РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 година
ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО—ПРАВНО,ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

 Ежедневно и в срок се осигурява правилно приемане, регистриране, разпределяне и насочване
на входящата служебна кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение на
изходящата кореспонденция;
o
Изходяща кореспонденция
o
Входяща кореспонденция
o
Вътрешна кореспонденция
o
Вътрешно-изходяща кореспонденция
o
Жалби










o

Заявления за достъп до обществена информация

o

Регистрирани ЛЗК

- Издадени Наказателни постановления /ФЛ/
- Обща стойност
- От тях във връзка с дейност по чл. 56 от ЗЗ /ТЮТЮН/
- На обща стойност
- Изпратени на влезли в сила НП за принудително събиране в НАП
Изготвени отговори на писма до Министерство на здравеопазването
Изготвени справки до МЗ
Изготвени писма до други институции
Изготвени отчети
Изготвихме, разпечатаме и окомплектовахме различни индигирани бланки за другите
отдели
Изготвени в срок различни видове справки на служителите на РЗИ във връзка с техните
служебни или трудови отношения;
 заповеди за отпуск
 заповеди за заместване
 заповеди за обучение
 заповеди за разпределение на работното време,
нощна проверка или
разположение
 заповеди за увеличаване на РЗ
 производствена характеристика
 заповеди за назначаване ТПО
 заповеди за освобождаване ТПО
 заповеди за обучение
 заповеди други
 уведомления за платен отпуск по ТПО
 служебни бележки
 издадени удостоверения за пенсиониране /УП/
Поддържат се в актуално състояние сайта на инспекцията и регистъра на подадените
декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

бр.
196
1003
42
1
7
0
52
0

8
1
0

5
1

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
1. Извършване на регистрация на лечебните заведения
за извънболнична помощ, хосписите и лечебната
дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и
контрол по извършената регистрация
1. Извършване на регистрация на лечебните заведения
за извънболнична помощ, хосписите и лечебната
дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и
контрол по извършената регистрация
1. Извършване на регистрация на лечебните заведения
за извънболнична помощ, хосписите и лечебната
дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и
контрол по извършената регистрация

Издадени удостоверения за регистрация на лечебни
заведения за извънболнична помощ и хосписи

2

Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по
регистрацията на лечебни заведения за извънболнична
помощ и хосписи

4

Кореспонденция/справки, отчети и др./ във връзка с
регистъра

4

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната картотека Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК
на медицинската експертиза

177

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната картотека Проверени, заверени експертни решения
на медицинската експертиза

161

6. Организиране и контрол на дейността по
Изпратени експертни решения на заинтересованите
медицинската експертиза и на регионалната картотека
страни
на медицинската експертиза

248

6. Организиране и контрол на дейността по
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни
медицинската експертиза и на регионалната картотека
решения
на медицинската експертиза

28

6. Организиране и контрол на дейността по
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция
медицинската експертиза и на регионалната картотека социално подпомагане/РДСП/ и други институции по
на медицинската експертиза
медицинската експертиза

67

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната картотека
на медицинската експертиза
7.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
надзор";
13. Съвместно със звената, ангажирани със
социалното подпомагане в общините, осъществяване
на дейности по Закона за закрила на детето и по други
нормативни актове

Извършени справки и заверени копия на документи

453

Извършени проверки по жалби и сигнали свързани с
медицинското обслужване и нарушени пациентски права

1

Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване

1

19. Контрол на обектите за търговия на едро и дребно
с лекарствени продукти по реда на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина

Извършени проверки в обектите за търговия на едро,
аптеки и дрогерии

8

20. Осъществяване предвидените в Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите и
нормативните актове по прилагането му дейности;

Извършени проверки на търговци на едро и аптеки,
притежаващи лицензия за търговия с наркотични
вещества

4

20. Осъществяване предвидените в Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите и
нормативните актове по прилагането му дейности;

Предоставени рецептурни бланки за предписване на
медикаменти, съдържащи наркотични вещества (кочани)

2

Приети заявления и вписвания в регистъра

1

21. 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

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
І. ОБОБЩЕНИ ЦИФРОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (ДЗК)
БРОЙ

№

ВИДОВЕ

1.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ДЗК В ОБЕКТИ

241

2.

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ДЗК
ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ ЕКСПЛОАТ.ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОКИ , ПРОДУКТИ И ДР.

20

3.
4.

8.
9.
10.
11.

БРОЙ СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ
БРОЙ НП – ОБЩО
РАЗГЛЕДАНИ ЖАЛБИ

в т.ч. - решени в срок

в т.ч. - основателни

в т.ч. - неоснователни

в т.ч. пренасочени към други инстанции
РАЗГЛЕДАНИ СИГНАЛИ И ПИСМА
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ ВОДИ ЗА КЪПАНЕ (ПЛ.БАСЕЙНИ)
ИЗГОТВЕНИ ОЦЕНКИ НА СЕДМ.УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ
ИЗГОТВЕНИ ОГИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 36 ЗА ДЗК

12.

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАДАЧИ НА ОТД.ПЕК, В ПОМОЩ НА ОТДЕЛА ПЕК

5.
7.
6.1.
6.2.
6.3. 6.4.

2
2
2
-

7
157

- издадени предписания за карантиниране (при гран.контр.на ГКПП) – N бр.
- извършено отменяне на карантина в електронната информ.система след
предст.отрицателен PCR тест на карантинирани на ГКПП – по 147 заявления
- издадени писма за отказ за отмяна на карантина – 5 бр.
- дадени 12часови дежурства на ГКПП Дунав мост – 5 бр.
ІІ. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕН КОНТРОЛ:
 Извършени са 241 проверки в обекти (спортни обекти, детски заведения, училища, читалища,
концертни зали, хотели, жп гари, автогари, социални заведения, фризьорски и козметични салони,
транспортни средства, централни водоизточници и водоснабдителни съоръжения, и др.) на
територията на гр.Русе и общините Русе, Две могили, Борово, Вятово, Иваново и Ценово.


Издадени са 20 бр.предписания за задължителни хигиенни мерки.

 Извършени са съвместни проверки с представители на ВиК Русе на ЦВ, водоснабдителни
съоръжения и СОЗ в общините Две могили, Борово и Вятово.

Извършени са насочени проверки и са изготвени отговори на две жалби и седем писмени сигнала
от граждани, и фирми, по спазването на разпоредените противоепидемични мерки, и други въпроси.
 Извършени са и проверки по чл.56 от ЗЗ – общо 40 проверки, от които 3 бр.в ЗОХ към ООП, 3
бр.в детски и учебни заведения и 34 бр.в други закрити обществени места (читалища, хотели, жп гари,
спортни зали, социални заведения, фризьорски салони,и др.).
 Изготвена е информация за резултатите от извършения по държ.здравен контрол мониторинг на
питейните води в Русенска област през първата половина на м.юни 2021г., която е подадена за
обявяване на интернет страницата на РЗИ.
 Дадени са пет 12часови дежурства на ГКПП, във връзка с което три от наличните пет
инспекторки на отдела отсъстваха (общо) шест работни дни през периода.


През периода извършването на държавния здравен контрол бе затруднено, тъй като инспекторите
на отдел ДЗК, по устно нареждане от директора на РЗИ, извършваха дейност на отдел ПЕК от Д НЗБ: част от извършените дейности са посочени в т.12 от таблицата по-горе.


ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
ВИДОВЕ

проверки проверки
по
на
документити
място

бр.

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

7

0

7

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

0

0

0

ХИГИЕННО СТАНОВИЩЕ ЗА ДПК

0

0

0

СТАНОВИЩЕ ДО РДНСК ЗА ДПК

3

3

3

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА С ДР. ИНСТ.

0

0

0

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ЛЗ

0

0

0

СТАНОВИЩА РИОСВ

2

0

2

ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК

2

2

2

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ООП

3

3

3

ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ

3

7

0

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ/БРОЙ АКТОВЕ

0

0

0

ПИСМА ДО ДРУГИ ИНСТАНЦИИ И ГРАЖДАНИ

1

0

0

ПРОВЕРКИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ ШУМ

0

0

0

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ООП

0

0

0

59

59

0

0

0

0

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЗ, ЧЛ.54 ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ

17

17

0

ПРОВЕРКИ НА БУТ. ВОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

17

17

0

ПРОВЕРКИ ПО ЗАПОВЕД НА МЗ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

59

59

0

0

0

0

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ.16Б, АЛ.2 ОТ ЗЗШОС

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Контрол на качеството на водите.
Физико-химичен анализ
Брой
Брой
нестандартни нестандартни
проби
изследвания

Брой
проби

Брой
изследвания

Води - всичко
Централни водоизточници постоянен мониторинг
Сурови води

8

133

0

4

40

3

Открити плувни басейни

1

Вид проби

Покрити плувни басейни
Заявки

-

Микробиологичен анализ
Брой
Брой
нестандартн нестандартни
и проби
изследвания

Брой
проби

Брой
изследвания

0

14

52

5

13

0

0

4

12

0

0

84

6

24

5

24

5

13

9

0

0

1

5

0

0

-

1
3

5
6

0
0

0
0

-

-

2. Контрол на химичните фактори.
Измерванията по показатели общ прах и азотен диоксид във връзка с целогодишен мониторинг на
атмосферния въздух в гр. Русе.
Замърсител
Общ прах

Брой проби
8

Бр.проби над ПДК
1

Азотен диоксид
64
0
3. Контрол на физичните фактори на жизнената среда.
През периода по заявки от физически и юридически лица са извършени следните измервания на
физичните фактори, посочени в таблицата:
Брой измервания с
Физични фактори
Брой измервания
отклонение от нормите
6
0
Шум
12
0
Микроклимат
4. Друго

Пробонабиране на 8 проби питейна вода, съгласно Плана за контролен
мониторинг на качеството на питейни води – общ. Ценово;

За всички извършени измервания и проведени анализи са изготвени
протоколи и/или сертификати за контрол.

Текущо приготвяне на базови и работни хранителни среди в СМ и разтвори
в ХФИ;

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”
І Цифрови показатели за извършен общ радиационен
контрол в ОИИЙЛ
1 Разгледани проекти
2
2 Проверки ПСК (текущи, регистър, архив)
2
3 Съгласуван анкетен лист
4 Проверки по ТРК (текущ радиационен контрол):
11
- проверки в обекти ИИЙЛ
1
- проверки по документация в досиета
10
5 Специализиран контрол
15
- общ дозиметричен контрол
5
- контрол на качеството
- измерване на гама фона в района на РЗИ-Русе
10
6 Мерки за административна принуда
- издадени предписания
- съставени актове/заповед за спиране
ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на околната среда
Брой проби
- по Заповед на МЗ
- мониторинг питейни води
- други
2 Брой работни протоколи за извършени анализи
3 Изследвани параметри
4 Приготвяне на разтвори и носители
5 Калибриране
приготвяне на еталони
измерване на еталони
6 Пробонабиране
ІІІ Мониторинг на лицата работещи в йонизираща среда:
1

10
7
3
15
49
6

ІV Административна дейност
Извърщени са обследване (насочена проверка и ОДК) на тежкотоварен
автомобил във връзка със задействане на ЦАС и въвеждане в действие на
Процедурата за реагиране при разкриване на незаконен превоз на ЯМ, РАВ
или радиоактивни източници в зоните на ГКПП на Р. България.
Изготвено и изпратено писмо за подмяна на рентгенов апарат за

медицински цели.
В изпълнение на Заповед № РД-01-14/12.01.2021 г. на министъра на
здравеопазването, относно мониторинга на нивата на радиоактивност в
околната среда за целите на оценка на облъчване на населението са изпратени
до НЦРРЗ, гр. София 5 бр. храни, които могат да бъдат обработени с
йонизиращо лъчение с актовете за вземане на проби и едно придружително
писмо.
Осъществени са 2 дежурства на ГКПП Дунав мост
ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
I.Анализи, оценки, проучвания:
1. Регионално проучване на тема:,,Физическа активност и здраве“ за ученици от 4–7 клас на ОУ
„Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“,Русе – логически оглед на анкетни карти.
II.Здравен контрол:
№
Дейности
1.
Контрол на храненето в организирани колективи,
общо:
1.1.
Детски ясли
1.2.
ДГ
1.3.
ДГ с яслени групи
1.4.
Ученически столове
1.5.
Ученически столове с кетъринг
1.6.
Ученически бюфети
1.7.
Специализирани институции за социални услуги за деца
2.
Контрол по чл. 54 от ЗЗ:
3.
Контрол по чл. 56 от ЗЗ:
3.1.
административни учреждения
3.2.
обекти за хранене
3.3.
открити обществени места
3.4.
заведения за обществено хранене
4.
Контрол по ЗЗШОС
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III. Дейности по програми и проекти:
1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
1.1.Други дейности
Рисков фактор: Злоупотреба с алкохол:
23.06. Участие в ден на отворените врати по повод Международен ден за борба с наркоманиите
съвместно с община Русе - ПИЦ и партньори. Присъствали 36 души, (1м, 35ж), 24 ученици (2 м, 22
ж);
2. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите
малцинства.

2.1. Обучителни дейности :
2 лекции присъствали 41 души , 36 ученици (20м, 16ж), 5 педагози,
22.06. ММП със събеседване на тема „Кърлежи“ с ученици от 7 а клас на ОУ „Никола Обретенов“ .
Присъствали 19 души, 17 ученици, (10м), (7ж), 2 педагози, (2ж).
22.06. ММП със събеседване на тема „Кърлежи“ с ученици от 7 б клас на ОУ „Никола Обретенов“ .
Присъствали 22 души, 19 ученици, (10м), (9ж), 3 педагози, (3ж).
3. Областна стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата в Област Русе
2012– 2020 г.
3.1. Обучителни дейности: 2 лекции, присъствали 53 души, деца 47 (23м, 24ж), 6 педагози.
22.06. ММП със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от ПГ на ДГ „Звездица“.
Присъствали 25 души, 22 деца, (10м, 12ж), 3 педагози, (ж).
23.06. ММП със събеседване на тема „Безопасност на движението“ с деца от ПГ на ДГ „Зора“.
Присъствали 28 души, 25 деца, (13м, 12ж), 3 педагози, (ж).
V. Други:
2.Отмяна на карантини, съгласно Заповед №РД- 01-1502/05.06.21 г.
- отменени карантини 731 бр.
V. Медийни изяви: 6 бр.
1. Ruseinfo
19.06. Седем пъти повече оздравели отколкото заразени с COVID-19 в Русенска област за 24 часа
- Засилен интерес към възможностите за имунизация срещу коронавирус в Русенско
21.06. ПГДВА „Й. Вондрак“ – Русе организира ежегоден конкурс за екодизайн на тема: ,,Мисли зелено”
- Все по-близо до зелената зона на база 14-дневна заболеваемост се намира област Русе
- Образователна кампания „Гората и климатичните промени“ в ОУ „Иван Вазов“ – Русе
24.06. Шести пореден ден без починали от коронавирусна инфекция в областта
ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”

І. Текущ здравен контрол
1. Извършени проверки:
- Извършени проверки на противоепидемичния режим в различни обекти – 14 бр.
- Извършени проверки относно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 в
социални заведения, съгласно писмо от МЗ – 1 бр.
- Извършени проверки на лица за спазване на наложената карантина съвместно с органите на ОД на
МВР и община Русе – 14 бр.
- Извършени проверки по контрол на паразитозите – 4 бр.
- Извършени проверки по епид. показания – 0 бр.
2. Административно-наказателна дейност
Издадени предписания – 116 бр., които са за изолация на болни с потвърден случай на COVID-19 и за
налагане на карантина на контактни на потвърдени случаи на COVID-19.
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са 13 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са
предприети противоепидемични мерки в заразните огнища.
ІІІ. Имунопрофилактика – организация по получаване, разпределяне, провеждане и отчитане на
имунизацията с ваксина срещу COVID-19. През отчетния период в Имунизационния кабинет на РЗИРусе са обхванати 78 души с ваксина срещу COVID-19, от които с мобилен екип – 2 трудноподвижни
лица от гр. Русе.
IV. Оказана методична помощ (ОМП) –
V. Участие в комисии – 1 участие в заседание на областната специализирана комисия за отлагане от
задължителни имунизации и реимунизации по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три
месеца
VI. Административни услуги
Сертификат за имунизационно състояние – 0 бр.
Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 1 бр.

Становище за класификация на опасни отпадъци – 1 бр.
VII. Жалби и сигнали – 0 бр.
VIII. Отговори на запитвания във връзка с имунизация с ваксини срещу COVID-19, лабораторни
изследвания за COVID-19 или мерки спрямо разпространението на COVID-19 - 36 бр.
IХ. Отмяна на карантина на лица – 521 бр.
OТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологична лаборатория:
 по клинични, профилактични и противоепидемични показания – 18 анализа/изследвания/ на 3
проби. Един положителен резултат за Хемофилус инфлуенце от носен секрет.
 санитарно-микробиологичен контрол на проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел
ПЕК - Няма
2. Вирусологична лаборатория:
 общо 244 анализи/изследвания/ на 142 проби
 през КАБКИС са преминали общо 3 клиенти, от които:
- в стационарния кабинет – 3
- по време на акции на терен –
 брой взети и обработени проби от лица със съмнение за COVID-19, които са изпратени в
референтна лаборатория за потвърждаване на резултатите с PCR – 4 бр.
 Брой взети и изследвани кръвни проби с бърз тест за Антитела за COVID-19 – 97 проби с
194 изследвания
 Брой взети и изработени проби за Антиген за COVID–19 – 14 бр.
3. Паразитологична лаборатория – за периода са извършени 205 изследвания на 103 проби. Няма
положителни резултати.
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ОРЗ И ГРИП
ЗАБЕЛЕЖКА : Данните са по първична регистрация на неуточнените диагнози.
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