информацията относно 
следдипломни обучения, организирани от различни национални центрове, специализирани 
болници и медицински университети в страната до всички заинтересовани. Информацията 
беше разпращана до медицински центрове, МБАЛ и други на територията на Варненска 
област, а така също и обявявана на интернет-страницата на инспекцията. Бяха събрани и 
обобщени заявките на желаещите да се обучават, и изпратени до съответните Висши 
учебни заведения, организиращи курсовете. Лечебните заведения бяха своевременно 
уведомявани за получените карти-направления за обучение. Бяха консултирани лекари и 
медицински сестри по проблеми на следдипломната квалификация. 
  

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В ИНСПЕКЦИЯТА  
 Планирането на следдипломната квалификация за 2012 г. на служителите на РЗИ-
Варна се извърши в съответствие с необходимостта от повишаване на знанията и уменията 
на служителите, с оглед по-качествено изпълнение на задълженията им и ефективното и 
целесъобразно използване на финансовите ресурси на инспекцията.Бяха изготвени в срок 
списъците със заявките за курсове, съобразно план-графиците на националните центрове и 
Института по публична администрация и  заявките бяха изпратени своевременно. 
Планирана беше и следдипломната квалификация за 2013 г., съобразно план-графиците на 
НЦЗПБ.  
 През изминалата година 4 служители на РЗИ-Варна специализираха по реда на 
Наредба 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването.Четиримата служители имат сключени договори с РЗИ – Варна по реда 
на чл.11а, ал.3 от Наредба 34 от 2006 г.и през 2012 г.проведоха своята специализация 
,както следва: 

Служител от отдел КНОС, Дирекция ”ЗК” на РЗИ-Варна, специализиращ Трудова 
медицина, премина основен курс на обучение – първи етап по специалността в МУ-София 
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и модул по програмата на специалност „Трудова медицина” към катедра по „Хигиена и 
екология” в МУ-Варна.  
 Служител от Дирекция ПБПЗ, специализира на място, заемано по реда на чл.20, 
специалност „ Хранене и диететика” и премина основен курс на обучение по 
специалността  в София през периода м.април-май 2012г.. 
 Служител от отдел ПЕК, Дирекция ” НЗБ” приключи успешно специализация по 
„Епидемиология на инфекциозните болести” на място, финансирано от държавата и 
придоби специалност през 2012г.  
 Служител от отдел „ МБВ”,Дирекция „ НЗБ"специализира  „ Микробиология”  на 
място, финансирано от държавата и предстои да се яви на държавен изпит през 2013 г. 
Същият през изминалата година проведе 3 обучения в НЦЗПБ в София по програмата за 
обучение по специалността, а именно: Тема 1 – Микробиологична диагностика на 
анаероби, Тема 4 – Клинична микробиология и Тема 10 – Инвазивни и кожни микотични 
инфекции.  
  
 За отчетния период общо са обучени 29 служители на РЗИ – Варна, като са взели 
участие в курсове, организирани от следните институции: 
ИПА – участие в 7 курса, обучени 13 служители, от тях – седем в ЗАО. 
НЦОЗА – участие в 4 курса, обучени 5 души; 
НЦЗПБ – участие в 4 курса, обучени 2 служители 
МЗ – участие в 3 обучения на 5 служители 
НЦРРЗ – участие в 1 курс, обучени 2 служители 
МУ-София – 2 служители –  участие в 1 основен курс на 1 служител за 30 дни и 1– в  курс 
60 дни.  

Петима служители са участвали в повече от едно обучение. 
Графикът за обучения по центрове беше поставен на общодостъпно място за всички 

служители на  NAS сървър в локалната мрежа на инспекцията за справки. 
През 2012 г. беше извършено обучение на служители от РЗИ- Варна по Закона за 

защита на класифицираната информация, както следва: 
            Старши юрисконсултът в инспекцията, като лице с право на достъп до 
класифицирана информация е завършил курс „Защита на класифицираната информация“- 
I модул в обучението на Служители по сигурността на информацията. Курсът е 
проведен във Военна академия „Г. Ст. Раковски“ – София в  периода 21-25.05.2012 г. 
            Специалистът в Звеното за административно обслужване от отдел „АП”,Дирекция 
„АПФСО”,като изпълняващ и функциите на „завеждащ регистратура“ в 
организационните единици е завършила курс „Защита на класифицираната информация“- 
за обучение на лица, определени за заемане на длъжност. Курсът е проведен във Военна 
академия „Г. Ст. Раковски“ – София в периода 22-26.10.2012 г. 

През 2012 г. беше проведено по желание на служители от инспекцията периодично 
обучение за работа с компютърни програми – за 3 месеца веднъж седмично на малки 
групи според персоналните им необходимости. 
 
 
Д-Р БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА 
Директор РЗИ-Варна 
 


