
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на 

територията на област Варна. 

Опазване здравето на населението в страната чрез промоция на здраве, 

профилактика на болестите и държавен здравен контрол 

Превръщане на първичната профилактика в задължителен елемент на всички 

нива. 

Ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола 

на заразните болести. 

Намаляване риска за здравето на човека и повишаване качеството на живот чрез 

повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на 

съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, 

и факторите на жизнената среда.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за 

промоция на здравето и профилактика на болестите на междуинституционално 

равнище при водеща и координираща роля на Министерството на здравеопазването 

чрез регионалните здравни инспекции и активно включване на професионални и 

неправителствени организации и сдружения, медии и др. 

В областта на промоция на здравето и профилактика на болестите: Прилагане на 

интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска (поведенчески, 

на жизнената среда) при различните възрастови и професионални групи и др. чрез 

използване на различни стратегии за координиране на дейностите на специалистите; 

 В областта на надзора на заразните болести: Опазване на здравето на гражданите 

от заразни болести чрез поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, 

профилактика и контрол над заразните болести. 

В областта на държавния здравен контрол: Опазване на общественото здраве 

чрез поддържане и подобряване на ефективността на държавния здравен контрол на 

обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките и дейностите със 

значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда и усъвършенстване на 



системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.). 

МЕРКИ 

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

и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за 

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

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

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

спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания. 

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

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

възможните рискове за здравето на населението. 

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

получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС ISO 17 020. Разширяване обхвата 

на акредитация на ЛИК при регионалните здравни инспекции с междуобластни функии 

с всички показатели, свързани с анализа на продуктитите и стоките и факторите на 

жизнената среда. Повишаване капацитета на лабораторната дейност на Регионалните 

здравни инспекции. 

5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за 

резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

7. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното 

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

жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични 

програми.  

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

информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на 

живот.   

9. Изпълнение на дейности по програми и проекти в областта на опазване на 

общественото здраве. 

10. Изпълнение на Националния имунизационен календар на Република България. 

Постигане и поддържане на висок имунизационен обхват в тясно взаимодействие с 

всички ведомства, неправителствения сектор и местната власт с цел недопускане 

възникването на взривове от ваксинопредотвратими заболявания, с акцент върху 

обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението. 

11. Опазване на общественото здраве чрез организиране на бърз отговор при 

възникване на епидемични ситуации, взривове и епидемии от заразни болести. 

12. Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок 

епидемичен риск, в съответствие с Международните здравни правила. 



13. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с други  регионални  структури, 

националните центрове по проблемите на общественото здраве, неправителствени 

организации и МЗ при изпълнение на дейностите по държавен здравен контрол, надзор 

на заразните болести, профилактика на болестите и промоция на здраве. 

14. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията 

на кадрите от РЗИ. 

15. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по 

определени здравни проблеми.  

ДЕЙНОСТИ 

Регионалните здравни инспекции като териториален орган на Министерство на 

здравеопазването на територията на съответната област имат основна роля по 

изпълнение и провеждане на държавната политика за защита здравето на гражданите, 

изпълняват следните задължения и правомощия по контрола на обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, 

факторите на жизнената среда, надзор на заразните болести: 

 държавен здравен контрол по спазване и изпълнение на установените с 

нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, 

продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека, факторите 

на жизнената среда, надзор на заразните болести; 

 промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; 

 събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на 

здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване; 

 мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за 

здравето на населението, включително и извършване на анализ и оценка на 

резултатите, изготвяне на доклади и препоръки към местната власт, 

информиране на населението чрез интернет страницата на РЗИ и други начини; 

 координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и 

проекти; 

 следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото 

здраве; 

 проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото 

здраве; 

 осъществяване на епидемиологични проучвания за динамиката на заболяемостта 

и смъртността от хронични неинфекциозни болести и проучване на причинната 

им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот; 

 проучване разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на 

живот, и разработване на мерки за ограничаването им; 

 организиране и участие в проучвания на здравните знания, умения и нагласи 

сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от 

профилактични дейности;  

 проучване и анализиране спазването на физиологичните норми за хранене и 

изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и 

изготвяне на предложения за оптимизирането им; 

 организиране и осъществяване на образователни дейности в областта на 

профилактиката на болести и промоцията на здравето; 



 организиране и осъществяване на масови дейности и прояви, свързани с 

международни и национални дни, посветени на здравен проблем; 

 разработване и осигуряване на разпространението здравнообразователни, 

информационни и методични материали по актуални теми и активно 

взаимодейства със средствата за масова информация; 

 участие в регионални междуведомствени комисии; 

 подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на 

обществеността и повишаване на информираността на населението; 

 издаване на разрешения, удостоверения за регистрация, заключения, становища 

и сертификати; 

 участие при разглеждането на документи по процедурите посочени в Закона за 

устройство на територията и Закона за опазване на околната среда и др., 

свързани с оценката на здравния риск за населението; 

 организиране на защитата на населението от инциденти с химични, биологични 

и радиоактивни материали от случаен, естествен и умишлен характер. 


