


12. Участва в изработването на областната здравна карта. 
13. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява 
дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове. 
14. Проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, 
фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага 
на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение. 
15. Събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за 
дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на 
региона. 
16. Събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на 
лечебните и здравните заведения. 
17. Внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и 
здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им. 
18. Изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на 
региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика. 
19. Контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на 
метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура. 
20. Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
21. Осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности. 
22. Води 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. 
23. Планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи. 
24. Разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за 
населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. 
25. Съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането 
на принудителни административни мерки, предвидени в закон. 
26. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на 
медицинските дейности. 
27. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на 
медицинските дейности. 
28. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания 
на директора на РЗИ. 
 
II. Функционални връзки 
1.     Дирекция „Медицински дейности“ осъществява контакти с всички дирекции и служители в 
инспекцията с цел обмен на информация и координация по поставените задачи. 
2.    Дирекция „Медицински дейности“ осъществява непосредствен контакт с дирекция АПФСО 
по повод осигуряване на информация и/или документи, свързани с административното 
обслужване. 
3.   В системата на МЗ – с други отдели и дирекции на МЗ, лечебни и здравни заведения на 
национално, областно и общинско ниво. 
4. Извън системата на МЗ – РЗОК - Русе, Областна администрация, Общини Борово, Бяла, Две 
могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ветово и Ценово, Областна дирекция на МВР, Областна 
дирекция „Пожарна безопасносност и защита на населението”, Военно окръжие – Русе, 
Териториално статистическо бюро, Териториална дирекция „Национална сигурност” – Русе, ТП 
на НОИ,  НПО и други държавни органи при спазване на съответния административен ред. 
 
Изготвил: 
д-р Чавдар Вълчев 
директор Д МД 
 
 
 


