ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - ПЛОВДИВ
ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Настоящият Доклад се изготвя на основание чл. 7, ал. 2 от Правилата за работна
заплата на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на
здравеопазването, утвърдени със Заповед № РД-01-337/07.11.2018 год. на Министъра на
здравеопазването за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.
Регионална здравна инспекция - Пловдив осъществява и организира държавната
здравна политика на територията на Пловдивска област, населението на която към
31.12.2019 г. е 666 398.
I.
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА ДЛЪЖНОСТНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ПЛОВДИВ, за първото тримесечие
на 2021 г. са изпълнени.
Във връзка с обявената извънредната епидемиологична обстановка в страната и
въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки,
свързани с разпространението на КОВИД-19, РЗИ - Пловдив осъществява насочен здравен
контрол за спазване разпоредените мерки. Контролът основно се осъществява от
инспектори от отдел ДЗК и отдел ПБПЗ и ЗТЕ.
Сформирани са екипи за осъществяване на граничен здравен контрол на Летище Пловдив.
Дейността на РЗИ - Пловдив по спазване на разпоредените противоепидемични
мерки със Заповеди на Министъра на здравеопазването е изложената в следващата
таблица
Вид проверки/обекти
Проверки на лица, поставени под карантина
Заведения за обществено хранене
Магазини за хранителни стоки
Детски градини и ясли
Университети
Училища
Други обучителни институции
Домове за стари хора
СПА центрове, басейни, спортни зали
Хотели и други места за настаняване
Други обекти с обществено предназначение
МПС за обществен превоз
Сигнали от граждани
Кооперативни пазари
Други
ОБЩО ПРОВЕРКИ
Съставени АУАН
Часови дежурства от екипи на РЗИ - Пловдив на ГКПП
Летище-Пловдив
Съставени предписания за поставяне под карантина на
контактни лица, включително и пристигнали от рискова
зона, хоспитализирани, дехоспитализирани, организирани
колективи и др.

Брой
663
678
727
53
5
109
2
6
67
56
915
434
46
1
63
3824
74
67
14095

Ежедневна информация за извършената дейност от РЗИ - Пловдив във връзка с
пандемията от КОВИД-19 се публикува на сайта на инспекцията.
II.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА РЗИ - ПЛОВДИВ ПО
СТРУКТУРИ:
1.
Дирекция АПФСО като обща администрация подпомага осъществяването
на правомощията на Директора на РЗИ – Пловдив - орган на държавната изпълнителна
власт и създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрац ия
във всичките й направления и извършва техническите дейности по административното
обслужване.
През отчетния период 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г., Дирекцията изпълни
специфичните задачи, съобразени с годишния план и текущо осигури нормални условия
за функциониране на специализираните дирекции на Инспекцията.
С цел осигуряване на по-добро финансово управление и прозрачност при
разходването на бюджетни средства в РЗИ - Пловдив е изградена и въведена система за
финансово управление и контрол. Тя включва правила, процедури и работни инструкции,
относими към работата на инспекцията и включени в Наръчник по СФУК. Чрез тях се
разпределя и отговорността между длъжностните лица, които участват в процесите по
управление и контрол, с цел постигане на стратегическите цели на РЗИ - Пловдив.
Бюджетът съдържа информация за отделните дейности и обвързва изпълнението на
политиката с разходите по отделните програми. Разходите по всяка програма са
разпределени по параграфи, представляващи услугите, които РЗИ – Пловдив предоставя
на обществото (събраните приходи и извършени разходи).
В РЗИ – Пловдив се поддържат актуални списъци на свързаните компютри и се
отбелязват пуснатите в експлоатация нови такива. Изградена е вътрешна компютърна
структурирана мрежа , подсигурена със аварийно захранване.
Автомобилният парк се поддържа в добро състояние с цел обезпечаване на
месечния график за транспорт и доставката на ваксини. Следи се за
техническата
изправност на служебните автомобили и при необходимост своевременно се осъществява
ремонт. Осигурен е превоз на необходимите ваксини, ЛПС и тестове от склада на МЗ в гр.
София.
За ефективното и ефикасно провеждане на горепосочените дейности ежедневно се
осъществяват и дейности по административно-правно, финансово и стопанско
обслужване, които включват обработка, насочване и изпращане на входяща и изходяща
кореспонденция; окомплектоване на преписки; предоставяне на физически и юридически
лица заявления и платежни документи за извършване на административни услуги;
служебно и трудово-правно обслужване на служителите на РЗИ – Пловдив; поддръжка на
актуална информация и данни за персонала в досиета, специализиран софтуер и
интегрирана информационна система на държавната администрация; организиране
поддържането на компютърната техника и внедряване на нови софтуери; поддържане в
актуално състояние на публичните регистри, поддържани от Инспекцията, изготвяне на
справки към МЗ за разпределението на ЛПС, тестове, лекарства – Ремдесивир
и
фактическото им раздаване по ЛЗ в областта.
Обработени и приключили с Решение на директора по ЗДОИ – седем броя
заявления за достъп до обществена информация.
1. Дирекция „Медицински дейности”
Дирекцията е организирана в два отдела - „Организация и контрол на
медицинските дейности” и „Здравна информация” като дейността й е представена на
следната таблица:

Бюджетна програма № 1 "Държавен здравен контрол"

план

Д МД
Трето трим. 2021

Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 Издадени хигиенни заключения за регистрация/протоколи за текущ
4
съответствие на аптеки и складове
 Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии
текущ
0
 Издадена заповед за заличаване регистрацията на дрогерии
текущ
0
 Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти, текущ
0
поради изтекъл срок на годност/нарушена опаковка
 Издадени предписания
текущ
0
 Издадени актове
текущ
0
Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение (ООП) и на продукти и стоки със
значение за здравето на човека
 Проверки на ООП
 Проверки на аптеки, складове и дрогерии
216
196
 Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни текущ
1
стоки на пазара



Изготвени писма до други институции
Проверки на аптеки с МВР и НАП

текущ
текущ

1600.02.01 - Бюджетна програма - „Контрол на медицинските дейности,
здравна информация и електронно здравеопазване"
Регистрационен режими и разрешителен режим
Подадени заявления за регистрация на ЛЗИБМП по чл. 40 и чл. 43 от ЗЛЗ
Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл. 40 от ЗЛЗ
Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на
лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи
Проверени медицински стандарти при регистрация на ЛЗИБП

16
план

Трето
трим.. 2021

текущ
текущ
текущ

58
14
60

текущ

37

Изпратени в ИАМН заповеди за заличаване на лечебни заведения за
извънболнична помощ и хосписи

текущ

8

Издадени удостоверения за извършване, промяна в обстоятелствата и
заличаване на лечебната дейност по чл. 2а
Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената
регистрация
Издадени
удостоверения
за
регистрация
на
лица,
упражняващи
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното
здраве
Издадени заповеди за заличаване на регистрацията на лица, упражняващи
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното
здраве
Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ
Издадени удостоверения за недостатъчност на лекари по дентална медицина

текущ

0

текущ

375

текущ

1

текущ

0

текущ
текущ

16
11

на
тримесеч
ие

12

текущ
текущ
текущ
9

25
22
38
9

текущ

48

Контрол за гарантиране правата на пациента
Избор но екип
Брой жалби по чл. 93 от ЗЗ
Проверки от РЗИ по жалби и сигнали
Писма с други институции
Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно
въздействие върху индивидуалното здраве
Проверка на лечебни заведения за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГ и
диализни центрове

Проверка на лечебни заведения за извънболнична помощ и здравни заведения

текущ

30

Съвместни проверки с другите дирекции на РЗИ и други институции

текущ

10

Актове за административно нарушение /РЗИ /
текущ
Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 от ЗЗ

0

Проверки от РЗИ
Проверки за изпълнение на медицинските стандарти
Проверки на РЗИ за изпълнение на медицинските стандарти /по наредба № 49/,
извън разрешителния режим на лечебните заведения
Проверки на РЗИ във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения

12

10

текущ

10

текущ

2

Брой издадени Удостоверения от РЗИ по чл. 47 от ЗЛЗ
текущ
Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на РКМЕ

0

Издадени заповеди за определяне /закриване на състава на Лекарска
консултативна комисия /ЛКК/
Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК
Извършени проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения и
ТЕЛК
Проведени работни срещи по медицинската експертиза с лечебните заведения
Участия в заседания на Регионалния съвет

текущ

2

текущ
2

15
4

1
2

3
4

Извършени проверки от Регионален съвет на издадени решения за временна
неработоспосбност и експертни решения по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ
текущ

22

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК

текущ

4870

Обработени медицински експертни досиета /МЕД/ за служебно
преосвидетелстване
Проверени, заверени експертни решения

текущ

1329

текущ

2992

Изпратени експертни решения на заинтересованите страни

текущ

8311

Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения

текущ

410

Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане и
други институции по медицинската експертиза

текущ

442

Извършени справки и заверени копия на документи

текущ

315

Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, обработка, отчитане и
анализиране на информация от РЗИ
Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни заведения
Обработени оперативни сведения и др. статистическа информация (съобщения,
известия и др.) от лечебните заведения

текущ

279

Проверка и кодиране на съобщения за смърт
Проверки и изготвени протоколи от извършени проверки на статистическата
отчетност в лечебните заведения
Събрани съобщения за суицидни действия

текущ

3069
0

Събрани, обработени и проверени финансови отчети на ЛЗБП
Кодиране и внасяне в ИС съобщения за раждане
Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане на
разходите на лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП
Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Наредба №
3/2019 г. за субсидиране на лечебните заведения от МЗ.

50

текущ
текущ
текущ

58
0
2947

2 анализ
текущ

102

Събрана информация и изготвени справки по искане на МЗ
Събрана информация и изготвени справки по искане на НЦОЗА и др.
Институции.
Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-демографските
процеси на регионално ниво, необходими за формиране на националната и
териториалната здравна политика
Проверени и върнати за преработване отчети на лечебните заведения по
Наредба № 3/2019 г. за субсидиране на лечебните заведения от МЗ.
Събрани и обработени справки за натуралните показатели в делегираните от
държавата дейности по здравеопазване

при
поискване
при
поискване

4

текущ

2

текущ

12

на
тримесеч
ие

18

текущ

0

4

Изпълнение на дейности по Националната програма за подобряване на
майчиното и детско здраве
Брой проверки в лечебните заведения

1600.02.02 - Бюджетна програма - „Осигуряване на медицинска помощ на
специфични групи от населението"
Експертиза на трайно намалената работоспособност
Брой постъпили заявления в РКМЕ
Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК

Отчет
трето
2021

ДМД
тр.

3541
4038

Брой домашни посещения на ТЕЛК
Извършен транспорт за домашни посещения

0
0

Контрол на експертизата на работоспособността
Проверки по сигнали и жалби
18
Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и
6
качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на ЛКК,
личните лекари
Проверки по реда на Закона за административното производство
0
1600.02.06-Бюджетна програма - "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение,
майчино и детско здравеопазване"
Координация, методично ръководство и контрол на дейността на Комплекса за
1
социално - здравни услуги “Св. Петка” - Пловдив - извършени проверки
Участие в заседания на Регионален съвет по осиновяване
10

Програма 4: Намаляване на търсенето на наркотични вещества
Показатели за изпълнение
Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на едро с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

План
45

Извършени проверки в програми за лечение с агонисти и агонисти1
антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
Съставени протоколи от проверките
46
Предоставени рецептурни бланки за предписване на медикаменти, текущ
съдържащи наркотични вещества (кочани)
Предоставени специални формуляри за поръчка на медикаменти, текущ
съдържащи наркотични вещества (кочани)
Вписвания в регистъра на специални формуляри по чл.13, ал. 4 от текущ
Наредба № 21/12.10.2000г. за изискванията към документацията и
отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и

Отчет ДМД
трето трим. 2021

58
2
60
989
54
23

техните препарати.
Приети протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на текущ
медикаменти, съдържащи наркотични вещества
Приети отчети за движението на наркотичните вещества
текущ

528
176

текущ

1

Участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества и техните текущ
препарати
Съвместни проверки с МВР и ДАНС
текущ

0

текущ

0

Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, текущ
които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите – приети заявления за вписване
в регистъра

7

Изготвени отчети за движението на наркотичните вещества

Изготвени писма до БЛС, РФК и др.

0

3. Дирекция „Обществено здраве“
Дирекцията осъществява дейности в следните отдели: „Държавен здравен
контрол“, „Лабораторни изследвания“, „Радиационен контрол“ и „Профилактика на
болестите и промоция на здравето и здравно-техническа експертиза“.
Дейността на дирекцията е представена на следващата таблица
Бюджетна програма № 1 "Държавен здравен контрол "
Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол
Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
план

Проведени експертни съвети по здравно-техническа експертиза
към МЗ и РЗИ

Участия в експертни съвети по устройство на територията
(ЕСУТ) към други ведомства, включително и ЕЕС

Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в
експлоатация

Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и
планове

отчет
13
3
30
121


Издадени здравни заключения за избор на площадка за
разполагане на обект с източник на йонизиращо лъчение

16



Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ

50



Разгледани документации по ЗОЗЗ

47



Издадени здравни заключения за устройствени схеми и плнове

120



Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти

58


Издадени становища относно необходимостта от извършване на
Екологична оценка (ЕО) по ЗООС

15


Издадени становища относно необходимостта от извършване на
ОВОС по ЗООС

46


Издадени становища относно обхват и съдържание на ЕО и и
ОВОС по ЗООС

Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и
ОВОС по ЗООС

-

 Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в
експлоатация по реда на ЗУТ
 Издадени становища относно готовност за въвеждане в
експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

34

 Издадени становища за удължено работно време по Закона за
шума в околната среда

87

Показатели за проверка на води

Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни води

14


Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани
натурални минерални, изворни и трапезни води

78

Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение(ООП) и на продукти и
стоки със значение за здравето на човека

Проверки на ООП, вкючително и с източници на йонизиращи
2459
1412
лъчения

Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни
53
стоки на пазара

Пробовземане на вода от централни водоизточници по
147
180
мониторингова програма

Пробовземане на вода от ведомствени водоизточници
13
22

Пробовземане на вода от местни водоизточници
22
14

Пробовземане на вода от открити плувни басейни
135
124

Пробовземане на вода от закрити плувни басейни
3

Пробовземане на вода от минерални бани
3

Пробовземане на вода от минерални водоизточници за хигиенни
и профилактични цели, включително и за водоналиване и питейни
4
18
нужди

Пробовземане на вода от минерални водоизточници за
9
бутилиране

Пробовземане от предприятия за бутилирани води
15

Пробовземане от търговска и складова мрежа на бутилирани води

Пробовземане на козметични продукти
Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова медицина

Проверки
22
10
Показатели за контрол върху продукти и стоки със значение здравето на човека

Проверки на биоциди
7

Проверки на детергенти

Проверки на химични вещества и смеси
1

Проверки на козметични продукти
15

Проверки на магазини за дрехи втора употреба

Проверки за чистотата на населените места
1

Проверки по насочен здравен контрол при внос на продукти и
стоки със значение здравето на човека по споразумение между
7
Агенция „Митници“ и МЗ/РЗИ
Регистрационен и разрешителен режим
Показатели за регистрация

Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на
натурални минерални, изворни и трапезни води

Регистрирани обекти с обществено предначначение по Закон за
здравето, /включително с ИЙЛ за 6-те области, подлежащи на
117
контрол/
Показатели за разрешения

Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или
азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия
или кораби
 Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън
1

страната
Административно-наказателна дейност

Предписания
29

Заповеди за спиране
1

Актове
74
Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол
Показатели за фактори на жизнената среда
 Лабораторни анализи на питейни води
4264
5704
 Лабораторни анализи на минерални води
266
285
 Лабораторни анализи на води от водоизточници за хигиенни и
28
84
профилактични цели
 Лабораторни анализи на води в плувни басейни
675
650

Измервания и изчисления на шум
90
90

Брой обекти с нейонизиращи лъчения, обхванати с измервания
20
29

Измервания на електромагнитни полета
240
796
Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Брой анализи на козметични продукти
50

Брой анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и
188
155
трапезни води
Показатели за контрол на дейности със значение за здравето на човека

Оценка на храненето в организирани колективи
44

Проверки по храненето на организирани колективи за спазване на
118
здравните изисквания
Контрол на факторите на жизнената среда по радиологични показатели

Лабораторни анализи на питейни води
171

Лабораторни анализи на храни
84

Лабораторни анализи на атмосферни отлагания
2

Измервания на мощността на дозата на естествения радиационен
128
гама фон

Измервания – дозиметричен контрол в обекти с общ.
109
предназначение с ИЙЛ, брой обхванати обекти
ДРУГИ

Въвеждане на данни в информационната система за мониторинга
на питейните води-брой протоколи
587

Изготвени Здравни заключения за съответствие с нормативни
196
изисквания

Проверки за спазване на седмични разписания

Проверки за спазване на забраната за тютюнопушене, за
2305
предлагане на алкохол и за пряка реклама на спиртни напитки по ЗЗ
Предоставяне на обучение

Проведени обучения, курсове и семинари по проблемите на
държавния здравен контрол
Бюджетна програма № 2 "Промоция и превенция на незаразните
болести "

план отчет

Дейност по профилактични програми и проекти
Национални програми по профилактика на незаразните заболявания
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари,
обучения и др.) - общо
1.1. от тях проведени за целева група деца и ученици

1

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
14
информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене общо
2.1. от тях деца и ученици
2.2. от тях младежи (18-29 години)
2.3. бременни и кърмещи жени
2.4. други уязвими целеви групи
2.5. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от
тютюнопушене
3. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
14
информираност за злоупотребата с алкохол - общо
3.1. от тях деца и ученици
3.2. от тях младежи (18-29 години)
3.3. други уязвими целеви групи
4. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за храните и храненето, здравословното хранене, рискове за
здравето при нездравословен модел на хранене, диетично хранене във
всички възрастови групи - общо
4.1. от тях деца и ученици
4.2. от тях младежи (18-29 години)
4.3. други уязвими целеви групи
5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на
информираност за вредите за здравето от ниската физическа активност във
всички възрастови групи - общо
5.1. от тях деца и ученици
5.2. от тях младежи (18-29 години)
5.3. други уязвими целеви групи
6. Проведени кампании и информационни дни
1
7. Разпространени информационни материали
180
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18
години
1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари,
обучения и др.) - за придобиване на здравни знания и навици и формиране
на здравословно поведение с оглед профилактика на оралните заболявания
сред деца и ученици
2. Разпространени информационни материали
Национална стратегия за хора в неравностойно положение, принадлежащи към
етнически произход
1.Разпространени информационни материали
2. Реализирани дейности по национални програми по профилактика на
незаразните заболявания
Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и начина на живот
1.Изготвени доклади, анализи, оценки за влиянието на факторите на
жизнената среда, вкл. Работната среда и за знанията, нагласите и практиките
сред различни групи от населението:
Здравно образование на населението (извън обхвата на националните
програми)
1. Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други) сред
различни рискови и възрастови групи от населението
2. Разпространени информационни материали
200
3. Проведени здравно – информационни и образователни кампании сред
1
населението
Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 год.
1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,
семинари, обучения и др.) - общо
2. Брой поставени/събрани детектори

Лабораторни изследвания по услуги на физически и юридически лица

За отчетния период по заявки за физически и юридически лица са изследвани 489 бр.
проби, а анализите са 4268 бр. От тях 98 бр. проби със 184 бр. анализа са нестандартни.
Води: питейни

Микробиологични изпитвания
Физико - химични изпитвания
Изпитвания за тежки метали
Изпитвания за пестицидни
остатъци трихалометани, бензен
и леснолетливи вещества
Изпитвания за Бенз/а/пирен и
ПАВ

Проби

Анализи

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

224
175
94
9

535
1515
279
153

34
33
-

56
54
-

8

40

-

-

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

-

-

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

37

51

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

Води от водоизточник
Проби
Микробиологични изпитвания
Физико - химични изпитвания

2
4

11
46
Води: сурови

Проби
Физико - химични изпитвания
Микробиологични изпитвания

Анализи

Анализи

118
824
6
22
Води: плувни басейни
Проби

Анализи

Микробиологични изпитвания
Физико - химични изпитвания

154
555
9
53
265
8
Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Проби

Анализи

Нестандартни
проби

13
10

Нестандартни
анализи

Микробиологични изпитвания

1
7
Води от водоизточници за хигиенни и профилактични цели, минерални бани
Проби

Физико - химични изпитвания

1

Нестандартни
анализи

-

-

Анализи

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

-

-

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализи

3
Лечебна кал

Проби
Микробиологични изпитвания

Нестандартни
проби

1
4
Води: повърхностни
Проби

Микробиологични изпитвания

Анализи

Анализи

3
9
Фактори на жизнената среда
Проби

Измервания

-

-

Нестандартни
проби

Нестандартни
измервания

Осветеност

20

66

-

-

Анализи на питейни и непитейни води по радиологични показатели
Проби

29

Анализи

Нестандартни
проби

Нестандартни
анализа

87

3

3

 През изминалото тримесечие са взети проби води – 82 бр., от тях питейни води –
44 бр., плувни басейни – 38 бр.
4. Дирекция „Надзор на заразните болести”
В Дирекцията са разкрити два отдела – „Противоепидемичен контрол” и
„Медицински изследвания”, дейността на които е представена на следващата таблица:
Имунопрофилактика - Изпълнение на Имунизационния календар
на Република България
1 Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ
Бюджетна програма № 3 "Профилактика и надзор на заразните болести"

438

438

план

отчет

2. Одобрени и изготвени годишни планове и отчети за подлежащите на
задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по
видове и количества за тяхното обхващане

1

3. Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни планови,
438
целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми
и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика

438

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на РЗИ

8906

5. Имунизирани лица в имунизационните кабинети на РЗИ

4528

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на РЗИ

8910

7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние

64

8. Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани реакции
след ваксинация (НРВ)
10. Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика
11. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти

1
14

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации
Контрол на заразните болести
1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ
2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени взривове
от ОЗБ
3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на заразните
болести
4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други по
профилактиката и надзора на заразните и паразитни болести, вкл. и по
контрола на ВБИ
5. Издадени предписания по констатирани пропуски по профилактиката и
надзора на заразните и паразитните болести
6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката и
надзора на заразните и паразитните болести
7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения по
профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести

1

1

3

3

13

13
309

1
1

8. Издадени заповеди за спиране на дейност
9. Обща сума от издадените наказателни постановления
10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани с
надзора и контрола на заразните и паразитните болести
11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния
режим в детски и лечебни заведения
12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация

1000
2022
87

13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна среда
14. Извършени проверки на анофелийни биотопи
15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други по
контрол на ДДД дейности.
16. Оказана организационно-методична помощ
18. Проведени курсове по ДДД
Диагностика и профилактика
1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни болести
(ОЗБ
2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ

8867

3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации

8891

2

4.Извършени профилактични и диагностични бактериологични изследвания
5.Извършени профилактични и диагностични вирусологични изследвания
6.Извършени профилактични и диагностични паразитологични изследвания
6.1 от тях на бежанци
7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и др. за
чревни паразити
8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове за медикосоциални грижи и др.
9. Извършени профилактични и диагностични серологични изследвания
10. Изследвани материали за рутинна диагностика.
11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни граждани по
проблемите на парзитните болести .
12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности.

1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и
дератизация
Разрешителни режими
1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци
2. Издадени становища за класификация на опасни болнични отпадъци

80

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания от лечебните
заведения за извънболнична помощ, здравни кабинети и кабинети за
неконвенцианална медицина при регистрацията им.
Колегиуми

56

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ

3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за
доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя резултат,
през КАБКИС
4.Брой лица от групите в най-висок риск, на които е направен скрининг за
риск от ТВ
Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на
туберкулозата в Република България
1. Регистрирани случаи с туберкулоза

III.

180
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНИ ЗАДАЧИ

1. Дирекция „Медицински дейности“

На основание писмо на МЗ №03-704/06.07.2021 г. се изготви план за
действия в област Пловдив при нова вълна от COVID-19;

На основание писмо на МЗ №03-736/15.07.2021 г. за изпълнение на пилотен
проект с финансиране от Европейската комисия (ЕК) „Европейска гаранция за детето“,
служители на ДМД попълниха онлайн въпросници за количествените изследвания, които
включват консултация със служители на Регионалните здравни инспекции;

Във връзка с писмо от Министъра на здравеопазването №03-767/27.07.2021
г., относно предоставяне на информация за раздадените от РЗИ - Пловдив количества от
лекарствения продукт INN Hydroxychloroquine и наличности към 03.04.2021 г. в лечебните
заведения за болнична помощ на територията на област Пловдив, се събра и обобщи
нужната информация от ЛЗБП;

В отговор на писмо от МЗ, получено по електронна поща с вх. №03809/06.08.2021 г., се изготви становище, относно готовността на лечебните заведения за
болнична помощ на територията на Пловдивска област за работа в условия на пандемия,
причинена от SARS-CоV-2 коронавирус;

Във връзка с писмо от МЗ по ел. поща се изготви справка, относно
разкриването на ковид - зони на територията на Пловдивска област за диагностика и
лечение в условията на извънболничната помощ на пациенти със симптоми на
коронавирусна инфекция;

Неколкократно се изготвяха поискани от МЗ справки, относно: броя на
разкритите и заетите ковид легла, наличните и необходимите лични предпазни средства,
налични педиатрични ковид легла в областта и др.;

Във връзка с получено писмо от Министерство на здравеопазването №03884/27.08.2021 г. изпратихме до ЛЗБП, ДКЦ, МЦ, МДЦ, ОПЛ и СИМП интерактивен
справочник за лечение на пациенти с COVID-19;

Във връзка с получено писмо от Министерство на здравеопазването №03873/27.08.2021 г. се изиска от ЛЗБП и се изготви справка за наличностите на кислород;

На основание писмо от МЗ №16-00-67/27.08.2021 г., информирахме
диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове, които имат сключен
договор с НЗОК за диагностика и амбулаторно лечение на болни с Ковид-19 по
„Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на
медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, че могат да
кандидатстват за предоставяне на апаратура по една или повече от предоставен списък,
като общата сума на заявените позиции трябва да бъде в прогнозен размер до 50 000 лева
по средни пазарни цени, като подават заявления директно в МЗ;

Във връзка с писмо на МЗ №16-00-67/07.09.2021 г., РЗИ - Пловдив
организира получаването и раздаването по 30 броя медицински пулсокситометри на
диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове, които имат сключен
договор с НЗОК за диагностика и амбулаторно лечение на болни с Ковид-19 по
„Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на

медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“;

Във връзка с писмо, получено по електронна поща с Наш вх. №031002/28.09.2021 г., относно определяне на приоритетите за бъдещи инвестиции в областта
на здравеопазванито за програмния период 2021 – 2027 г. и разработената от нас Карта на
здравната инфраструктура на областта изпратихме в МЗ попълнена таблица с исканата
информация;

Във връзка с писмо на МЗ №16-00-67/07.09.2021 г. се събра от лечебните
заведения от ЛЗБП на територията на РЗИ – Пловдив информация и се изготви анализ в
табличен вид (excel) за пациенти лекувани с Veklury (INN Remdesivir);
1. Дирекция НЗБ
 В изпълнение на Писмо на МЗ № 26-00-2506/ 31.08.2021 г. от 01.09.2021 г. бе
разкрит временен ваксинационен пункт на територията на магазин Метро гр. Пловдив.
Продължава дейността на мобилният имунизационен екип за обхващане с имунизации
срещу COVID-19 на трудноподвижни лица по домовете и в предприятия, заявили
желание;
 В изпълнение на Националния ваксинационен план срещу COVID-19 от 27.12.2020
г. на ваксинационни центрове и личните лекари се предоставят оптимални количества
биопродукти за максимално ускоряване на процеса по обхващане на желаещите да се
имунизират срещу COVID-19. До момента са проведени 247145 имунизации в Пловдив
област, същите своевременно се регистрират в националната информационна система за
имунизации срещу КОВИД-19. С пълен имунизационен статус са 130366 лица;
 В изпълнение на Писмо на МЗ № 16-00-96/16.07.2020 г. ежемесечно се изпраща
отчет за дейността на отдела с информация за противоепидемичните мерки, касаещи
пандемията от COVID-19;
 Ежедневно се въвеждат връчените предписания в уеб- базираната информационна
система, съгласно актуалните Заповеди на МЗ. Справка за карантинираните лица
ежедневно се изпраща до ОД на МВР и Кметове на общини. В отдел „ПЕК“ се издават
сертификати за ваксинация срещу COVID-19 на всички желаещи ваксинирани лица,
включително и на тези, при които имунизацията не е проведена в РЗИ Пловдив;
 В изпълнение на Писмо на МЗ изх. №16-00-64/23.08.2021 г. са извършени 21
проверки в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на
областта;
 На основания Писмо на МЗ изх.№16-00-4/29.09.2021 г. относно прилагане на
бустерна доза на ваксина срещу COVID-19 до всички ОПЛ и ВИП бяха изпратени
уведомителни писма. Към момента са реимунизирани 180 лица;
 Всички указания,препоръки и информация получени от МЗ относно COVID-19
своевременно се публикуват на сайта на РЗИ. Разкрита е гореща телефонна линия за
консултация и въпроси.

С уважение,
Д-р Сийка Димчева
Директор РЗИ - Пловдив

