
СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ – ШУМЕН  
ЗА ПЕРИОДА 13.09.2021 г. – 19.09.2021 г. 

 
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 
 Общ брой проверки: 2 

 по Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните 

заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални 

грижи  

 

 по Медицински стандарти 2 

 по Наредба №3/05.04.2019г. за субсидиране на лечебните заведения 

от МЗ 

 

 по осъществяването на метрологичен контрол в лечебни и здравни 

заведения   

 

 по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането  

  обекти за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона 

за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите: 

 

- аптеки по ЗЛПХМ  

- от тях аптеки с лиценз по ЗКНВП  

- пределни цени на лек. продукти  

- дрогерии  

- търговци на едро  

 по жалби и сигнали  

 по чл. 56 и 56а от Закона за здравето по спазването на пълната 

забрана за тютюнопушене в закрити и открити обществени места: 

 

-  лечебни и здравни заведения  

- други закрити обществени места по смисъла на § 1а от 

допълнителните разпоредби на ЗЗ 

 

 други проверки:  

-  ОПЛ, СИМП, МЦ, АПДП  

-  лекари с издадени разрешения за продажба на лекарства по Наредба 

№5 

 

-  лица, упражняващи неконвенционални методи на лечение  

- проверки по ОМП  

- проверки по COVID-19  

- „Избор на екип“ в ЛЗБП  

- по проекти и програми: „Национална програма за подобряване на 

майчиното и детско здраве“, „Патронажна грижа за възрастни хора 

и хора с увреждания“(мониторинг, супервизия) 

 

 Проведени анкети за корупция в лечебни заведения за болнична 
помощ 

 

 Дейности по медицинска експертиза:  

  приети и обработени медико-експертни досиета 126 

 издадени заповеди за лекарски консултативни комисии 2 

 проверени, заверени и въведени в регистъра експертни решения 154 

 Изготвени документи (удостоверения, уведомления, разрешения, 

хигиенни заключения и др.): 

 

 Удостоверения на ЛЗ, че отговаря на медицинския стандарт и 

здравните изисквания 

2 

 Документи на ЛЗ за регистрация/пререгистрация в ИАМН:  2 

- изпратени 2 

- получени удостоверения на ЛЗ  

 уведомления  



 разрешения  

 корескореспонденция/писма (МЗ, ИАМН, ЛЗ, ЗЗ, НЕЛК, БЛС, 

БЗС, НЦОЗА, НСИ, РЗОК, НОИ, ТСБ, РДСП, ОД на МВР, ТД на 

ДАНС, областна  администрация, общински адиминистрации,                                                                      

съдебни власти, работодатели) 

27 

  доклади/докладни записки  

 заповеди за проверки на ЛЗ и ЗЗ 2 

 заповед за ТЕЛК  

 заповед за пом. средства   

 ел. таблици по Наредба №3 (проверени/изпратени)  

 таблици от проверки по НППМДЗ  

 заявления (регистрация/пререгистрация/,заличаване на ЛЗ, продажба 

на лекарства по Наредба № 5, дрогерии; зелени/жълти рецепти, 

получаване на специален формуляр за поръчка на наркотични 

вещества); 

  отчети от аптеки за отпуснати рецепти  

 описи за унищожаване на  зелени и жълти рецепти – брой кочани 

 

 конст. протоколи от проверки 2 

 приемо-предавателни протоколи за раздаване/получаване на ЛПС и 

дезинфектанти  

 

 приемо-предавателен протокол за Vekluri  

 Обработена медико-статистическа информация:  

  отчети за НСИ   

 отчети за НЦОЗА   

  кодирани и въведени в Регистър  „Съобщения за смърт“ 269 

 въведени в Регистър „Детска смъртност“  

  въвеждане в уеб базирано приложение на Съобщения за суицидно 

действие 

7 

 ежедневна  справка за свободни легла в ЛЗБП  5 

 ежеседмична справка за МЗ за заетост на COVID-леглата  1 

 ежеседмичен отчет за Veklury 1 

 ежемесечна справка за количествата ЛПС, дезинфектанти и 

кислород в лечебните заведения за болнична помощ за МЗ 

 

 ежедневна справка до МЗ за наличие на кислород в ЛЗБП 5 

 приети от аптеки ежемесечни отчети за отпуснатите зелени/ 

жълти рецепти, спец.формуляри,  

 

  тримесечен отчет за движението на наркотичните вещества в 

областта 

 

 спавки по Закона за достъп до обществена информация  

 Изготвени отчети, информации, предложения, справки, 
анализи и др.: 

 

 

 здравно-демографски анализ  

 справки/регистри, заповеди по ОМП  

 изготвяне на Карта на здравната инфаструктура на област Шумен  

 справки COVID-19  

 справка за обслужени деца в детски ясли за община Шумен  

 бюджетни прогнози на ЛЗ  

 карти по мед. стандарти 2 

 дейност на РКМЕ 356 

 Издадени предписания за установени нарушения  

 Издадени заповеди за заличаване на регистрация  

 Издадени становища за недостатъчност  

 Съставени актове  

 Раздаване на тестове за Ковид-19 на РУО, брой тестове/брой 
училища 

590/34 

  



ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 
 
Епидемиологична обстановка за периода  
 Регистрирана заразна заболяемост  

На територията на област Шумен са  регистрирани 250 остри  заразни болести(ОЗБ). 

 Въздушно-капкови инфекции:4 

 COVID-19:245   

 Чревни инфекции: 0 

 Трансмисивни инфекции:0 

 Инфекции с множествен механизъм на предаване:0  

 Паразитологични заболявания:0  

 Полово предавани:1  

 Невроинфекции: 0   

 Ухапан от куче: 0  

 

Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) по възрастови групи през периода:  

0-4 5-14 15-29 30-64 +65 общо 

   20 22 0 44 0 86 

` 
Дейност на отдел „Противоепидемичен контрол”: 
 

Общ брой извършени проверки, от които 8 

 по текущ контрол 2 

 тематични проверки  

 насочени проверки по жалби и сигнали от граждани или институции       

 по спазване на противоепидемичните мерки на открити и закрити 

обществени места, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването 

във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната 

2 

 за спазване на задължителна карантина от 14 дни на лица, завръщащи се от 

рискови страни, контактни на положителни за коронавирус 
1 

 на ОПЛ във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на 

министъра на здравеопазването 
 

 проверки по чл. 56 и 56а от Закона за здравето по спазването на пълната 

забрана за тютюнопушени в закрити и открити обществени места: 
3 

- обекти за хранене и развлечения   

- детски и учебни заведения   1          

- лечебни и здравни заведения  2 

Проведени епидемиологични проучвания 250 

Издадени предписания за противоепидемични и хигиенни мерки  

Взети проби (назофаренгиален секрет) за PCR тест за COVID-19  

Издадени предписания за поставяне под 14 дневна карантина на лица, 

завърнали се от рискови страни 
724 

Издадени заповеди за спиране експлоатацията на обекти  

Съставени актове  
 

Дейност на отдел „Медицински изследвания”: 
Микробиологични и паразитологични изследвания: 

Изследвания за ЛЗК (чревно носителство и паразитология) 2 

Изследвания за чревни инфекции 8 

Изследвания за капкови инфекции 0 

Серологични изследвания 64 

Паразитологични изследвания  42 

Контроли за дезинфекция и стерилност  0 

Регистрация на здравни книжки 32 

Издадени направления за PCR - тестове 6 

Изследвания с бързи антигенни тестове 136 



ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 
 

Отдел „Държавен здравен контрол” 

Общ брой извършени проверки, от които: 332 
 по текущ контрол 137 

 по чл. 54 от Закона за здравето по спазване забраната за продажба на алкохолни 

напитки на лица под 18 години и на територията на детските градини, училищата и 

общежитията за ученици 

17 

 по чл. 56 и 56а от Закона за здравето по спазването на пълната забрана за 

тютюнопушене в закрити и открити обществени места: 

75 

- обекти за хранене и развлечения 3 

- детски и учебни заведения 12 

- други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните 

разпоредби на ЗЗ 

60 

- открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ) - 

 контрол във връзка с обявената извънредната епидемичната обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Р България 

101 

 по писма на МЗ  - 

 тематични проверки - 

 насочени проверки по жалби и сигнали от граждани или институции  2 

Издадени предписания, от които:  
-  за нарушения на санитарно-хигиенните изисквания в селскостопанска аптека 1 
Съставени актове, от които: - 
Издадени заповеди, от които: - 
Постъпили жалби и сигнали от граждани или институции - 
Изготвени писма 2 
Изготвени доклади за регистрация на обекти с обществено предназначение 3 
Изготвена информация за сайта на РЗИ – Шумен 2 
Общ брой взети проби за анализ, от които: 24 
- проби води за питейно-битови цели 17 

- проби води от плувни басейни - 

- проби бутилирани води 2 

- проби козметични продукти 5 

- проби химични вещества, смеси и изделия - 

Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти - 
Участия в държавни приемателни комисии  1 
Издадени становища за готовността на строежи за въвеждане в експлоатация - 
Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО/ОВОС - 
Становище по задание за ЕО/ОВОС - 
Становище по доклад за ЕО/ОВОС - 
Становище по проект на СОЗ - 
 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”      

Общ брой извършени проверки, от които: 79 

 по чл. 54 от Закона за здравето по спазване забраната за продажба на 

алкохолни напитки на лица под 18 години; на територията на детските градини, 

училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; по време на спортни 

прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици 

10 

 по чл. 56 и 56а от Закона за здравето по спазването на пълната забрана за 

тютюнопушени в закрити и открити обществени места: 
30 

- обекти за хранене и развлечения 2 

- детски и учебни заведения - 

- други закрити обществени места по смисъла на § 1а от допълнителните 

разпоредби на ЗЗ 

25 



- открити обществени места (по смисълана чл. 56а от ЗЗ) 3 

 по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0-3 години - 

 по Наредба № 6 за здравословното хранене на децата от 3-7 г. в ДЗ - 

 по Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците - 

 по Наредба № 10 за спазване на седмичните разписания - 

 контрол във връзка с обявената извънредната епидемичната обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Р България 

39 

Издадени предписания, от които: - 

Съставени актове, от които: - 

Оценка на седмични разписания 18 

Оказване на организационно-методична помощ (ОМП) 1 

 Оценка на храненето на децата от детски ясли и детски градини 2 

 по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0-3 години - 

 по Наредба № 6 за здравословното хранене на децата от 3-7 г. в ДЗ 2 

Изготвени писма 4 

Изготвена информация за сайта на РЗИ – Шумен 1 

Беседи с презентация на тема: „Хронични незаразни заболявания“ в КСУ „Детелина“ гр. 

Шумен – 2/26 участници и ЦНСТДМ №3 гр. Шумен – 2/12 участници. Общо – 4/36 

участници. 

 

Отдел „Лабораторни изследвания” 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

По ДЗК По заявка 

Брой проби 

Брой 

изследвания/ 

измервания 

Брой проби 
Брой 

изследвания/ 
измервания 

1. Води 27 143 11 73 
1.1. Физикохимични изследвания 12 98 6 58 

1.2. Микробиологични изследвания 15 45 5 15 

2. Козметични продукти 6 26   
2.1. Физикохимични изследвания 1 1   

2.2. Микробиологични изследвания 5 25   

3. Физични фактори 8 8 2 2 
3.1. Осветление   2 2 

3.2. Микроклимат     

3.3. Шум 8 8   

3.4. ЕМП (резултати от мониторинг; 

въведени данни за базова станция (БС) 

   

4. Пробовземане (води, хим. агенти) 2 водни проби  

 
 
 


