През 2019 г. РЗИ – Русе работи за изпълнение на следните стратегически цели:

ЦЕЛИ
Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна
политика на територията на съответната област.
Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички
нива.
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.
Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот
чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и
последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с
рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен
модел на хранене и ниска физическа активност.
Ограничаване заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания
чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния
надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
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.;
Укрепване на институционалния и кадрови капацитет на структурите на
регионално ниво и надграждане на утвърдената национална политика.
Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси:
- кадрово обезпечаване на органите на държавния здравен контрол с лекари, с
осигуряване на възможност за придобиване на специалност и инспектори по
обществено здраве, които професионално и ефективно да провеждат политиките в
областта на опазване на здравето на гражданите и държавния здравен контрол;
- повишаване квалификация на държавните здравни инспектори чрез
провеждане на курсове, семинари и други форми на продължаващо обучение и
усъвършенстване на системата за подбор и оценка на служителите;
1. В областта на промоция на здравето и профилактика на болестите:
1.1. 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;

1.2. Изграждане на диалог и партньорство за съвместни дейности за здраве с
всички заинтересовани страни, активно включване на професионални и
неправителствени организации, сдружения, медии и др.;
1.3. Създаване на база данни за детерминантите на здравето, като основа при
разработване на национални и регионални програми за промоция и превенция;
1.4. Повишаване на знанията и методичния капацитет на РЗИ в областта на
здравословния начин на живот, с възможности за консултиране на населението за
повишаване на информираността, уменията и мотивацията на населението в тази
насока;
1.5. Разработване и внедряване на регионално ниво на секторни политики за
съчетаваме на здравните и социалните услуги с цел улесняване достъпа на трудно
достъпните маргинализираните групи, разширяване мрежата на здравните медиатори
и повишаваме знанията, уменията и ролята им в този процес.
2. В областта на надзора на заразните болести
2.1. Последователна и целенасочена държавна политика за осъществяване ка
високоефективен надзор на заразните болести и разходноефективна национална
имунизационна политика, успоредно с повишаване знанията на медицинските
специалисти информираността на обществото по въпросите на профилактиката на
заразните болести;
2.2. Поддържане на висок имунизационен обхват в тясно взаимодействие с
всички ведомства, неправителствения сектор, местната власт с акцент върху
обхващането на деца риск и труднодостъпните групи от населението;
2.3. Усъвършенстване на системата за опазване на страната от внос на
инфекции висок епидемичен потенциал в съответствие с Международните здравни
правила и Ьа провеждане на'ефективен граничен здравен контрол чрез материално и
кадрово обезпечаване на дейностите;
2.4. Предоставяне на достъпна и надеждна информация за инфекции, свързани
медицинското обслужване (ИСМО) на обществото, въвеждане на най-високите
стандарти практиката и поведение за намаляване на риска от ИСМО, повишаване
квалификацията продължаващо обучение на персонала през целия професионален
път;
3. Ефективен и качествен държавен здравен контрол:
3.2. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол на обектите
обществено предназначение, продуктите и стоките и дейностите със значение за
здравето човека и факторите на жизнената среда в съответствие с националните и
европейските изисквания чрез:
3.2.1. Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената
cpeha (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане,
минерални води и др.;
3.2.2. Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със
значен за здравето на човека. Извършване на насочени проверки на пазара на
определени категорйи продукти и стоки със значение за здравето на човека, основани
на оценка на здравния риск Извършване на лабораторни анализи на опасни продукти
и стоки със значение за здравето човека;
3.2.3. Извършване на периодичен анализ и оценка на данните за състоянието
жизнената среда и здравния статус на населението, разработване и провеждане на

мерки ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от
въздействието факторите на средата;
3.2.4. координиране и синхронизиране на секторните политики за ограничаване
предотвратяване на риска от неблагоприятното въздействие на факторите на
околната жизнената среда върху здравето;
здраве:
3.2. Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на
общественото здраве;
3.3. Усъвършенстване на нормативната уредба и непрекъснато й
хармонизиране з съответствие с научните достижения и правото на Европейския
съюз;
3.4.1. предоставяне на информация на обществеността за състоянието на
факторите на жизнената среда (води, шум, атмосферен въздух, йонизиращи и
нейонизиращи лъчения, вибрации), за въведени ограничения, причините поради
които са възникнали отклонени*, както и мерките които трябва да се предприемат.
3.5.Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност:
3.5.1.Повишаване капацитета на лабораторната дейност на РЗИ и НЦРРЗ чрез
закупуване на допълнително лабораторно оборудване и поддържане в изправност на
наличната апаратура;
3.5.2.Подобряване на условията на труд;
3.5.3.Внедряване на съвременни информационни системи за навременен
обменна данни за опасни продукти и стоки на пазара с ЕК, както и въвеждане на
данни за извършвания мониторинг.
МЕРКИ
1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на
законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено
предназначение, за продукт* 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 н|а 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 всичк л 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.

6. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното
състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите, на
жизнената срела и начина на живот с оглед разработване на регионални
профилактични програми.
7. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на
информираността на наседението за основните предпоставки за здравословен начин
на живот
8. Изпълнение на дейности по програми и проекти в областта на опазване на
общественото здраве. 10. Провеждане на активен епидемиологичен надзор на
заразните заболявания, адекватен контрол на противоепидемичния режим на работа в
лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по
дезинфекция и стерилизация.
9. Осъществяване на действаща система за опазване на страната от внос на
заразни болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и
изпълнение ta изискванията, залегнали в Международните здравни правила.
10. Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок
епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за своевременна и
адекватна реакция щи здравни заплахи от биологичен, химичен и радиационен
характер
11. Повишаване готовността на страната за посрещане на грипна пандемия,
взривове и епидемии от други заразни болести;
12. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар
на Република България, засилване на взискателността от страна на РЗИ по отношение
на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на
тяхнотз провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига".
13. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални
здравнк структури, националните центрове по проблемите на общественото здраве,
неправителствен:* организации и МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и
контрол на заразните заболявания.
Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацият|а
на кадрите от РЗИ.
14. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети п
определени здравни проблеми.
15. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални
структурк на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен
контрол, надзора н заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на
здраве.
16. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на
здравеопазването, планиране и координиране дейностите по провеждане на
следдипломно обучение в системат на здравеопазването, включително и в системата
на РЗИ.

ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ
НА ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2018 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико
Търново, Габрово, Разград и Силистра образуват Северен централен район (СЦР).
Областта има площ от 2 803.41 кв. км. Състои се от 8 общини - Борово, Бяла,
Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово. Най-голямата община е
Русе с административен център град Русе - най-голям град в СЦР и пети по
големина в страната. Сред основните конкурентни предимства на област Русе е
нейното стратегическо транспортно-географско разположение.
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Население в област Русе към 31.12. 2018 г.
Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе е 218 556 души, което
представлява 3.12% от общия брой на населението в България и нарежда областта
на 10-о място в страната по този показател. През последните години в България се
утвърди неблагоприятна тенденция за намаляване броя на населението, която е
характерна и за област Русе. За периода 2014 - 2018 година населението постепенно
намалява (табл. 1).
Мъжете са 106 679, а жените са 111 877, или на 1000 мъже се падат 1 049 жени
при средно 1 061 жени в национален мащаб. В сравнение с 2017 г. общото
население на област Русе намалява с 2 780 души, или с 1,0%, като броят на мъжете
намалява с 1 471, а този на жените с 1 309 (табл.1).
НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ
(брой)

Област Русе

всичко

мъже

жени

Област Русе 2014 г.

227 685

111 102

116 583

Област Русе 2015 г.

225 674

110 278

115 396

Област Русе 2016 г.

223489

109 192

114 297

Област Русе 2017 г.

221 336

108 150

113 186

Област Русе 2018 г.
Таблица 1

218 556

106 679

111 877
по данни на НСИ

 Възрастова структура
Във възрастовата структура се наблюдава характерна тенденция за остаряване
на населението, изразяваща се основно в нарастване дела на населението на 65 и
повече навършени години. Процесът на демографското остаряване на населението,
макар и с бавни темпове, продължава.
Към 31.12.2018 г. населението в област Русе (на 65 и повече навършени години)
е 50 983 души, с относителен дял 23.33 % от общото й население. В сравнение с

2017 година този дял нараства с 0.33 процентни пункта (23.33 % за 2017 г.), а спрямо
2014 г. увеличението е с 1,0 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно
изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст
65 и повече навършени години в общия брой на женското население в областта към
края на 2018 г. е 27,3%, а на мъжете 19,1%. Тази разлика се дължи на по-високата
смъртност при мъжете и като следствие от нея е по-ниска средна продължителност
на живота при тях.
Средната продължителност на предстоящия живот на населението в област Русе
за периода 2015 - 2018 г. е : общо – 74.8 години, мъже – 71.3 години, жени – 78.4
години. В сравнение с предходни периоди средната продължителност на
предстоящия живот се повишава 2015 – 2017 г. е : общо – 74.8 години, мъже – 71.2
години, жени – 78.2 години
Към 31.12.2018 г. младото население от 0 – 14 години през 2018 г. е 27 875, и
съставлява 12.75% от общия брой население. В сравнение с предходната година
относителният дял на децата до 0 до 14 години е незначително нараснал, когато е бил
12,64% от общия брой население. (табл. 2), но като брой децата в областта са
намалели.
НАСЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 ГОДИНА ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ ДО
15 И НА 65 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ В ОБЛАСТ РУСЕ
(брой)
Възраст

област Русе
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
Таблица 2

Общо

Мъже

Жени

Отн. дял
общо

0 - 14

28 123

14 512

13 611

12,35

65 +

50 169

20 199

29 970

22,03

0 - 14

28 052

14 531

13 521

12,43

65 +

50 793

20 471

30 322

22,51

0 - 14

28 042

14 528

13 514

12,54

65 +

50 818

20 449

30 369

22,73

0-14

27 987

14 528

13 459

12,64

65+

50 887

20 432

30 455

23,00

0-14

27 875

14 450

13 425

12,75

65+

50 583

20 400

30 583

23,14

по данни на НСИ

Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата
средна възраст, която в края на 2018 г. достига 44.8 години и е по - висока от
средната за България (43.8 години).
Процесът остаряване се проявява както в селата, така и в градовете. В селата
средната възраст на населението е с 5.3 години по-висока в сравнение с градовете. В
градовете средната възраст на населението е 43.6 години, а в селата 48.9 години.
Средната възраст на мъжете в областта е 42.7 години, а тази на жените е 46.7 с 4.0
години по- висока. За страната средната възраст на мъжете е 42.7 години, а на
жените.46.7 години.

Тенденцията при остаряване на населението води до промени в неговата
основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху
съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както
застаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на
възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници са до
навършването на 61.2 години за жените и 64.1 години за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2018 г.
наброява 129
962 души (табл. 3), или 59,5 % от общия брой. В сравнение с 2017 г. броят на
трудоспособното население е наброявал 132 163 души, намалението е с 1%. Над
трудоспособна възраст са 58 954 лица (27%), а под трудоспособна възраст - 29 640
лица (13.56%)

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, В И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В ОБЛАСТ
РУСЕ

(брой)

Възрастови групи
под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст над трудоспособна възраст

Години
2014

30 082

137 771

59 832

2015

29 905

135 941

59 828

2016

29 770

134 243

59 476

2017

29 814

132 163

59 359

2018

29 640

129 962

58 954

Таблица 3
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 Териториално разпределение на населението
Към края на 2018 г. населените места в област Русе са 83 - 9 градове и 74 села.
Населението в градовете на областта към 31.12.2018 г. наброява 170 634 души
и представлява 78.1% от общия брой. В сравнение с предходната година лицата,
живеещи в градовете на област Русе намаляват с 1 678, а в селата с 1102 лица (табл.
4). В областния център град Русе в края на годината живеят общо 142 902 лица, от
които 69 335 мъже и 73 567 жени. В сравнение с 2017 г. населението на града
намалява с 1223 лица, или с 0.84%. Към 31.12.2018 г. най-голям брой население е
съсредоточен в община Русе, където живеят 159 410 лица, или 72.9% от общия брой
за областта. В градовете Русе и Мартен живее 85.74 % от общото население на
общината. В сравнение с края на 2017 г. броят на населението в община Русе

намалява с 1 403 души. Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която
живеят 4 890 лица, или 2.23% от общото население на област Русе.
В края на 2018 година в област Русе има 5 столетници - 2 жени и 2 мъже в
община Русе, 1 жена в община Ветово.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12. В ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(брой)
област Русе

В градовете

всичко

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Област Русе
2014 г.

227685

176 298

85 840

90 458

51 387

25 262

26 125

област Русе
2015 г.

225674

174 653

85 111

89 542

51 021

25 167

25 854

област Русе
2016 г.

223489

173 505

84 546

88 959

49 984

24 646

25 338

област Русе
2017 г.

221 336

172 312

83 979

88 333

49 024

24 171

24 853

област Русе
2018 г.
Таблица 4

218 556

170 634

83113

87521

47 922

23 566

24 356

по данни на НСИ

Раждаемост
През 2018 година броят на живородените деца в област Русе е 1 687 и в
сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 дете или с
0,05% (1688 деца за 2017 г.). При разпределението на броя живородени по общини,
водеща е община Русе (табл. 5).
ЖИВОРОДЕНИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПО ОБЩИНИ
2014 г.
Област Русе

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1873

1778

1772

1688

1687

Борово

51

46

32

24

28

Бяла

99

110

90

96

86

111

86

102

103

100

Две могили

68

61

61

51

55

Иваново

46

43

39

56

38

1 370

1 334

1 332

1 224

1263

Сливо поле

93

68

83

94

91

Ценово
Таблица №5

35

30

33

Ветово

Русе

40
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26

ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2018 Г. ПО ОБЩИНИ И ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА
(Брой)
Области

Общини
Русе
Борово
Бяла

Възраст на майката
Общо

под 20

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 + непоказана

1687

137

272

539

496

189

48

6

-

28

2

12

8

6

-

-

-

-

86

29

15

19

15

7

-

1

-

100

20

21

26

25

7

1

-

-

Две могили

55

7

17

17

11

2

1

-

-

Иваново

38

5

9

9

5

9

1

-

-

1224

59

171

425

407

153

43

5

-

Сливо поле

91

9

22

25

22

11

2

-

-

Ценово

26

6

5

10

5

-

-

-

-

Ветово

Русе

Таблица №6

по данни на НСИ

Всяка трета жена в област Русе, станала майка през 2018 г. попада във
възрастовата група 25 – 29 навършени години. От всички родили през 2018 година
8.12% нямат навършени 20 години при 7,2% за 2017 година. Родилите жени на
възраст 45+ през 2018 година в областта са 6 (0.4%) и са намалели в сравнение с 2017
година, когато са били 8.
Коефициентът на обща раждаемост в областта през 2018 г. е 7,7 на хиляда
души население. През 2018 г. броят на живородените момчета в областта е 855 и
надвишава този на живородените момичета 832 с 23 деца. На 100 живородени
момчета се падат 97 момичета. През 2017 г. също броят на момчетата е надвишавал
броя на момичетата с 82 деца (928 момчета и 760 момичета). За периода 2014 – 2018
година най – много живородени деца има през 2014 година 1 873 деца и тенденцията
през последните три години е към намаление. В градовете коефициентът на обща
раждаемост е 8,0 а в селата – 6,6 на хиляда. В сравнение с предходната година в
градовете коефициентът е намалял с 0.4 на хиляда души население, а в селата с 0.8
(табл. 7).

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЖДАЕМОСТ В ОБЛАСТ РУСЕ И Р БЪЛГАРИЯ
НА 1000 ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ
2014

2015

2016

2017

2018

Коефициент
на
раждаемост
(‰)

Коефициент
на
раждаемост
(‰)

Коефициент
на
раждаемост
(‰)

Коефициент
на
раждаемост
(‰)

Общо

Р БЪЛГАРИЯ

9,4

9,2

9,1

9.0

Коефициент
на
раждаемост
(‰)
8,9

Общо

област Русе

8,2

7,8

7,9

7.6

7,7

В градовете

област Русе

8,6

8,2

8,2

7.6

8,0

В селата
Таблица №7

област Русе

6,8

6,7

6,7
по данни на НСИ

7.4

6,6

Ражданията през 2018 година в лечебните заведения на област Русе са 1 697. В
сравнение с 2017 г. са намалели с 4 (1 701). Извършените аборти през 2018 г. са 757,

като в сравнение с 2017 г. са намалели с 97 (854) (фиг. 1). По структура абортите се
разпределят на:
спонтанни – 192 (25,4% от всички аборти) за 2018 г. и 276 (32.3%) за
2017 г.
терапевтични, които биват:
 по желание на жената – 2018 - 492 (65% от всички аборти) в
сравнение с 2017 г. - 490 (57,4%);
 по медицински показания - 73(9.64%) за 2018 г. и 88(10,3%) за 2017
г.
Криминални аборти няма регистрирани на територията на областта за периода
2014- 2018 година.
Съотношението раждания към аборти за 2018 година е 1/0.45, а през 2017
година е 1/0.50.
(фиг. 1)

Върху раждаемостта съществено влияние оказват недостатъчната материална и
жилищна осигуреност на семействата, снижаването на жизнения стандарт, високото
ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляването и застаряването
на фертилния контингент. Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст
(15 - 49 години) е 44 400 и спрямо предходната година са намалели с 1129.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели,
характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени
деца от една жена в областта е 1.41 деца при среден за страната - 1.56 деца.
През 2018 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е
29 години, а при раждане на първо дете - 27.5 години. В сравнение с предходната
година е налице слабо нарастване на средната възраст на родилките, когато е била
28.9 години и за първо дете е 27.2 години.

През 2018 г. са регистрирани 10 мъртвородени деца -6 момчета и 4 момичета. За
2017 година техният брой е бил 5 и е най-малкият брой регистрирани мъртвородени
деца за последните 5 години. (табл. 8).
МЪРТВОРОДЕНИ ДЕЦА В ОБЛАСТ РУСЕ

област Русе

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г

Мъртво
родено

Мъртво
родено

Мъртво
родено

Мъртво
родено

Мъртво
родено

16

13

Таблица №8

11
5
по данни на НСИ

10

Смъртност – обща и детска смъртност.

 Обща смъртност
През 2018 г. броят на умрелите лица в област Русе е 3 836 (фиг. 2). От тях 2030, или
53%, са мъже, а 1 806, или 47,1%, са жени. Съотношението по пол на умрелите лица
е 889 жени на 1 000 мъже. В сравнение с предходната година броят на починалите в
областта нараства с 0.4%. Умрелите лица в градовете на Област Русе са 2 566 и
формират 66.9% от всички умрели лица в областта през 2018 година. Починалите в
община Русе са 2 408, или 62.8% от общия брой умрели за областта. Умрелите мъже
и жени в град Русе са 2408 при 2 338 за 2017 година.

(фиг. 2) по данни на НСИ

 Коефициентът на обща смъртност
Коефициентът на обща смъртност през 2018 г. в област Русе е 17.4 ‰ и
нараства от 2017 г. Смъртността сред мъжете(18.9‰) продължава да бъде по висока в
сравнение със смъртността сред жените(16‰), на 1 000 жени умират 1 124 мъже.
Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското
население. Коефициентът на смъртност в градовете на област Русе (13.2‰) остава

значително по-нисък от този в селата (21.8‰). В сравнение с 2017 г. смъртността в
градовете леко нараства, докато в селата бележи спад. Смъртността при лица до 14
навършени години през последните четири години е с тенденция за намаляване от 24
лица през 2014 г., 18 лица през 2015 г., 15 лица през 2016 г. и 11 лица през 2017 г. и 4
лица през 2018 г. Сред умрелите през годината преобладават лицата на възраст 65 и
повече навършени години - те са 3075 или 80,2% от общия брой. През 2017 г. те са
били 2 928 и също заемат около 80 % от общия брой починали в областта.
ОБЩА СМЪРТНОСТ В
НАСЕЛЕНИЕ

ОБЛАСТ РУСЕ И РБ НА 1000 ДУШИ

Години

Област Русе

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Общо Мъже Жени
16.7 17.6
15.8
16.5 17.0
15.9
16.5 18.0
15.0
16.5 17.3
15.7
17,4 18,9
16,0

Таблица №8

Р България

15.1
15.3
15.1
15.5
15,4
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 Детска смъртност
През 2018 г. умрелите деца на възраст до 1 навършена година са 10 и са с 6 помалко от предходната година. Умрелите момчета са 7, а момичетата - 3.

(фиг. 3)

по данни на НСИ

През 2018 г. коефициентът на детска смъртност в област Русе е 5,9‰ и значително
намалява спрямо предходната година, когато е бил 9,5‰. При момчетата
смъртността е 8,2‰, а при момичетата – 3,6‰, спрямо предходната година
равнището на смъртност при момичетата бележи спад с 3,0 промила, а при
момчетата с 3,7 промила. (табл. 9).

ДЕТСКА СМЪРТНОСТ ОТ

0 - 1 г. В ОБЛАСТ РУСЕ И РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ НА 1000 ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА
Таблица 9 по данни на НСИ

Години
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Област Русе
Общо
Мъже
Жени
8,5
9,5
7,5
6,7
7,2
6,2
6,8
5,4
8,2
9.5
11.9
6.6
5,9
4,12
1,77

Р България
7,6
6,6
6,5
6.4
5,8

Естествен прираст
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на
населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското
развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. През
2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта
намалява с 2149 лица, и това е с 162 повече от предходната година. Броят на мъжете
намалява с 1471, а на жените - с 1309. Намалението на населението, изразено чрез
коефициента на естествен прираст, за 2018 г. е минус 6,5‰ и се запазва спрямо
предходната година. Коефициентът на естествен прираст в градовете на област Русе
е минус 9.7‰, в градовете е минус 7‰, а в селата достига минус 19,6‰. През 2018 г.
на територията на областта е регистриран положителен естествен прираст само в
селата Малко Враново и Хотанца, докато през 2017 г. е имало в повече населени
места - в селата Малко Враново, Стамболово, Дряновец и Волово и с нулев прираст
са били селата Семерджиево и Хотанца.
Демографска ситуация в област Русе през 2018 г.
 Продължава неблагоприятна тенденция за намаляване броя на
населението и неговото застаряване;
 Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на
населението;
 Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща
раждаемост;
 Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Тенденцията за намаляване на детската смъртност от 2014 до 2018 година
е прекъсната, като в 2017 година има леко увеличение;
 Увеличава се средната продължителност на живот.
БОЛЕСТНОСТ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТ
1. Общата заболеваемост по обръщаемост на населението към лечебните заведения
дава представа за честотата и структурата на заболяванията поради което
населението търси здравна помощ. Информацията за динамиката на общата
заболеваемост на населението, за нейната структура и за интензитета й по
възрастови групи е след представяне на годишните статистически отчети от
лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ. След 2001 г. поради

относителен дял
от общо
регистрираните…

липсата на адекватна система за контрол на медицинската информация в
структурата и организацията на системата на здравеопазване, предоставената
информацията не може да бъде достатъчно достоверна. Изключение от горното
представлява статистиката за заболеваемостта по обращаемостта на населението
към лечебните заведения по повод на заболявания, подлежащи на задължително
съобщаване: инфекциозни болести, туберкулоза, злокачествени новообразувания и
др.
Болестност – Всички регистрирани заболявания през 2018 г. за област Русе в
лечебните заведения за извънболнична помощ са 639 033, което е 2 923,89
заболявания на 1 000 души от населението, като за 2017 г. регистрираните
заболявания са били 651 183 и са 2 942,06 заболявания на 1 000 души от
населението. В сравнение с 2017 г. всичките регистрирани заболявания са намалени
с 12 150 заболявания, а на 1000 души население намалението е с 55,6.
В структурата на болестността по класове болести в област Русе през 2018 г. са
водещи болестите на органите на кръвообращението - с отн. дял 21,63% от всички
регистрирани заболявания, в сравнение с 2017 г. са се увеличили с 0,6 %. На второ
място са болести на дихателната система - с отн. дял 18,04% от всички регистрирани
заболявания регистрирано е увеличение с 1,4% в сравнение с 2017 г. На трето място
са болестите на костно-мускулната система - с отн. дял 9.63% от всички
регистрирани заболявания при тях също има повишение в сравнение с 2017 г. с
0,3%. Следват болести на пикочо - половата система - с отн. дял 8,28% от всички
регистрирани заболявания и болести на окото и придатъците му с отн. дял 6,24 % от
всички регистрирани заболявания при тях има незначителни намаления от 2017 г.
В област Русе за периода 2014 - 2018 година при болестността по класове болести
най - голям относителен дял и водещо място заемат болестите на органите на
кръвообращението те са в граници от 23,12 % до 21,63 % от всички регистрирани
заболявания, като най- ниската стойност е през 2018 г., а най – високата е през 2014
г – 23,12%. Болестите на дихателната система за целия период са на второ място и
са в граници от 16,22 % до 18,04 %, като най- ниската стойност е през 2015 г., а най
– високата е през 2018 г. Другите класове болести в периода 2014 г. – 2018 г. нямат
съществени разлики. (фиг. 4).
Фигура 4

Болестност по
класове болести в…
50,00%
0,00%

Б… Б… Б… Б… Б… Д…

2014 г. 23, 17, 8,1 8,2 7,3 35,
2015 г. 23, 16, 8,8 8,6 6,8 35,

Заболеваемост – Регистрираните новооткритите заболявания през
2018 г. за област Русе в лечебните заведения за извънболнична помощ са 243 767,
което е 1074,17 на 1000 души население, като за 2017 г. новооткритите заболявания
са били 241 073, това са 1089,17 заболявания на 1000 души от населението.
Новооткритите заболявания през 2018 година също са намалели с 2694, но на 1000
души население има увеличение с 15.
В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2018 г. в
област Русе челно място заемат болестите на дихателната система с отн. дял 31,20%
от всички регистрирани новооткрити заболявания, в сравнение с 2017 г. има
увеличение на относителния им дял (2017 г. – 27,49%). На второ място с отн. дял
9,18 % са болестите на органите на пикочо-половата система, в сравнение с 2017 г.
има леко увеличение (2017 г. – 8,90%). Болестите на костно-мускулната система са
на трето място с отн. дял 7,63%, при тях също има леко намаление в сравнение с
2017 г., когато са заемали 8,49%. На четвърто и пето място са болестите на органите
на кръвообращението с отн. дял 7,60% (2017 – 9,55 %), като се наблюдава ръст с
1,95% в сравнение с 2017 г. и болести на кожата и подкожната тъкан с отн. дял
6,43% (2017 г. – 8,49%) и има увеличение на относителния дял в сравнение с 2017 г.


За периода 2014 – 2018 г. болестите на дихателната система са с най – висок
относителен дял през 2018 г. (31,20%), следвани по стойност през 2014 г. (29,39%) и
най – нисък през 2015 г. (26,32%). Болестите на органите на кръвообращението са
заемали най – висок относителен дял през 2016 г. (9,63%) и най – нисък през 2018 г.
(7,60%). При другите класове болести разпределението е подобно и е видно на
фигура 5.
(фиг. 5)

2. Заболеваемост от някои болести, подлежащи на задължително съобщаване.
При анализа на заболеваемостта от болести, подлежащи на задължително
съобщаване се открояват следните акценти: Инфекциозни болести - редица опасни

заразни болести като детски паралич, дифтерия, петнист тиф, коремен тиф, малария,
бруцелоза и др. бяха ликвидирани или сведени до единични случаи чрез
имунизации или други превантивни мерки. Основен здравен проблем обаче остават
чревните инфекции (шигелози, салмонелози и вирусен хепатит „А”), някои
въздушно-капкови инфекции (напр. грип), отделни рикетциозни инфекции (напр.
марсилска треска).

Епидемиологични данни. В област Русе през 2018 г. са регистрирани общо
1 602 случая на остри заразни заболявания (без грип и ОРЗ). През 2018 г. варицелата
е водеща в структурата на ОИЗ (без грип и ОРЗ) - 30.15% от всички регистрирани
случаи (483), за сравнение с 2017 г. има драстично намаление, когато са били (610)
от общо 1 766 регистрирани случая и също варицелата е била водеща в
заболеваемостта - 34.54% . Епидемиологичните показатели за отделните заразни
болести са представени в табличен вид (табл. 10).
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ РЕГИСТРИРАНА В
ОБЛАСТ РУСЕ 2014 - 2018 г.
2014 г.
Заболявания

Салмонелоза

Брой

2015 г.

на 100 000
души

2016 г.

Брой

на 100 000
души

2017 г.

на 100 000
души

Брой

2018 г.

на 100 000
души

Брой

на 100 000
души

Брой

15

6.59

63

27.92

37

16.56

30

13.55

33

15.10

6

2.64

1

0.44

0

0.00

0

0.00

0

0.00

13

5.71

31

13.74

24

10.74

16

7.23

15

6.86

562

246.83

501

222.00

593

265.34

541

244.42

565

258.51

Вирусни хепатити

12

5.27

15

6.65

10

4.47

26

11.75

22

10.07

Туберкулоза

51

22.40

43

19.05

30

13.42

44

19.88

34

15.56

Скарлатина

211

92.67

152

67.35

71

31.77

107

48.34

162

74.12

Варицела

762

334.67

922

408.55

1980

885.95

610

275.60

483

221.00

37

16.25

21

9.31

23

10.29

31

14.01

30

13.73

Рубеола

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Епидемичен паротит

0

0.00

2

0.89

5

2.24

0

0.00

0

0.00

Серозен менингит, вирусни
енцефалити и
менингоенцефалити

4

1.76

8

3.54

3

1.34

1

0.45

0

0.00

Антракс

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Марсилска треска

4

1.76

7

3.10

6

2.68

3

1.36

6

2.75

17

7.47

15

6.65

20

8.95

30

13.55

36

16.47

1

0.44

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

227

99.70

199

88.18

253

113.20

327

147.74

216

98.83

1922

844.15

1980

877.37

3055

1366.96

1766

797.88

1602

732.99

Дизентерия - остра
Колиентерити
Гастроентерит, ентероколит

Ламблиоза (жиардиаза)

Лаймска болест
Бруцелоза
Други
ВСИЧКО:

Таблица 10

Забележка: Данните са общо за "потвърден, възможен и вероятен" случай
 Туберкулоза
В област Русе през последните две години се наблюдава тенденция за намаляване на
болестността (всички регистрирани заболявания) от активна туберкулоза. През 2018
г. в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков” ЕООД са регистрирани 99 случаи с
активна туберкулоза всички форми (45.30 на 100 000 души), от които 81 са с
активна туберкулоза на дихателните органи (37.06 на 100 000 души) и 18 с
извънбелодробна туберкулоза (8.24 на 100 000 души). В сравнение с 2017 г. има

намаление, когато са били 103 регистрирани случаи с активна туберкулоза всички
форми, от които 87 случаи с активна туберкулоза на дихателните органи.
Новооткритите случаи – заболеваемостта от активна туберкулоза всички
форми за 2018 г. са 28 (12.81 на 100 000 души) от които 24 случаи (10.84 на 100 000
души) са на активна туберкулоза на дихателните органи. В сравнение с 2017 г.
новооткритите заболявания са намалели, когато са били 41 случаи от активна
туберкулоза всички форми и 34 случаи от активна туберкулоза на дихателните
органи. През 2018 година новооткритите заболявания от извънбелодробна
туберкулоза са 4 и са с 3 по-малко от 2017 г.. Анкетирани и консултирани през 2018
г. за туберкулоза са 7648, от тях 3281 мъже и 3342 жени, на 6623 лица са извършени
медицински прегледи и допълнителни изследвания за Манту - на 193 лица, от тях
111 мъже и 82 жени, квантиферонов тест на 78 лица- 35 мъже и 43 жени,
микроскопско изследване за киселинно устойчиви бактерии (КУБ) на 444 лица, от
тях 328 мъже и 116 жени. По време на проведена кампания „Седмица на отворените
врати” през месец юни 2018 г. в област Русе са изследвани за туберкулоза 832
човека, от тях 452 жени и 380 мъже. В резултат на общо проведените консултации и
изследвания 28 лица са с потвърдена диагноза Туберкулоза и 99 са с латентна
туберкулозна инфекция, на които е започнато лечение. Целта на Кампанията е
изследване и ранно откриване на Туберкулоза и своевременно лечение, като
дейностите са безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на устойчивостта на
Националната програма по туберкулоза” към Министерство на здравеопазването,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Тенденцията за намаляването на Туберкулозата през последните години се
дължи на дейностите в изпълнение на Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата и Програмите, финансирани от Глобалния фонд, насочени
към активен скрининг сред най-уязвимите групи, активно издирване на контактните
лица на болните от туберкулоза и предоставяне на специфична химиопрофилактика
за лечението на латентната туберкулозна инфекция. Запазва се високият
относителен дял на пациентите с белодробна туберкулоза през последните години.
 Злокачествени новообразувания На територията на област Русе има разкрит
Комплексен онкологичен център (КОЦ), в който пациентите се обхващат,
регистрират, проследяват и лекуват от най - ранен стадий на заболяването. Центърът
обслужва населението на три области – Русе, Разград и Силистра. По данни на КОЦ
– Русе и след обработване на годишните статистически отчети, броят на
регистрираните злокачествени новообразования постепенно нараства спрямо
предходните години. Данните посочени в анализа са само за болестност и
заболеваемост в област Русе. През 2018 г. регистрираните злокачествени
новообразования за област Русе са 12 940, като от тях 1 282 са новооткрити случаи.
Най – много са регистрираните случаи общо при мъже и жени с меланом и други
злокачествени заболявания на кожата – 3 106 от тях 230 са новооткрити. При жените
най-разпространеното злокачествено новообразование е ракът на млечната жлеза.
През 2018 г. с рак на млечната жлеза са регистрирани 2 144 заболявания от тях 155
са новооткрити. В сравнение с 2017 г. увеличението е с 61 регистрирани
заболявания и 13 новооткрити. Злокачествените заболявания на женската половата
система са 1 824 регистрирани заболявания, от тях 112 новооткрити (най- много са
на тялото на матката 735 – 51 новооткрити) и на трето и четвърто място по брой

регистрирани заболявания следват заболявания на дебело черво 950 регистрирани
и 116 новооткрити и на дихателните органи и гръден кош 671 регистрирани и 151
установени за първи път и други злокачествени заболявания на кожата – 1 603
регистрирани заболявания от тях 115 новооткрити. При мъжете най разпространени
злокачествени заболявания са меланом и други злокачествени заболявания на
кожата – 1 503, от тях 115 новооткрити след тях са злокачествените
новообразования на храносмилателните органи 1 147 от тях 186 новооткрити (478 са
на дебелото черво – 62 новооткрити); мъжки полови органи – 804, новооткрити 76
(619 са регистрираните заболявания на простата от тях 65 са новооткритите);
пикочна система – 578 регистрирани заболявания, от тях 62 новооткрити (429 са
регистрираните заболявания на пикочен мехур от тях 48 са новооткритите).

Структура на болестността от злокачествени новообразования според
локализацията в област Русе за 2018 г.
(фиг. 6)

Структура на заболеваемостта от злокачествени новообразования според
локализацията в област Русе за 2018 г.
(фиг. 7)

(фиг. 8)

(фиг. 9)

30,00%
25,00%

Относителен дял на всички регистрирани и
новооткрити злокачествени
новообразования при жени в област Русе
през 2018 г.
28%
23.82%

20,00%

20.94%

15,00%
14.86%

12.38%

10,00%
5,00%
24.41%

17.63%

18.11%

20.47%

19.38%

0,00%

1.Млечна жлеза

2. Женски полови
органи

3. Меланом и
4.
други кожни
Хра носмилателни
злокачествени
органи
новообразования

Болестност

5. Други

Заболеваемост

Показателите за болестността и заболеваемостта от злокачествени
новообразования в област Русе на 100 000 души население са съответно 5 232.56 на
100 000 души население за болестност и 587.50 на 100 000 души население за
заболеваемост. За сравнение с 2017 г. техният брой е увеличен със 508.03 на 100 000
души население за болестност и 8.74 на 100 000 души население за заболеваемост.
За периода 2014 - 2018 г. болестността (всички регистрирани заболявания)
постепенно нараства от 5247.10 за 2013 г. до 5740.59 към 2017 г. на 100 000 души

население. Заболеваемостта през 2013 г. е 513.96 на 100 000 души население има
леко намаление през 2014 г. и след това се повишава постепенно до 2017 г. (фиг. 10)
Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети на КОЦ –
Русе ЕООД.
(фиг. 10)

Тенденцията през последните години е към увеличаване и подмладяване на
злокачествените заболявания, но спрямо предходната 2017 г. се забелязва спад. При
жените най-разпространеното злокачествено заболяване е ракът на млечната жлеза
и женските полови органи, а при мъжете най разпространени злокачествени
заболявания са меланом и други злокачествени заболявания на кожата, ракът на
храносмилателните органи и пикочо-половите органи.
 Психични заболявания – На територията на област Русе функционират
две болнични лечебни заведения за психични заболявания – ДПБ – Бяла и ЦПЗ –Русе
ЕООД .
БОЛНИ, ОСТАВЕНИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА 100 000 ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ ОТ
ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 - 2018 г.
Територия
Област Русе
Таблица 11

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1312,34 1331,12 1353,09 1378,00 1397,81

 Хоспитализирана заболеваемост
Данните за хоспитализираната заболеваемост в област Русе за периода 20142018 г. показват, че броят на хоспитализираните случаи в стационарите на
лечебните заведения нараства от 69 484 за 2014 г.(30.52 на 100 души население) до
74 633 за 2018 г. (34.15 на 100 души население) общо. През 2018 г. сред причините
за хоспитализация по класове водещи са болестите на органите на
кръвообращението (20.6%), болестите на дихателната система (9,6%), и болестите
на храносмилателната система (8,54%) и пикочо-половата система (7.2%), които
обуславят общо 45.93% от хоспитализациите.
През 2017 г. разпределението е същото, водещо място заемат болестите на
органите на кръвообращението (19.56%) след тях са на дихателната система (9,70%)

и на храносмилателната система (8.57%).
Ежегодно Регионална здравна инспекция – Русе, изготвя и публикува на сайта
си кратък статистически справочник, който съдържа данни за демографското
състояние на населението и здравеопазването в област Русе. Данните, с малки
изключения, са дадени в динамика и обхващат период от 5 години назад.
Справочникът е предназначен за ръководствата на лечебните и здравните заведения,
членовете на медицинските съвети, за всички медицински специалисти, научни
работници и студенти, нуждаещи се от обобщена и систематизираната база данни.
Същият може да подпомогне вземането на управленски решения от изпълнителната
власт - Областна администрация, Общински съвет, Община. Данните за изготвяне на
справочника и анализа са получени от Националния статистически институт и след
обработка на годишните статистически отчети на лечебните заведения за болнична и
извънболнична помощ в област Русе, представени в Регионална здравна инспекция
гр. Русе.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В РЗИ – РУСЕ
РЗИ - Русе е създадена с Постановление № 1 на Министерски съвет за
структурни промени в системата на здравеопазването, обнародвано в Държавен
вестник, брой 5 от 14 януари 2011г.
Към 31.12.2019г., щатната численост на персонала в РЗИ-Русе е 92бр., като
вакантни са 5 бр. длъжности, за предходната година са били 12 бр., като 4 са по
служебно правоотношение и едно по трудово правоотношение както следва:
-

Главен секретар
Директор на дирекция ОЗ
главен инспектор в отдел ПЕК
инспектор в отдел ПЕК към д-я НЗБ
изпълнител шофъор

- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.
- 1 бр.

Активно сме работили с МУ във Варна, Плевен и РУ за намиране на кадри с
медицинско образование, като бяха назначени трима здравни инспектори в отд ПЕК.
През 2019 г. са повишени в длъжност чрез конкурентен подбор както следва:
- от старши в главен инспектор в отдел РК
- от инспектор в старши инспектор в отдел ПЕК
- от инспектор в старши инспектор в отдел ДЗК
- от специалист в старши специалист в отд. ЛИ
През 2019 година са проведени 5 конкурса(при 6 за 2018г.) за заемане на 8
длъжности по служебни правоотношения, от които 7 са заети.
- старши инспектор в отдел ЗТЕ- 1 бр.
- инспектор в отдел ПЕК- при обявени две вакантни длъжности, назначен един,
след успешно преминал конкурс
- старши инспектор в отдел РК- едно назначение.
- инспектор в отдел ПЕК- при обявени две свободни длъжности, конкурсната
процедура приключи, поради липса на кандидати.
- инспектор в отдел ПЕК – при обявени 3 свободни длъжности, конкурсната
процедура приключи успешно, като са назначени трима инспектори.

- главен експерт дирекция МД – назначен един служител.
Назначения по ТПО:
- главен специалист РКМЕ в дирекция МД – 1бр.
- специалист анализатор отд. ЛИ- 1 бр.
- специалист в дирекция АПФСО- 1 бр.
- главен специалист дирекция МД- 1 бр.
- главен специалист отд. ПЕК- 1 бр.
От висшия медицински персонал - 14бр., единадесет са със специалност (78,6%)
от които шест с приложение в РЗИ – 42.8%. (Приложение 1)
Като цяло броят на лекарите е недостатъчен, имайки в предвид и средната им
възраст, която е 58г., ситуацията е критична.Изключително тревожно е по отношение
окомплектоването с лекари в д-я ОЗ и НЗБ. В първата дирекция, само нач. отдел ДЗК
е лекар(на пенсионна възраст), в ПБПЗ са двама лекари (нач. отделът е на пенсионна
възраст), а във втората са четирима лекари(единият е пенсионер), заедно с нач.
отделите и директора на дирекция.Само последния е с придобита специалност
„епидемиология”.
Петима от общо 30 служители от висшия, немедицински персонал са с
придобита специалност, или магистърска степен с приложение в инспекцията
(16.7%), „Медицинска физика” (двама), „Санитарна химия” и „Санитарно
инженерство” (по един), един със здравен мениджмънт.
През 2019г. са проведени 26 курса в националните центрове, ИПАЕИ и по
писма на МЗ, при 22 през миналата година, което е на по-вече от предходната
година. Служителите, участвали в тези курсове са 20 бр., изразходени за тази цел са
4 308лв., това е на нивото на предходната година.След всеки курс в отдела, или
дирекцията се провежда оперативка на която всички служители се запознават с
наученото.
През отчетната 2019 год. организирахме провеждане на дистанционно обучение
към Института по публична администрация на 17 служители на РЗИ – Русе, по три
актуални теми :
- „Мерки срещу изпирането на пари“. Получили сертификат за успешно
завършено обучение са 16 служители;
- „Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната
администрация“. Получили сертификат за успешно завършено обучение са 3-ма
служители;
- „Правна уредба на защитата на личните данни“. Получил сертификат за
успешно завършено обучение са 1 служител (Приложение 2).
През годината (месеците юни и януари), бяха препитани за нивото на знания
по нормативната уредба, чрез тестове, служителите в отд. ДЗК , ЗТЕ и ПЕК.
Успешен външен контрол с получени сертификати,
преминаха три от
лабораториите в отдел „Медицински изследвания” – „Медицинска паразитология”,
„Вирусология” и „Клинична микробиология”.
Лабораториите на отдел „Лабораторни изследвания” са акредитирани като
Орган за контрол от типа А по ISO IEC 17020. През 2019г. успешно беше премината
Преакредитация от БСА.
Със Заповеди № РД -02-03/07.01.2019г. бе определен състава на директорския
съвет, който заседава седем пъти през годината, при план четири.

Експертният съвет към инспекцията е определен със заповед № РД-0244196/14.03.2019г., същият заседава всеки четвъртък от 9,00 часа. През 2019г. са
проведени 38 заседания на съвета.
На основание чл.41 от Устройствения правилник на РЗИ бяха разпределени със
заповеди, между служителите, обектите подлежащи на ДЗК.
По ЗДСл. са издадени както следва:
- по чл. 50, ал.2 – Заповед № РД-01019/ 19.12.2018 г. - допълнителен отпуск на
държавните служители;
- по чл. 9а, ал.1 и ал.3 - Заповед № РД-01-53/11.03.2019г. – за трудоустроените
държавни служители;
Заповеди по Кодекса на труда:
- по чл. 139а, ал.3 във връзка с чл. 156, ал.2 от КТ – Заповед № РД-0120/19.12.2018 г. – за ненормиран работен рен
- по чл. 156, ал.1, т. 1 – Заповед № РД-01-18 / 19.12.2018г. - среда ;
- по чл. 137, ал. 2 – Заповед № РД-01-17 / 19.12.2018г. - 7 часов работен ден;

ИНСПЕКЦИИ.
ПРИНУДА. ЖАЛБИ

ПРЕДПРИЕТИ

МЕРКИ

ЗА

АДМИНИСТРАТИВНА

През 2019г. на територията на Русенска област са извършени 11958 проверки.
Обектите в които е осъществен ДЗК са 4728 бр.
Средната кратност на проверките през 2019г. е 2.5 при 2.08 бр. през 2018г.
Този показател бележи трета година подобрение.
Във връзка с антикорупционния план на МЗ, през второто полугодие на 2019г.
са извършени 87бр. „проверки на проверките“.Нарушения са открити само при един
главен инспектор от отдел ПЕК към д-я НЗБ.
Броят на издадените предписания за 2019г. е 567бр.
Съставените АУАН за 2019г. са 115бр., при 100бр. за 2018г., това е с 15 повече(15%), като 4бр. са имуществени санкции.През изтеклата година са обжалвани
2бр. НП, при също 2бр. НП за 2018 , като и двете са потвърдени.
Средната сума на едно НП /имуществена санкция/ е 1000лв. Средната сума на
едно НП /неимуществена санкция/ е 170.26, при 155,06 лв. за 2018г. и 190 лв. за 2017г.
(Приложение 3)
Най – честите нарушения, довели до санкции в обектите са:
- неспазване на пълната забрана за тютюнопушенето в ЗОХ – 13 бр.
- нарушения на противоепидемичния режим – 15 бр.
- нарушения в имунопрофилактиката- 10 бр.
- нарушения на нар. № 6 за храненето на деца от 3 до 7 год.- 9 бр.
- нередовна ЛЗК и нарушения на изискванията на Наредба 15/2006г. – 28 бр.
- продажба на детски играчки, обувки и на лично бельо в магазини за дрехи
втора употреба, в нарушение на изискванията на Наредба № 27 от 2005г. – 13 бр.
- нарущения на учебните рзписания- 8 бр.
- нарушения на ЗЗ, раздел III, чл. 49(1) за здравните изисквания към
козметичните продукти- 11 бр.
Общият брой издадени заповеди (без тези за заличаване на обекти в регистрите)
за 2019г. са 128, при 69 бр. за 2018г. и 48бр., за 2017г. т.е., тенденцията е към
значително увеличение.От тях:

- за спиране от експлоатация на обекти, или части от тях – 18 бр.
- за забрана на реализация на стоки и продукти (козметични продукти за
нарушения Регламент 1223/2009г. на ЕС, нарушения на нормативната уредба за
ОХВС, нарушения на Наредба № 27 за дрехите втора употреба и наредба № 19 за
здравно-хигиенните изисквания към оптиките – 107 бр.
- отстраняване от работа на лица – 7бр.
Показателят - брой проверки, при които е предприета една мярка за
административна принуда е 14.6 бр. и бележи подобрение спрямо 2018г.
( Приложение 3).
Унищожените и преработени стоки са както следва: (Приложение 4)
1.Общо са 2645 опаковки, при 1628 ед. опаковки за 2018г.(значително
увеличение със 162.5%) , от които:
- бр., детергенти – 410 бр.
- биоциди-82 бр.
- други- 81бр.
- козметични продукти – 296 бр.
- санитарно-хигиенни материали- 302 бр./мокри кърпички/
- други- 1474бр./дрехи, втора употреба, обувки/
2. Унищожени стоки в опаковки:
- козметични продукти, дрехи втора употреба, химични в-ва и смеси- 363 бр.
Дадени за прерабпотка, или използвани за други цели са 2282бр.
Жалби
година

брой

основателни

неоснователни

пренасочени

2011г.

123

56-45.5 %

59-47.96 %

8- 6.5 %

2012г.

148

19-12.8 %

122-82.4 %

7- 4.7 %

2013г.

242

56-23.14%

166-68.59%

9-3.7%

2014г.

227

96-42.2%

120-52.8%

5-2.2%

2015г.

205

37-18.05%

154-75.12%

14-6.8%

2016г.

103

32-31.06%

54-52.4%

16-15.5%

2017г.

227

53-23.3%

161-70.9%

13-1.32%

2018г.

158

22-13.9%

121-86.1%

10-6.3%

2019г.

134

50-37.3%

74-55.2%

10-7.5%

Разгледаните жалби и сигнали през 2019г. са 134, при 158бр. за 2018г.
Наблюдава се тенденция към намаление на жалбите, като основателните са се
увеличили като дял в %., а неоснователните също са намаляли. Пренасочените са
леко завишени.

Увеличен е броят на постъпилите жалби и сигнали от граждани. Извършени са
29 проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на
правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване /16
жалби за 2018 г./. Два сигнала срещу обжалвани болнични листове от ТП на НОИ и
работодател – неоснователни. Шест сигнала срещу издадени експертни решения на
ТЕЛК - неоснователени. Жалба, относно недоволство от проведено лечение в ЦПЗ –
Русе ЕООД – неоснователна. Сигнал за неправомерно изискана такса за издаване на
болничен лист от „АПИМП-ИП д-р Дария Борисова - ДБ“ ЕООД – основателен.
Жалба, относно изразено мнение за непрофесионализъм и небрежност при лечение в
Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ ”Канев” АД – неоснователна.
Сигнал, получен чрез ИАМО за неиздаване на медицинска документация от „АСИМП
–ИП д-р Йосиф Новаков“ – основателен. Жалба, относно грубо и арогантно
отношение в ЕТ „Д-Р ШОНОВ АПИДП-ИП” – неоснователна. Съвместна проверка по
сигнал с РЗОК гр. Русе в „АПИМП – ИП
д-р Младен Димитров“ ЕООД –
основателен. Извършена е една проверка по Разпореждане на Районна прокуратура
гр. Силистра в ЕТ „АСИМП по детска ревмокардиология – ИП д-р Валя Миловска“.
Жалба срещу МЦ „Медика-Експерт“ ЕООД, относно назначено и проведено
физиотерапевтично лечение – неоснователна. Сигнал за грубо и недопустимо
отношение от страна на д-р Силвия Славова – основателен /разгледан съвместно с РК
на БЛС – Русе/. Жалба срещу СБАЛФРМ „Медика“ ООД за недоволство от грубо и
арогантно поведение на мед. сестри към пациентите и лоша хигиена в лечебното
заведение – неоснователна. Сигнал срещу медицинското обслужване в Първо
отделение по вътрешни болести към УМБАЛ „Канев“ АД – насочен към ИАМН.
Жалба, относно проведено лечение в Клиника „Ортопедия и травматология“ към
УМБАЛ „Канев“ АД – насочена към ИАМН. Жалба от д-р Жупунов, относно липса
на адекватно поведение на лекарите от СБАЛФРМ „Медика“ ООД при
хоспитализация на пациента Румен Сашев – насочена към ИАМН. Жалба от д-р Р.
Иванова, относно недоволство от медицинското обслужване на брат й от ЦСМП и
УМБАЛ „Канев“ АД – неоснователна. Сигнал за непроведени диагностични и
лечебни дейности в отделение „Обща и съдова неврология“ към УМБАЛ „Канев“ АД
– насочен към ИАМН. Молба за съдействие за провеждане лечение на хронични
заболявания – насочена към личен лекар за уточняване на здравословното състояние
и за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК. Сигнал за грубо
отношение от управителя на „АПИМП-ИП Д-Р ПАНДЖАР“ ЕООД – неоснователен.
Жалба, получена чрез ИАМН, свързана с медицинското обслужване в УМБАЛ
„Медика Русе“ ЕООД – неоснователна. Жалба, относно недоволство от медицинското
обслужване в УМБАЛ „Медика“ Русе ООД – насочена към ИАМН. Жалба, относно
анулиран болничен лист от ТЕЛК и жалба, относно недоволство от медицинското
обслужване от „АСИМП-ИП д-р Николай Колев“ ЕООД – неоснователна
Значително е увеличен е броят на преписките по обжалвани болнични листи от
ТП на НОИ и работодатели и издадени експертни решения за отпуснати помощни
средства - 1889 бр. при 809 бр. през 2018 г.;
Извършени проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни
бланки за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 393
бр., през 2018 г. – 382 бр. През 2019 г. са приети 406 протокола за рецептурни бланки
за предписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества и 404
специални формуляра, при съответно 444 бр. и 428 бр. за отчетния период на 2018 г.;

Запазва се броят на приетите и обработени документи за явяване на ТЕЛК –
4296 бр., при 4136 бр. през 2018 г. Увеличен е броят на заверени експертни решения 8641 бр., при 7490 бр. за 2018 г.; (Приложение 5).
Като цяло планът на инспекцията
е изпълнен и по много показатели,
преизпълнен с изключение на този на отдел ПЕК, който не е изпълнен по
показателите:
Неизпълнението на плана към 31.12.2019 г. е основно за сметка на:
текущи проверки по спазване на противоепидемичния режим (ПЕР) като цяло –
общо 788 през настоящия отчетен период (план 989), което прави изпълнение 80%
при 955 за миналата година;
текущи проверки по имунопрофилактика – общо 246 през настоящия отчетен
период (план 284), което прави изпълнение 87% при 286 за миналата година;
текущи проверки в ЛЗ по осъществяване на активен надзор на остри вели
парализи при деца до 15 г. – общо 136 през настоящия отчетен период (план 156),
което прави изпълнение 87% при 195 за миналата година;
текущи проверки по ограничаване на тютюнопушене – 729 през настоящия
отчетен период (план 878), което прави изпълнение 83% при 894 за миналата година;
текущи проверки по спазване изискванията на чл. 117 и чл. 119 от Закона за
управление на отпадъците – 697 през настоящия отчетен период (план 988), което
прави изпълнение 71% при 863 за миналата година;
текущи проверки по контрол на паразитозите – общо 195 през настоящия
отчетен период (план 267), което прави изпълнение 73% при 238 за миналата година;
тематични проверки по правилно планиране, прилагане и изразходване на
биопродукти за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации в детска
възраст в АПИМП - 53 през настоящия отчетен период (план 85), което прави
изпълнение 62.35%.
За оперативен отдел, какъвто е отдел ПЕК, изключително важна е пълната
окомплектованост с квалифицирани и мотивирани кадри. Натовареността на
служителите е голяма, на фона на нарастващите проблеми за решаване по
компетентност на РЗИ и допълнителните отговорности и изисквания към
служителите. Наличният персонал на отдел ПЕК през по-голямата част от годината
беше натоварен освен с преките си задължения, които всеки се стреми да изпълнява
качествено и в срок, но и с обекти и задачи на незаетите длъжности(пет броя, почти
през цялата година). Инспекторите в последните месеци на годината бяха ангажирани
и с въвеждането в работа на новоназначените служители(от 01.10. са назначени трима
здравни инспектори ).Към 31.12.2019г. са на лице две вакантни длъжности в отд.
ПЕК, като единият гл. инспектор беше уволнен дисциплинарно за нарушения на
Етичния кодекс.
Продължителната липса на достатъчно квалифицирани кадри води до
невъзможност да се осигури качествено изпълнение на задълженията на оставащите
на работа и затруднения в изпълнението на задачите и извършването на ефективен
контрол. Като пряк резултат на кадровия проблем е отчетеното известно
неизпълнение на някои показатели от годишния план за дейността на отдел ПЕК.
Независимо от този факт през 2019 г. са предприети повече административнонаказателни мерки, спрямо някои от предходните пет години, когато отделът е бил
по-добре окомплектован.

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ ПО ИНИЦИАТИВА НА РЗИ

I. ОТДЕЛ ДЗК
- Регионална проверка на готовността на учебните заведения за новата
уч.година
- Регионална проверка на състоянието на подземните ЦВ и на СОЗ,
съвместно с ВиК Русе
- Регионална прроверка на откритите плувни басейни на територията на
Община Русе, съвместно с БЧК, Община Русе и ОДМВР Русе
II. ОТДЕЛ ПБПЗ
1.. Регионално проучване на тема: „Безопасен интернет” сред ученици 4 -5 клас в
Русенска област - разработване, тиражиране разпространение на анкетна карта за
целевата група. Логически оглед на анкетни карти.
2. Регионално проучване на тема: ,,Хранителни разстройства – анорексия и
булимия” за проверка на предразполагащи навици в храненето сред ученички 8 - 10
клас от училища в област Русе- разработване и тиражиране на анкетна карта за
целевата група, въвеждане на данни и изработване на диаграми.
3. Регионално проучване на тема: ,,Агресията” сред ученици от 5 – 8 клас в област
Русе - изготвяне на анкетна ,тиражиране
и разпространение на анкетни
карти.Логически оглед на анкетни карти.
4. Регионално проучване на тема: „Толерантност към различията”- изготвяне,
тиражиране на анкетни карти. Изработване на диаграми и анализ и ММП.
5. Регионално проучване в Oбласт Русе на тема: ,,Какво знаете за ХИВ/СПИН?” –
тиражиране , разпространение на анкетни карти, приемане на анкетни карти –
логически оглед, изготвяне на диаграми, текстови́ анализ, оформяне на приложенията
и изготвяне на презентация по текста на анализа.
6. Оценка на хранене на организирани детски колективи
Подробните анализи на проучванията са в отчетите на съответните
отдели и дирекции.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА
Епидемиологичната характеристика на инфекциозна патология в Русенска
област през 2019 г. най-общо се определяше от:
Като цяло през 2019 г. са регистрирани повече случаи на ОЗБ (2598
сл. 1188,71%0000) спрямо миналата година – 1602 сл. 723,79%0000
Повишение на заболяемостта в групата на дихателните инфекции (1667
сл.) при 680 сл. за миналата година. Повишението през настоящия отчетен период е
главно за сметка на варицелата (1547 сл.) при 483 за 2018 г. и туберкулозата (49 сл.)
при 34 сл. за 2018 г. Понижение на заболяемостта от скарлатина (68 сл.) през
настоящия отчетен период при 162 сл. за 2018 г. Регистриран е по един случай на
морбили и паротит при липса на регистрирани случаи на епидемичен паротит,
морбили и рубеола през миналата година.

Запазване нивото на заболяемост от чревни инфекции (752 сл.) през 2019
г. при 757 сл. за миналата година. Понижение на заболяемостта се наблюдава при
ентероколитите (499 сл.) и ротавирусните ентерити (60 сл.) през настоящия отчетен
период спрямо миналата година – съответно 565 сл. и 71 сл. Повишение в
заболяемостта през 2019 г. се наблюдава при кампилобактериоза (117 сл.) при 73 сл.
за миналата година, салмонелозата (56 сл.) спрямо 33 сл. за 2018 г. и колиентерити
(18 сл.) при 15 сл. за предходната година. През 2019 г. са регистрирани и два случая
на шигелоза при нулева заболяемост през 2018 г.
Повишение на заболяемостта от вирусни хепатити (64 сл.) като цяло при
22 сл. за 2018 г., което е основно за сметка на многократно увеличения брой случаи на
вирусен хепатит тип А (44 сл.) при 5 сл. за миналата година. Повишение се
наблюдава и при заболелите от остър вирусен хепатит тип В (11 сл.) при 6 сл. за 2018
г. Нулева е заболяемостта от вирусен хепатит тип С при 2 сл. през 2018 г. Запазва се
нивото на заболяемост от вирусен хепатит тип Е (7 сл.) и вирусен хепатит тип
неопределен (2 сл.).
Лек спад в заболяемостта от трансмисивни инфекции като цяло (39 сл.)
спрямо 42 сл. за предходната година. Регистрира се понижение в заболяемостта от
Лаймска болест (29 сл.) при 36 сл. за 2018 г. и повишение на заболелите от Марсилска
треска (10 сл.) при 6 сл. за миналата година.
Запазване нивото на заболяемост от невроинфекции като цяло (10 сл.) при
9 сл. през предходната година. През настоящия отчетен период са регистрирани
следните невроинфекции: бактериални менингити (общо 4 сл.), от които 1 сл. –
стрептококов, 2 сл. – пневмококов, 1 сл. с етиологичен причинител Хемофилус
инфлуенце; вирусни менингити и менингоенцефалити – 4 сл. и ОВП – 2 сл.
Отчетена е нулева заболяемост при покривните инфекции.
Понижение на заболяемостта от инфекциите с множествен механизъм на
предаване – регистриран е само 1 сл. регистриран случай на Ку-треска при общо 5 сл.
на тази група инфекции през миналата година, както следва: Ку-треска – 2 сл.,
Лептоспироза, Листериоза и ХТБС – по един случай.
Понижение на нивото на заболяемост от СПИ като цяло през 2019 г. (30
сл.) в сравнение с миналата година (49 сл.). Отбелязва се понижение на нивото на
заболяемост от хламидийна инфекция (2 сл.) спрямо 14 сл. за миналата година.
Нивото на заболяемост от сифилис също е понижено – 17 сл. при 25 сл. Отбелязва се
запазване броя на регистрираните ХИВ позитивни – 10 сл. през настоящия отчетен
период при 9 сл. за 2018 г. През 2019 г. и 2018 г. е регистриран по един случай на
гонококова инфекция.
Запазва се като цяло заболяемостта от паразитози – общо 35 сл. при 38 сл.
за за миналата година. Регистрирани са 3 сл. на ехонококоза при нулева заболяемост
през предходната година. През 2019 г. няма регистрирани случаи на трихинелоза при
6 сл. за миналата година. Няма регистрирани случаи и на аскаридоза при 1 сл. за
миналата година. Регистрирани са 32 сл. на ламблиоза при 30 сл. за 2018 г.
Заболяемостта от малария е нулева през 2019 г. при 1 сл. за 2018 г. Отчита се нулева
заболяемост от токсоплазмоза и тениаринхоза през 2019 г.

ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ
ОТ ИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
През 2019 г. през Специализираната областна комисия за отлагане от
имунизации по медицински противопоказания са преминали 102 души с различни
диагнози (при 82 за 2018 г., 94 за 2017 г. и 69 за 2016 г. ). От тях шест деца са
освободени трайно от някои задължителни имунизации и реимунизации. Прецизират
се стриктно случаите, които изискват трайно освобождаване от задължителни
имунизации. През комисията преминават и деца, които се отлагат от имунизации за
различен период от време, най-често 1-2 години, съобразно препоръките на
специалистите, проследяващи здравословното им състояние.
НЕЖЕЛАНИ ВАКСИНАЛНИ РЕАКЦИИ
През 2019, 2018 г. и 2017г. няма съобщени НВР в РЗИ-Русе, докато през 2016г.
година е била съобщена една НВР на дете след имунизация с “Pentaxim”.
СЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИТЕ
ИНФЕКЦИИ
Регистрираните случаи на ваксинопредотвратими инфекции (ВПИ) през 2019
година са показани на следващата таблица:
заболяване
2019
Дифтерия
Тетанус
Коклюш
Полиомиелит
Морбили
Паротит
Рубеола
Хепатит Б
Str.
Pneumoniae
менингит
HIB
менингит
Туберкулоза

1
1
1
11
2

Брой случаи през периода 2013-2019
2018
2017
2016
2015
2014
1
1
1
5
2
6
5
4
7
4
3
2
-

2013
1
5
1

1

-

-

-

-

-

-

49

34

44

30

43

51

50

Морбили
През отчетния период в Русенска област е регистриран един потвърден
случай на морбили. Касае се за мъж на 39 г., който е роден в гр. Самоков, но
понастоящем живее със семейството си в гр. Русе. Заразен е през м. Април т.г. в гр.
Самоков, където е бил на гости при родителите си. Не е бил имунизиран като дете.
Няма заболели от общия брой 25 контактни лица (5 в дома и 20 по месторабота),
които бяха открити в хода на епидемиологичното проучване. Случаят е своевременно

съобщен в МЗ с наше писмо изх. № 03-305/07.05.2019 г., а след приключването му
Карта за епидемиологичното проучване и подробна информация са изпратени в МЗ
(наш изх. № 03-340/22.05.2019 г.) и в НЦЗПБ (наш изх. № 15-124/22.05.2019 г.).
Информация за епидемичната обстановка в страната по отношение на морбили,
включително и съобщения първи случай в Русенска област е изпратена до Директора
на РЗОК и ОПЛ (наш изх. № 09-27/08.05.2019 г.) и до Областния управител на
Русенска област и кметовете на осемте главни общини (наш изх. № 06-36/08.05.2019
г.).
Коклюш
През 2019 г. на територията на Русенска област е регистрирани 1 потвърден
случай на коклюш. Касае се за дете (момиче) на 2 г. 8 м. от гр. Русе без данни за
имунизационния статус, което живее в чужбина.
През 2018 г., 2017 г. и 2016 г. са били регистрирани по един потвърден случай,
докато през 2015 г. и 2014 г. заболяемостта от коклюш в Русенска област е била
нулева.
Епидемичен паротит
В началото на годината беше регистриран един възможен случай на
епидемичен паротит. Касае се за момче на 3 г. от гр. Русе, което не е било
имунизирано с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, поради отказ на родител.
Същият е санкциониран. Заболяемостта от епидемичен паротит в Русенска област
беше нулева през 2018 г., 2017 г. и 2014 г. През 2016 г. са били регистрирани 5 случая
(3 възможни и 2 потвърдени) на епидемичен паротит (2,22%000), докато през 2015 г. са
били регистрирани два възможни случая (0,87%000), а през 2013 г. - един възможен
случай.
През отчетния период няма извършени серологични изследвания в РЗИ-Русе за
паротит по РЗХА, както и през 2018 г., 2017 г., 2016 г. и 2015 г., докато през 2014 г. са
били извършени пет, а през 2013 г. - осем серологични изследания (без положителен
резултат).
Рубеола
През 2019 г. няма регистрирани заболели от рубеола в Русенска област, както и
през предходните шест години.
През отчетния период за рубеола няма извършени изследвания в РЗИ-Русе,
както и през миналата година, 2017 г., 2016 г., 2015 г. и 2014 г., докато през 2013 г. са
били извършени три изследвания за IgG на лица по желание, като всички са с
положителен резултат и едно за IgМ, което е с отрицателен резултат.
Вирусен хепатит тип Б
Регистрирани са 11 потвърдени случая и заболяемостта е 5,03%000 при 6 случая
2,71%000 за 2018 г.
Разпределението на заболелите по пол е следното: мъже – 7 (64,00%), жени – 4
(36,00%).

Засегнати са следните възрастови групи – 25–29 г. –2 сл., 35-39 год., 45-49 г. и
над 65 г. – по 2 сл.. 30-34 г. и 60-64 г. – по 1 сл. Няма заболели от остър вирусен
хепатит тип В в детска и ученическа възраст.
Разпределението на заболелите по населени места е следното: гр. Русе – 7 сл.,
гр. Глоджево, гр. Вятово, с. Червена вода и с. Ценово – по 1 сл.
Хоспитализирани в отделението по инфекциозни болести на УМБАЛ „Канев”
АД гр. Русе са 9 от случаите.
През 2019 г. има двама починали от вирусен хепатит тип В – мъж на 83 г. от с.
Червена вода и мъж на 35 г. от гр. Русе.
Заболелите не съобщават за рисков фактор при заразяване. Заболяванията са
спорадични. Няма регистрирани епидемични взривове от вирусен хепатит тип Б в
Русенска област през настоящия отчетен период, както и през предходните три
години.
Ротавирусен гастроентерит
През 2019 г. на територията на Русенска област са съобщени и регистрирани 60
случая (заболяемост 27,45%000) на ротавирусен гастроентерит, които са по-малко от
съобщените и регистрирани случаи през 2018 г. – 71 случая (32,08%000).
Възрастовото разпределение показва, че предимно са засегнати децата от
възрастова група 1-4 г. – 43 сл. (596,15%000), следва възрастова група 0-1 г. – 9 сл.
(534,76%000), възрастова група 5-9 г. – 5 сл. (52,73%000), 10-14 г. – 2 сл. (21,06%000) и
25-29 г. – 1 сл. (7,43%000).
Засегнато е предимно градското население – 47 случая (78,00%) при 13 случая
(22,00%) в селата. Разпределението по населени места е, както следва: гр. Русе – 40
случая, гр. Сеново – 3 случая, гр. Бяла – 2 случая, гр. Мартен - и гр. Сливо поле – по
1 сл., село Дряновец – 4 сл., с. Баниска – 2 сл. и селата Басарбово, Белцов, Екзарх
Йосиф, Малко Враново, Николово, Полско Косово и Сандрово – по 1 случай.
Разпределението по пол е следното: по-голям брой заболели мъже – 33 случая
(55,00%) в сравнение с жените – 27 случая (45,00%).
В отделение по инфекциозни болести на УМБАЛ Канев АД Русе са
хоспитализирани 55 случая, което е 92,00% от заболелите.
През 2019 г. в Русенска област са регистрирани два епидемични взрива с
етиологичен причинител Ротавирус. Съобщени са в МЗ и НЦЗПБ със сигнална
справка за съобщаване за епидемичен взрив и след приключването им са изпратени
доклади (окончателна справка) в МЗ и НЦЗПБ чрез попълване на съответните форми.
Менингит с етиологичен причинител Str. Pneumoniae
През 2019 г. са регистрирани 2 потвърдени случая на менингит с етиологичен
причинител Стрептококус пневмоние (0,92%000 ) при нулева заболяемост за миналата
година.
При първия регистриран случай за 2019 г. се касае за мъж на 52 г., който
впоследствие почина, а вторият заболял е жена на 59 г. Двамата са от гр. Русе. Няма
епидемиологична връзка между случаите.
Менингит с етиологичен причинител H. Influence
През 2019 г. e регистриран 1 потвърден случай на менингит с етиологичен
причинител Хемофилус инфлуенце (0,46%000 ) при нулева заболяемост за миналата
година. Касае се за жена на 37 г. от гр. Русе.

Туберкулоза
Регистрирани са 49, от които 4 възможни, 7 вероятни и 38 потвърдени случая
при общо 34 случая за 2018 г. Заболяемостта от туберкулоза в Русенска област през
2019 г. е 22,42%000 и бележи тенденция към повишение в сравнение с предходната
година, когато е била 15,36%000.
Разпределението на заболелите по пол е почти равномерно: мъже – 25, жени –
24.
Засегнати са различни възрастови групи, както следва: над 65 г. – 15 сл., 35–39
г. – 8 сл., 50-54 г. – 6 сл., 45-49 г. – 5 сл., 40-44 г. – 4 сл., 30-34 г. и 60-64 г. – по 3 сл.,
15-19 г. и 55-59 г. – по 2 сл. и 25-29 год. – 1 сл. Отчетена е нулева заболяемост във
възрастовите групи 0-1 г., 5-9 г. и 10-14 г., което е добър показател.
Разпределението на заболелите по населени места е следното: гр. Русе – 29 сл.,
гр.Сеново – 3 сл., гр. Две могили – 2 сл., гр. Борово, гр. Вятово и гр. Мартен – по 1
сл., с. Хотанца – 4 сл., с. Николово – 2 сл. и в селата Басарбово, Кошарна, Обретеник,
Сандрово, Стамболово и Черешово – по 1 сл.
Всички случаи са били хоспитализирани. Починали са трима болни от
туберкулоза.
ДЕЙНОСТ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ В РЗИ-РУСЕ
Работата на Имунизационния кабинет е организирана на функционален
принцип. В него се провеждат задължителни имунизации и реимунизации според
Имунизационния календар на РБългария на лица без избран личен лекар, както и
препоръчителни имунизации на всички желаещи.
През 2019 г. в Имунизационния кабинет на РЗИ-Русе са извършени общо 37
имунизации и реимунизации при 59 за 2018 г., 58 за 2017 г., 72 за 2016 г., 78 за 2015 г.
и 103 за 2014 г. От общия брой проведени имунизации в Имунизационния кабинет на
РЗИ–Русе за настоящия отчетен период 7 са задължителни имунизации и
реимунизации по Имунизационния календар (при 16 за 2018 г., 8 за 2017 г., 14 за
2016 г., 24 за 2015 г. и 36 за 2014 г.). Препоръчителните имунизации/реимунизации
през 2019 г. са 30 (противогрипни ваксини) при 43 за 2018 г. (1 лице с 3 приема на
„Engerix В”, 1 лице с 2 приема на „Twinrix”, 2 лица с по 1 прием „Nimerix” и 35
противогрипни имунизации), 50 за 2017 г., когато три лица са били обхванати с
ваксина „Engerix B” - препоръчителна имунизация срещу вирусен хепатит тип Б и 47
лица са били имунизирани с противогрипна ваксина.
Дейността на този кабинет през настоящия отчетен период се изразява със
следните данни:
 Задължителни имунизации и реимунизации - 6 лица със 7 приема на
различни ваксини:
- Имунизация с четирикомпонентна ваксина ДТКбПи “Infanrix hexa”: I пр. – 1
- Имунизация с пневмококова ваксина “Synflorix”: едно дете с 2 приема (I пр. и II
пр.)
- Имунизация с комбинирана триваксина МПР “MMR Vaxpro”: 3
- Реимунизация с Тд на 55 г.: 1
 Препоръчителни имунизации и реимунизации:
- Противогрипна имунизация - 30 лица

1. Изпълнението на плана за имунизациите през 2019 г. е средно 92% при 90%
за миналата година, което показва леко подобрение на обхващаемостта.
2. Изпълнението на плана за реимунизациите през 2019 г. е 59% при 58% за
миналата година, т.е отчита се запазване нивото на обхващаемост.
Имунизационният обхват на подлежащите на реимунизации е значително понисък (приблизително с 33%) от този на подлежащите на имунизации, което е се
дължи главно на недостатъчния обхват на подлежащите на Тд-реимунизация по
възрасти.
Една от причините за по-нисък обхват на подлежащите на плановите
имунизации и реимунизации през първите месеци на годината е повишената
заболяемост от ОРЗ и грип (предепидемичен период от средата на м. януари и
последвалата грипна епидемия в периода от 26.01.2019 г. до 05.02.2019 г.). В
родилните отделения най-често се отлагат имунизациите на новородените поради
различни медицински противопоказания - недоносеност, хипоксично-исхемична
енцефалопатия, приложение на „Имуновенин” и др. В последните години прави
впечатление по-строгото прецизиране на медицинските противопоказания от страна
на неонатолозите и повишаване на обхвата с 1-ви прием на ваксина срещу вирусен
хепатит тип Б и БЦЖ ваксина.
Във връзка с епидемичната ситуация в страната по отношение на морбили и
указанията на МЗ за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на
заболяването, имунизацията с МПР беше с приоритет пред останалите. През този
период вниманието на личните лекари беше насочено основно към издирване на
децата с пропуск в имунизацията/реимунизацията срещу морбили и незабавно
обхващане на откритите неимунизирани с необходимия прием комбинирана ваксина
срещу морбили, рубеола и паротит.
Върху изпълнението на задължителните имунизации и реимунизации
неблагоприятно влияние оказват различни причини, главно от немедицински
характер, които подробно сме представяли във всеки текстуален анализ по
имунопрофилактика. Всеки един от тези фактори затрудняват издирването и
обхващането на подлежащите, особено в рисковите групи:
1. Миграцията - в чужбина и вътрешна в страната, вкл. промяна на адреса,
временно отсъствие от населеното място. Миграцията е изключително сериозен
проблем, пряко свързан с понижение на имунизационния обхват. По данни на
личните лекари на по-голяма част от мигриралите деца в чужбина се провеждат
имунизации и реимунизации по Имунизационния календар на страната, в която
пребивават, но ОПЛ у нас нямат информация за тези приеми в чужбина. Затова
подлежащите деца по пациентска листа тук се водят като необхванати.
2. Негативно отношение от страна на някои родители към задължителната
имунопрофилактика, които намират най-често неоснователна причина и не водят
децата си на имунизация, след като са поканени от ОПЛ;
3. Трудности, предимно от административен характер, срещаме при
съставянето на АУАН на родители, отказали имунизации на децата си. Често
родителите не се явяват, след като им е изпратена поканата за съставяне на акт,
поради неточности в адресната им регистрация (постоянен или настоящ адрес) или
несериозното им отношение към проблема. В други случаи децата се отглеждат от
бабата и дядото или други роднини, а родителите са в чужбина и АУАН не може да
бъде съставен.

4. При смяна на личния лекар се срещат затруднения с предоставянето на

данни за проведение имунизации на новозаписани лица.
5. За ниския обхват с Тд-реимунизацията на възрастните, освен миграцията,
основно значение има и фактът, че здравно-неосигурените лица над 25-годишна
възраст до пенсионна възраст не отпадат от пациентските листи на ОПЛ. Личните
лекари смятат, че не са задължени да издирват и обхващат лица без редовни здравни
осигуровки.
6. Друг фактор, който също се отразява върху качеството на цялостната
дейност по имунопрофилактика, е кадровият проблем в отдел ПЕК на РЗИ-Русе. До
месец октомври отделът фунционираше с намален почти наполовина състав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Създаването и поддържането на единен уеб-базиран електронен имунизационен
регистър на национално ниво, ще допринесе за по-бърз обмен на информация и ще
подобри надзора на ваксинопредотвратимите заболявания, особено в условията на
засилващата се миграция. Такъв електронен регистър би улеснил достъпа на
специалистите от РЗИ и на личните лекари до актуалното имунизационно състояние
на пациентите, което от своя страна ще подобри планирането на имунизациите и
необходимите биопродукти.
РАБОТА ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
РЗИ –Русе работи по осем национални програми.
По всички програми, своевременно бяха предоставени исканите отчети.
Подробни анализи за дейностите по различните програми са изготвени към
отчетите на съответните отдели и дирекции.
АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
I. АТМОСФЕРEН ВЪЗДУХ
Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в
приземния слой се извършват в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ДВ бр.45/1996г.) и Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух (ДВ бр.45/1999г.).
Пределно допустимите концентрации за фини прахови частици (ФПЧ10) са
съгласно Наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици и олово в атмосферния въздух (ДВ бр.46/1999 г.). Пределно допустимите
концентрации за общ суспендиран прах и сероводород са съгласно Наредба № 14 за
норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния
въздух на населени места (ДВ бр.88/1997г.).
Пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния
въздух са:
- Максимална еднократна - допустимата краткосрочна концентрация в
продължение на 30 или 60 минутна експозиция;

- Средноденонощна - допустимата концентрация в продължение на 24 часова
експозиция. Получава се като средноаритметична величина от единичните
измервания в продължение на 24 часа;
- Средногодишна - допустимата концентрация в продължение на едногодишна
експозиция. Получава се като средноаритметична стойност от
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една
година.
Алармен праг е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на
населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването на
което се предприемат съответните мерки за информиране и предупреждение на
населението в съответните райони.
Мониторингът на качеството на атмосферния въздух на гр. Русе се осъществява
от:
1. РИОСВ - Русе - в три пункта за мониторинг чрез автоматични ДОАС
системи:
- ,,ДОАС R2 - ЖИТИ”;
- ,,ДОАС R3 - Хлебна мая”,
- АИС ,,Възраждане”.
2. РЗИ - Русе - в два пункта за мониторинг с ръчно пробовземане:
- бул .,,Принунавски” № 68 – транспортно ориентиран;
- ул. ,,Байкал” № 12 – градски фонов.
През 2010 година е преустановен мониторинга на показателите:
- серен и азотен диоксид от РЗИ, през месец април;
- серен и азотен диоксид, озон, бензен, въглероден диоксид от РИОСВ, в края
на м. юли (работи само апаратурата за нивата на ФПЧ10).
От м. май 2012 година РЗИ - Русе възстанови мониторинга на показателите
серен и азотен диоксид.
В „Тримесечен бюлетин за състоянието на околната среда в Република
България” за нивата на основните показатели за качество на атмосферния въздух по
тримесечия на 2016 година на ИАОС, са публикувани данни от пункт „Русе Възраждане”, за показателите: серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици
(ФПЧ10), фини прахови частици (ФПЧ2.5).

ПОСТАНОВКА И МЕТОДИКА НА РЗИ - Русе
На територията на гр. Русе функционират два стационарни пункта за
периодичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух:
- пункт бул. „Придунавски” № 68 - пункт с интензивен автомобилен трафик;
- пункт ул. „Байкал” № 12 - пункт в жилищен район.
Пробонабиране се извършва през цялата година, по 10 дни в месеца, като през
летните месеци (май, юни, юли и август) - по 7 дни в месеца, за прах и азотен
диоксид, серен диоксид не е изследван в периода от м. май до м. септември 2018
г.Използват се пробовземни апарати на „Хигитест” - София.
Показателите, по които се извършват анализите са: общ суспендиран прах,
серен и азотен диоксид (от месец май). Анализи на замърсителите се извършват
съгласно действащите БДС и утвърдени от НЦОЗА гр. София методики. Получените
резултати са сравнени с пределно допустимите концентрации, определени в Наредба

№ 14/1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места и Наредба №12 от 15.07. 2010 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ
Използвани са данни от „Характеристика на качеството на атмосферния въздух в
гр. Русе за 2018 г.”, разработена от експерти на отдел „Лабораторни изследвания”,
дирекция „Обществено здраве” при РЗИ – Русе и данните от „Тримесечен бюлетин за
състоянието на околната среда в Република България” за нивата на основните
показатели за качество на атмосферния въздух по тримесечия на 2018 година,
публикувани за пункт „Русе - Възраждане” на ИАОС .
Въз основа на наличните данни, могат да бъдат направени следните изводи, по
отношение нивата на контролираните замърсители и тенденциите в развитието им за
2018 година.
По показател общ суспендиран прах:
 Средно годишната концентрация на общ суспендиран прах на
пункт ,,Байкал” е 0,181 mg/m3, което е 1.2 пъти при нормата 0,150 mg/m3; на
пункт „Придунавски” средно годишната концентрация е 0.202 mg/m3, което е
1.35 пъти над нормата.
 Най-високата „Средно денонощна концентрация” на пункт
,,Байкал” е 0.405 mg/m3, което е над нормата 1,6 пъти (0.250 mg/m3 ); на пункт
„Придунавски” е 0.500 mg/m3 - над нормата 2,0 пъти.
По показател серен диоксид:
 Най-високата средно часова концентрацията за годината е 5 μg/m3
на пункт „Байкал“, при норма 350 μg/m³, на пункт ,,Придунавски“ е 5 μg/m3 .
Средно денонощната концентрация е на пункт ,,Придунавски”- 1 μg/m3, при
норма 125 μg/m3 , а на пункт „Байкал“ е 1 μg/m3. Показателят не се измерва в
периода май – септември.
По показател азотен диоксид:
 Средно годишната концентрация на азотен диоксид на пункт
„Байкал” е 15 μg/m3, а на пункт ,,Придунавски” е 12 μg/m3 , при нормата 40
μg/m3.
 Най-високата измерена стойност на средно часовата концентрация
на пункт ,,Байкал ” е 79 μg/m3, а на пункт „Придунавски ” е 58 μg/m3, при
нормата 200 μg/m3.
Резултатите от анализа на проведените лабораторни изследвания на
качеството на атмосферния въздух в гр. Русе през 2018 г. показват, че и в двата
пункта замърсяването на въздуха със стойности над ГС е по показател „Общ
суспендиран прах”. При сравняване на резултатите с тези от 2017 година се
наблюдава завишаване на измерените стойности на показател „Общ
суспендиран прах“ територията на пункт „Байкал“. При пункт „Придунавски“
се наблюдава завишаване на средногодишната стойност и понижаване на
максимално еднократната. И за двата пункта се наблюдава известно

намаляване на броят проби над ГС, но за сметка на това измерените стойности
са по високи от предходната година.
ФПЧ 10 (фини прахови частици 10µ) - СДН 50mg/m3, СГН 40mg/m3
Данните от „Тримесечен бюлетин за състоянието на околната среда в
Република България” на ИАОС показват, че има леко завишение на нивата през
годината. Регистрирани са превишавания на средноденонощната норма за опазване на
човешкото здраве. От анализа на резултатите от автоматичната станция на РИОСВ
Русе е видно, че броя превишавания надхвърля максимално допустимите 24 пъти, в
рамките на една календарна година.
Регистрирани са превишения на праговата стойност (ПС) за СДН от 50µg/m3 през
115 дни от годината.
Максимална измерена средноденонощна концентрация варира в границите от
62.42mg/m3 до 155.35mg/m3.
Серен диоксид - СЧН 350μg/m3 , СДН 125μg/m3
Не са регистрирани превишения на праговите стойности за СЧН и СДН и за
този показател, в двата пункта за мониторинг на РЗИ-Русе и в пункт ,,Русе Възраждане” на РИОСВ. Серен диоксид не е изследван в периода от м. май до м.
септември 2016 г.
Азотен диоксид - СЧН 200μg/m3, СГН 40μg/m3
Не е регистрирано превишение на праговата стойност за СЧН в пунктовете за
мониторинг на РЗИ - Русе и на РИОСВ.
ИЗВОДИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ:
1. Основен замърсител на атмосферния въздух остава общия суспендиран прах,
респ. фини прахови частици (ФПЧ10), което създава реален риск от завишаване на
белодробната заболеваемост.
2. Концентрациите на общ суспендиран прах показват пространствена динамика.
Те са по-високи в централната градска част, което се свързва с масовото строителство
и с по-голямата гъстота на застрояването, възпрепятстваща естествената аерация на
селищната среда. Значение за вторичното запрашаване на въздуха има и
интензивното движение на автомобилния трафик.
3. Средноденонощните концентрации на общ суспендиран прах в пункт
,,Придунавски” превишават тези в пункт ,,Байкал”.
4. Като основни източници на замърсяване се очертават ТЕЦ ,,Изток” и
автомобилния транспорт, не на последно място и увеличения в последните години
брой новостроящи и реконструиращи се сгради.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюденията на качеството на атмосферния въздух показват, че основен
замърсител в град Русе са фините прахови частици. Въпреки, че средногодишните им
стойности са по-ниски, те все още са над пределните норми, което е неблагоприятно.
Нивата на останалите замърсители на въздуха варират в тесни граници през
годините, като средногодишните им концентрации са под граничните стойности.

Показателите регистрирана заболеваемост по класове болести и нозологични
единици бележат леки колебания.
Влияние върху заболеваемостта на населението оказват различни фактори на
жизнената среда, физиологичните особености на отделния индивид и начина му на
живот. Значение за динамиката на показателите има и организацията на здравнoто
обслужване на населението, възможността за достъп до медицинска помощ, както и
личната преценка на всеки един пациент за навременно диагностициране и лечение.
С цел подобряване качеството на атмосферния въздух, за намаляване на вредното
въздействие на атмосферното замърсяване върху здравето на населението даваме
следните
ПРЕПОРЪКИ:
1.
Да се изградят изолационни растителни пояси от едроразмерна и храстова
растителност, способна да адсорбира аерозолите от въздуха по булевардите и улиците
с интензивен транспортен трафик.
2.
Да продължи да се ползва системата за мокро метене на улиците с
интензивен транспортен трафик.
3.
Правилно да се организира и регулира уличното движение.
4.
Да се насърчават озеленителните и залесителни мероприятия.
5.
Да се осъществява контрол при изпълнение на основни и текущи ремонти,
при реконструкции на уличната мрежа, за своевременно измиване на транспортната
техника при напускане на обекта.
6.
Да се задължават инвеститорите за измиване на трасетата, по които се
движи строителната техника от/до обекта.
7.
Пътната настилка да се поддържа в добро състояние.
8.
За по-добро вентилиране на пътните артерии, в гр. Русе да се развива
нискоетажно строителство по протежението на улиците.
II. ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.
РЗИ Русе - отдел ДЗК контролираше през 2019г. 196 централни водоизточници
(ЦВ), от които 187 за водоснабдяване на населените места и 9 за ведомствено
водоснабдяване (ВВ) на фирми и предприятия за производство на храни, и други
производства – Табл.1. Контролираха се и 9 местни обществени водоизточници
(МОВ), от които 8 бр.в Община Русе и 1бр.в Община Иваново, както и 293
водоснабдителни обекти и съоръжения – помпени станции, напорни резервоари,
водонапорни кули, хлораторни, и пр.
В Русенска област нямаме регистрирани минерални водоизточници.

Таблица 1

Водоизточници за питейно-битови цели в Русенска област през 2019 година
От тях с обеззаразяване
Брой
с утвър
ВИДОВЕ
водос хлор
с други
с други
дена
източниц
газ
хлорни
средства
ВОДОИЗТОЧНИЦИ
СОЗ
и
препарати
1.Централни водоизточници
196
62
132
2
196
- всичко
1.1.Централни
водоизточници,
187
62
125
187
водоснабдяващи населени
места
1.2.Ведомствени
водоизточници за питейно9
7
2
9
битови нужди - всичко
1.2.1.на хранителната
8
6
2
8
промишленост
1.2.2.на предприятия за
произв. на лекарства и
козметични продукти
1.2.3.на други промишлени и
1
1
1
селскостоп. обекти
1.2.4.на други обекти с
обществ. предназнач-е
2.Местни обществени
водоизточници (чешми,
9
кладенци и др.)
3.Минерални
водоизточници
Водоснабдяването на населените места се осъществява от обществения воден
оператор ВиК Русе ООД, за повечето населени места. На три селища
водоснабдяването е от воден оператор от Разградска област: - две села в Община
Иваново и едно село в Община Сливо поле.
За организиране на мониторинга над качеството на питейно-битовите води, през
2019г. бяха изготвени от отдел ДЗК при РЗИ Русе, общо осем контролни планпрограми за мониторинг, по реда на Чл.8 от Наредба № 9 от 16 март 2001г.за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ. бр.30/28.03.2001г.,
изм.и доп.бр.6/16 януари 2018г.
Две от тях са за контрол на водите, подавани от обществените водни оператори,
водоснабдяващи населените места на Русенска област – „ВиК Русе” ООД и
„Водоснабдяване Дунав Разград” ЕООД, което водоснабдява селата Церовец и
Сваленик в Община Иваново, и с.Черешово в Община Сливо поле, Русенска област.
Останалите шест програми са за контрол на водите, подавани за питейно-битови
цели от ведомствени водни оператори: - „Винпром Русе” АД, „Дунарит” АД,
„Свинекомплекс Николово” АД, „Градус 98” АД, „Свинекомплекс Голямо Враново”
АД и „Свинекомплекс Бръшлян” АД. Четири от тези ведомствени водоснабдителни
системи са в Община Русе и две в Община Сл.поле.
В централните водоизточници и водоснабдителни съоръжения (в т.ч. и за

ведомствено ползване), и в местните обществени водоизточници са извършени от
отдел ДЗК през 2019г.общо 744 проверки, предприети са 57 бр.мерки за
административна принуда, в това число издадени 49 предписания, 3 бр. АУАН, от
които 1 бр.имуществена санкция (на ведомствен воден оператор, за неизпълнение на
програмата му за мониторинг) с 3 бр. НП на обща стойност 1200 лв., и 6 бр.заповеди
за забрана на експлоатация на местни обществени чешми, в които се установи
повишаване на стойностите на нитратите.
През периода м.06.и м.09.2019г.беше проведена регионална тематична проверка
на състоянието на централните водоизточници за населените места и техните СОЗ
(вж.т.3.2.4.1.). Проверени бяха подземните водоизточници, водоснабдяващи
населените места, техните СОЗ, и бяха взети проби от суровите води за анализ.
Проверявано бе и изпълнението на утвърдените от РЗИ мониторингови
програми на водните оператори, за собствен мониторинг на подаваната от тях вода.
През 2019г. във водоизточниците от всички видове (ЦВ, ВВ и МОВ) са взети и
анализирани общо 664 проби, в т.ч. 332 по физико-химични показатели, 332 по
микробиологични показатели. Изследвани са и 7 проби по радиологични показатели.
От тях нестандартни по физико-химични показатели са общо 16,5%, а по
микробиологични показатели – 5,7%. Основната част от „нестандартността” по
химични показатели се дължи на отклоненията в показател „остатъчен свободен
хлор”. На Табл.2 са представени данните за взетите, анализирани и нестандартни
проби питейни води, по видове водоизточници и по видове анализ, от контрония
мониторинг на РЗИ Русе.
Таблица 2
Изследвани питейно-битови води
от централните (в т.ч.ВВ) и местни обществени водоизточници през 2019 година
ФИЗИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗ
Показатели

Централни водоизточници за
населените места (ЦВ)
- гр.А - постоянен мониторинг
- гр.Б - периодичен мониторинг
- Сурови води
Централни водоизточници за
ведомствено ползване (ВВ)
– по контролния мониторинг
на РЗИ
- гр.А - постоянен мониторинг
- гр.Б - периодичен мониторинг
– по монит.програми на ВВ,
утвърдени от РЗИ – собствен
мониторинг
- гр.А - постоянен мониторинг
- гр.Б - периодичен мониторинг
Местни обществени чешми
(МОВ)
ВСИЧКО

брой
проби

от тях
нестандартни
отн.дял
брой
%

МИКРОБИОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ

брой
проби

от тях
нестандартни
отн.дял
брой
%

247
194
43
10
76

35
24
9
2
17

14,2
12,3
20,9
20,0
22,4

247
194
43
10
76

10
3
7
-

4,1
1,6
70,0
-

29

7

24,1

29

-

-

24
5

6
1

25,0
20,0

24
5

-

-

47

10

21,3

47

-

-

35
12

8
2

22,8
16,6

35
12

-

-

9

4

44,4

9

9

100,0

332

56

16,9

332

19

5,7

От изследваните седем проби по радиологичен анализ не са установени
отклонения. Лабораторията на отдел РК при РЗИ Русе извършва анализ само по два
от показателите, изисквани от Наредба № 9 – по обща бета активност и естествен
уран.
На Табл.3 са представени данните за качеството на питейните води, по данните
от мониторинга на РЗИ Русе и от собствения мониторинг на ведомствата, през 2019г.
– брой и относителен дял в процент, на пробите, които отговарят по всички
показатели на Наредба № 9, по показателите на гр.А (постоянния) и гр.Б
(периодичния) мониторинг, по физико-химични и микробиологични показатели.
Таблица 3

Качество на питейните води от ЦВ и МОВ през 2019 година в Русенска област
Брой проби по химичен и микробиологичен
анализ
ВИД МОНИТОРИНГ

Взети и
анализирани за
Физикохимичен
анализ

ГР.А ПОСТОЯНЕН
- в т.ч. от водопров.мрежа на населените
места
- в т.ч. от ведомствени водоизточници- по
контролния мониторинг на РЗИ
- в т.ч. от ведомствени водоизточници - по
собствен мониторинг
- в т.ч. от сурови води
- в т.ч. от местни обществени чешми - МОВ

ГР.Б ПЕРИОДИЧЕН
- в т.ч. от водопров.мрежа на населените
места
- в т.ч. от ведомствени водоизточници- по
контролния мониторинг на РЗИ
- в т.ч. от ведомствени водоизточници- по
собствен мониторинг

ОБЩО

ОТ ТЯХ

- СТАНДАРТНИ*

МикроПо физикобиологичен химични
анализ
показатели

По микробиологични
показатели

272

272

228 –
83,8%

253 –
93,0%

194

194

170

191

24

24

18

24

35

35

27

35

10
9
60

10
9
60

8
5
48 – 80,0%

3
0
60 – 100%

43

43

34

43

5

5

4

5

12

12

10

12

332
664

332

276 – 83,1% 313 – 94,3%
589 – 88,7%

*Стандартни - които отговарят по всички показатели на приложенията на Наредба № 9

От Табл.4 и Табл.5 се вижда, че относителният дял на пробите, които не
съответстват на нормите на Наредба № 9, е малък – общо 16,9%, като ЦВ за
населените места той е 14,2% по физико-химични и 4,1% по микробиологични
показатели. За сравнение, през предходната 2018г, нестандартни по физико-химични
показатели са били на почти същото ниво – 16,2% по физико-химични и малко повисоки - 5,7% по микробиологични показатели.
Качеството на питейната вода в Русенска област е добро и наред с това показва
ясна и трайна тенденция за подобряване. Относителния дял на нестандартните проби
по физико-химични показатели през предходните четири години – 2018 - 2015г.е бил

доста по-висок, в сравнение с 2019г. – Табл.6. Същата, но по-слабо изразена е
тенденцията и при микробиологичните анализи.
Таблица 4
Относителен дял в процент на пробите, които НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на Наредба
№ 9 (нестандартни) в изследваните питейни води през 2019г. и предходен
петгодишен период 2014-2018 г. в Русенска област
Показатели
Централни
водоизточници за
населените места
(ЦВ)
- гр.А постоянен
мониторинг
- гр.Б периодичен
мониторинг
- Сурови води
Центр.водоизточниц
и за ведомствено
ползване (ВВ)
- гр.А постоянен
мониторинг
- гр.Б периодичен
мониторинг
Местни обществени
чешми
ВСИЧКО

ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2019

2018

2017

2016

2015

2014

14,2

13,8

19,4

31,7

45,0

47,2

4,1

3,9

3,7

4,1

4,4

3,8

12,3

13,6

15,8

31,0

47,3

46,8

1,6

1,0

1,4

2,0

0,49

0,9

20,9

15,9

32,6

42,3

43,8

53,7

0,0

2,3

2,0

1,9

3,4

3,6

20,0

9,1

30,0

6,2

9,1

20,0

70,0

63,6

60,0

37,5

81,8

70,0

22,4

18,8

20,8

26,0

42,3

48,4

0,0

2,1

0,0

4,0

5,2

4,2

23,7

17,6

21,6

23,4

45,9

47,1

0,0

1,4

0,0

5,3

5,6

5,8

17,6

22,7

18,2

34,4

30,4

52,2

0,0

4,5

0,0

0,0

4,0

0,0

44,4

62,5

50,0

72,3

50,0

65,2

100

100

100

100

100

100

16,9

16,2

20,4

31,4

44,4

47,8

5,7

5,6

4,8

6,1

6,6

5,9

На взетите и анализирани 332 проби за физико-химичен анализ, са извършени
4266 изследвания на органолептични и химични показатели – Табл 4. От тази таблица
се вижда по кои показатели на Наредба № 9 се установяват отклонения в питейнобитовите води през 2019г.в Русенска област. Това са:
- индикаторни показатели – съдържание на остатъчен свободен хлор - 0,60% от
изследванията, като установените стойности варират от 0,5 до 0,7 мг/л, при
нормирана максимална допустима стойност по Наредба № 9 от 0,3-0,4 мг/л, т.е. от 1,2
пъти до 1,6 пъти над допустимото,
- съдържание на нитрати – 13,4% от изследванията по този показател са
показали стойности над 50 мг/л, като най-високите стойности във водите от ЦВ са до
113 мг/л (еднократен резултат), а в МОВ – до и над 200 мг/л (поради което местните
чешми имат издадени заповеди за спиране на ползването).

Таблица 5
Физико-химични изследвания на питейно-битовите води в Русенска област през 2019
година

НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПРОБИ

Всичко проведени
изследвания
В това число:
Изследвания по органолептични
показатели (цвят, вкус,мирис,
мътност)
от тях нестандартни
Изследвания по индикаторни
показатели
от тях нестандартни
Изследвания за нитрати
от тях нестандартни
Изследвания за нитрити
от тях нестандартни
Изследвания за флуор
от тях нестандартни
Изследвания за олово
от тях нестандартни
Изследвания за арсен
от тях нестандартни
Изследвания за хром
от тях нестандартни
Изследвания за кадмий
от тях нестандартни
Изследвания по други
показатели
от тях нестандартни

ОБЩО

В ИД

ПИТЕЙНО-БИТОВИ ВОДИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
от водопроводната мрежа на
ведомствено водоснабдяване
за питейно-битови цели
от
водопроводната
По доставени
по
мрежа на
проби от
населено място контролния
собствен
мониторинг
мониторинг на
на РЗИ
ВВ

4266

3183

383

696

711

87

141

-

-

-

-

2156

1615

188

353

13
313
42
313
60
60
60
60
60
-

13
237
25
237
43
43
43
43
43
-

29
7
29
5
5
5
5
5
-

47
10
47
12
12
12
12
12
-

240

172

20

48

-

-

-

-

В Русенска област се наблюдават няколко зони на водоснабдяване, които са
трайно замърсени с нитрати – селищата в Община Сливо поле, някои села в
Общините Русе, Бяла и Вятово. Подробна картина на селищата с установени през
2019г.превишения по показател „нитрати” е представена на Табл.6, а на Табл.7 е
представена динамиката на съдържанието на нитрати в питейните води в Русенска
област през последните 16 години, за периода 2003 – 2019г.

Таблица 6

СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ (mg/L) В ПИТЕЙНАТА ВОДА В РУСЕНСКА ОБЛАСТ
ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОКАЗАЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТА
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

ОБЩИНА

ЗВ
№

НАСЕЛЕНО МЯСТО

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

16 Иваново
ИВАНОВО

Кошов
Церовец*(ВиК Разград)

37

Могилино

79,40

42

Пейчиново

113,10

42

Босилковци

11

Голямо Враново

11
8

Бръшлян
Юделник

РУСЕ

6

Просена

61,20

ВЯТОВО

23

Сеново

68,77

27

Брестовица

БЯЛА

СЛИВО
ПОЛЕ

БОРОВО

VІІІ

60,67

16
54

ДВЕ
МОГИЛИ

VІІ

ІХ

НАЙ –
НИСКО
НИВО

НАЙ –
ВИСОКО
НИВО

60,67
58,57
71,87

64,23
58,57
111,47

79,40

79,40

90,97

113,10

56,27

56,27

51,90

51,90

52,90

56,97

51,97
56,53

53,13
56,97

61,20

64,03

69,42

62,77

69,42

55,90

53,93

55,90

Х

ХІ

64,23

58,57
71,87

111,47

90,97
56,27

52,17

52,90
51,97
56,53

53,13
56,63
64,03

62,77
53,93

* с.Церовец се водоснабдява от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.Разград

67,10

ХІІ

ДВЕ
МОГИ И

ИВАНОВО
БЯЛА

ЦЕНОВО

ВЯТО ВО

СЛИВО
ПОЛЕ

БОРОВО

РУСЕ

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

ОБЩИНА

СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ (НАЙ-НИСКИ И НАЙ-ВИСОКИ СТОЙНОСТИ) В ПИТЕЙНИ ВОДИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ - ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003 - 2019 ГОДИНА Таблица 7
НАЙ-НИСКО И НАЙ-ВИСОКО НИВО НА НИТРАТИТЕ В ПИТЕЙНАТА ВОДА,mg/l
ЗВ
2019

2018

2017

2016

2015

Иваново

ЗВ 16 60,7-64,2 58,9-67,5

Божичен

ЗВ 16

61,1-61,1

-

Кошов

ЗВ 16 58,6-58,6 62,9-62,9

-

Церовец

От Вод 71,9-111,5 99,4115,9
Дунав

Сваленик
Батишница
Чилнов
Могилино
Острица

53,3-63,6

2013

2012

2011

2010

340,0

73,2

52,1

54,3

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

56,2-62,0

69,1-73,8 23,6-63,3

180.0180.8

33,4-68,2 18,4-40,4

65,5-82,3 65,5-82,3 70,0-71,2 70,7-75,2 61.0-61.0 59,0-59,2

67,2-74,7 24 - 54,6

266.0268.0

51,4-68,6 27,2-42,4

60,8

36,4-37,8 48,4-72,4

51,5-51,5 64,5-77,5 70,8-71,6 63,0-73,0 74,0-76,1

Разград

ЗВ 31
ЗВ 36

2014

72,2-72,2 72,2-72,2 74,0-74,0 75,2-75,2 61.0-61.0 56,2-62,8
65,3->100
145,0132,4.112,0124,0>150
104,8-151,2
>100
>100.0
200,0
200,8
124,0
128,0
>100
>100.0
>100.0
55,8-55,8
< 50
52,0-52,8

79,4-79,4

ЗВ34

-

-

53,0-53,0

-

52,8-52,8
П. Косово ЗВ 38
Босилковци ЗВ 42 56,3-56,3 53,4-65,9

-

-

< 50

-

63,3
71,5
138,2ЗВ 42 90,9-113,1
91,1-102,7 117,1-92,2 62,1-64,3
138,2

-

-

Новград

ЗВ 44

-

-

< 50

-

ЗВ 43

-

-

< 50

57,0-57,0

58.0-58.0 62,0-62,2 63.9-78.2 67,4-107,4
-

70.2-70.3 56,6-57,0 26,6 - 57

52,7-52,7 55,8-55,0 52.0-59.3 54,5-56,0 60.0-60.2 65,0-65,3 24-59 64.0-64.8
113,0Пейчиново
70,0-70,0 66,4-69,0 58.9-70.8 63,0-73,0 78.8-90.3
72-125,7 90.4-91.0
123,8
< 50
52.4-52.4
51.8-52.0 77,4-92,5
Л.Черковна ЗВ 41
Сеново
ЗВ 23 62,8-69,4 66,8-70,9 58,9-67,3 52,5-58,8 56,7-71,7 62,2-67,7 58,8-68,2 68,6-71,3 71,0-73,9 72.0- 0.4 64,0-72,0 70.8-75.2 64,7-67,3 49,1- 64,2 54.6-54.8 15,2-58,2 28-46,8
< 50
82.5 77,8-79,0
Караманово ЗВ 44

Долна
студена
Г.Враново
Бръшлян
Юделник
Просена
Хотанца
Мартен
Сандрово

ЗВ 11
ЗВ 11
ЗВ 8
ЗВ 6
ЗВ 5
ЗВ 9
ЗВ 9

51,9-52,9
51,9-53,1
56,5-56,9
61,2-64,0

54,8-59,2 57,5-59,7 53,7-58,1 66-66 57,6-65,1
50,4-54,6
56,6
53,2-60,4 53,4-55,4 55,8-61,6
56,6-58,3 50,4-52,7
50,4-55,8 51,4-66,3
57,4-62,1
59,2
50,2-63,2 51,9-55,3
51,4-58,9 66,3-69,9
-

Борово

ЗВ 26

Брестовица
Волово

ЗВ 27 53,9-55,9 52,7-52,7
52,3-52,3
ЗВ 28

50,9

56,4-58,4
518-58,6
54,4-64,0
67,9-68,5
-

-

59,0-66,4 65,2-75,0 63.7-65.2
67,0-67,2 79,5077,0 61.9-67.7
62,0-63,8 58,0-63,0 51.7-69.1
57,0-72,0 64,2-72,0
58,0-62,0 61,1-65,5
< 50
< 50
-

-

-

< 50

-

-

55,8-55,8
-

< 50
< 50

-

79,4

63,0-72,6 69.2-79.0 55,4-105,0 60-91,6
64,0-64,6 65.0-79.0 55,0-106,0 58,8-120
59,8-60,0 58.5-67.0 59,3-62,8 40,6-54,9
51.0-57.0
64,2-67,3 56.2-69.7 61,0-70,0
13,6-68,1
18,8-60,6
<50,0 53.0
94,2
87,2
64.0-87.2 50,9 - 73,5 51.0-53.5 58,0-67,8
50,9 – 50,9

52.8-58.4 40,8-76,6 31,6-72,0
51.6-96.0 24,8-88,0 79,8-102,8
62.2-62.6
58.0-58.4

През цялата 2019 г. отдел ДЗК при РЗИ Русе системно информираше
обществеността за извършеният мониторинг на качеството на питейните води, установите
отклонения и предприетите от РЗИ мерки. Това ставаше чрез обявяване на тази
информация на сайта на инспекцията, два пъти месечно.
В заключение, следва да направим извод, че качеството на подаваната в Русенска
област вода за питейно-битови цели е действително добро и се подобрява през
последните няколко години.
III. ШУМ
1.НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНА СРЕДА.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
Контролът и управлението на шума в урбанизираните територии се извършва
съгласно:
 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно
оценката и управлението на шума в околната среда”.
 Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)
 Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)
 Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „за дейността на националната
система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум
в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).
Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва
съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и
разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на
измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в
съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за
показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума
върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).
По утвърдената Програма за мониторинга на шума в урбанизираните територии
на гр. Русе общият брой на пунктовете са 30, включително 10 пункта, в които се измерват
нивата на проникващ шум и 4 функционални зони.
Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно
ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието
(7.00-19.00 ч.).
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН
ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ
1. Общият брой на пунктовете са 30. От тях върху територии, подложени на
въздействието на интензивен автомобилен трафик – 14 броя; върху територии, подложени
на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт – 1 брой; върху територии
с промишлени източници на шум – 7 броя и върху територии подлежащи на усилена
шумозащита – 8 броя. В Приложение 1, таблица 1 са изброени пунктове, наблюдаваните
на територията на гр. Русе. В същата таблица са показани измерената или изчислена
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стойност на еквивалентното ниво на шум.
2. Вид и състояние на пътната настилка, наклон на улицата, степента на
застрояване, брой на пътните платна и озеленяване са видни от протоколите (карти) за
контрол на уличния шум.
Таблица 1.2. сравнява еквивалентните нива на шум за 2018 и 2019 г. и
интензивността на транспортните потоци. Видно от таблицата е, че в 16 пункта се
наблюдава увеличение, а в 14 пункта има намаление на броя на преминалите МПС. С
най- голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул.„ Христо Ботев”, бул.„
Цар Освободител”, бул.„ Липник”, бул.„ Съединение”, бул.„ България”, ул.„Тулча”,
ул.„Скобелев”, бул.„ Тутракан” и ул.„Плиска”, които са улиците с най-висока
интензивност на транспортните потоци и през 2019 г.
Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 13 пункта, намалено в 13 и в 4
пункта се запазва. С високо ниво на шум са: бул.„България”, бул.„Христо Ботев”,
ул.„Тулча”, бул.„Тича”, бул.„Плиска”, бул.„Тутракан”, бул.„Липник”, ул.„Трети март” и
бул.„Цар Освободител”.
Таблица 1.3. сравнява максимални, средни и минимални еквивалентни нива на шум
за 2018 и 2019 г.:
В максималните си нива шумът е увеличен в 12 пункта, намален в 15 и в 3 се
запазва. В средните си нива шумът е увеличен в 13 пункта, намален в 13 пункта и в 4 се
запазва. В минималните си нива шумът е увеличен в 14, намален в 13 пункта и в 3 се
запазва.
Таблица 1.4. сравнява еквивалентните нива на проникващ шум за 2018 и 2019 г. в
10 пункта:
В 2 пункта има намаление на проникващия шум, а в 8 той се увеличава. Шумовите
нива са над съответните гранични стойности в 30 % от пунктовете. Запазва се
тенденцията, в пунктовете, разположени в близост до улици с интензивен автомобилен
трафик, проникващия шум да е над граничните стойности.
Таблици 1., 1.2., 1.3. и 1.4. са дадени в приложение 1.
3. ХИГИЕННА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ,
ПОДЛЕЖАЩИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА В ГР.РУСЕ ЗА 2018 г.
В град Русе са обособени четири функционални зони. При определянето им е взето
предвид местоположението, характера на дейност върху терените и транспортните
средства, преминаващи в близост като основен източник на шум в градската среда.
Измерванията са правени три пъти на ден, в три различни точки на всяка улица, два дни.
Изчисленията са направени на основа на Приложение 3 от ,,Основни насоки в работата на
ХЕС по определяне въздействието на околната среда върху здравето”.
Първа функционална зона (І ФЗ ) в град Русе е обособена около ДКЦ – 2 и
“МБАЛ – “Медика - Русе”. Това е обект подлежащ на усилена шумозащита.
Протеженията на участъка във ФЗ са съответно:
 ул.“Рига” с lφ1 = 0,150 км с измерено еквивалентно ниво на шума 61,8 dB/А/
 ул.“Братислава” с lφ2 = 0,110 км с измерено еквивалентно ниво на шума 60,9
dB/А/
 граница φ3 с lφ3 = 0,150 км с измерено еквивалентно ниво на шума 48,2 dB/А/
 ул.“Нови Сад” с lφ3 = 0,110 км с измерено еквивалентно ниво на шума 51,3
dB/А/
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Пределно допустимото ниво на звука за такава зона е 45 dВ/А/ през деня. За І ФЗ
средното превишаване на допустимото шумово ниво е 10,6 dB/А/. Най-шумна е
улица“Рига“. Нивото на звука е 61,8 dB/А/. Тези заключения са направени след
извършени изследвания на зоната и последвали изчисления.
Втора функционална зона (ІІ ФЗ) в град Русе е около МГ “Баба Тонка “,
включваща участъци от улиците съответно:
 ул. “П.Славейков”с lφ1 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 55,1
dВ/А/
 ул. “Иван Вазов” с lφ2 = 0,300 км с измерено еквивалентно ниво на шума 51,0
dB/А/
 ул. “К.Димчев”с lφ3 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 53,4 dB/А/
 бул. “Скобелев”с lφ4 = 0,400 км с измерено еквивалентно ниво на шума 62,7
dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита. Пределно допустимото ниво на
звука за такава зона е 45 dВ/А/ през деня. След направеното изследване се вижда, че
средното превишаване на допустимото шумово ниво за зоната е с 10,6 dВ/А/. Най-високо
ниво на звука е по бул.”Скобелев” – 62,7 dВ/А/.
Трета функционална зона (ІІІ ФЗ) в град Русе е около УМБАЛ- Русе и ДКЦ-1 .
Пределно допустимото ниво на звука при терени за болници е 45 dВ/А/ през деня. Тази
зона обхваща участъци от улици съответно :
 бул. “Придунавски” с lφ1 = 0,500 км с измерено еквивалентно ниво на шума
51,4dB/А/
 улицата пред ДББ с lφ2 = 0,100 км с измерено еквивалентно ниво на шума 48,7
dB/А/
 ул.“Независимост” /ДКЦ 1/ с lφ3 = 0,700 км с измерено еквивалентно ниво на
шума 60,1 dB/А/
 алея между Парк на младежта и МБАЛ с lφ4 = 0,300 км с измерено еквивалентно
ниво на шума 52,8 dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита. При извършеното обследване на
зоната се отчита, че средно превишаване на допустимото шумово ниво е 8,3 dB/А/. Найшумна се очертава улица “Независимост”, пред ДКЦ 1 с измерено ниво на звука 60,1
dB/А/.
Четвърта функционална зона (ІV ФЗ) в град Русе е около СОУ “Възраждане”.
Теренът е зона за учебна дейност. Допустимото ниво на звука е 45 dB/А/ през деня.
Обследвани са участъци от улиците:
 ул. “Плевен” с lφ1 = 0,220 км с измерено еквивалентно ниво на шума 48,1 dB/А/
 ул. “Студентска”с lφ2 = 0,220 км с измерено еквивалентно ниво на шума 59,8
dB/А/
 ул. “Мадарски конник” с lφ3 = 0,200 км с измерено еквивалентно ниво на шума
51,8 dB/А/
 ул. “Воден”с lφ4 = 0,200 км с измерено еквивалентно ниво на шума 53,5 dB/А/
Това е терен подлежащ на усилена шумозащита.От направените изчисления се
вижда, че средното превишаване на допустимото шумово ниво за зоната е с 8,4 dB/А/.
Най-шумна е ул.”Студентска” с измерено ниво на звука 59,8 dB/А/.
49

След направените измервания и изчисления може да се направят следните изводи:
1.
Функционалните зони са подбрани в зависимост от характера на дейност на
сградите в тях обекти, подлежащи на усилена шумозащита: здравни и учебни заведения
2.
Във всяка функционална зона се очертава по една шумна улица.
Сравнение на измерените нива на шум с допустимите

70

Допустимото ниво на звука
60

Измерено ниво на звука

50
40
30
20
10
0
Първа функционална зона Втора функционална зона Трета функционална зона

Четвърта функционална
зона

4. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА
Данните от извършените измервания, разпределени по диапазони
регистрираните шумови нива през 2019 г. в гр. Русе са представени в табл. 2.
Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2019 г.
Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой
общ
пунктове)
град
брой
над
под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82
над
пунктове
82
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
ГС*
dB(A)
РУСЕ
30
4
3
12
9
2
0
0
23

на

От нея се вижда, че в диапазона под 58 dВ има 4 пункта. В диапазона 58–62 dВ
има 3 пункта, в диапазона 63–67 dВ има 12 пункта, в диапазона 68–72 dВ - 9 пункта и в
диапазона 73–77 dВ - 2 пунктa.

12
10
8
6
4
2
0
под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82
dB(A)
dB(A)
dB(A) dB(A)
dB(A) dB(A)наdB(A)
Разпределение
шумовите
нива
по диапазони
(в брой пунктове)
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5. ТЕНДЕНЦИИ
Данните за периода от 2006 до 2019 год. за разпределение по диапазони на
регистрираните шумови нива са представени в табл. 3 и 4.
Преобладаващият шум за гр.Русе е в диапазона 63–67 dВ - 12 пункта, 68–72 dВ –
9 пункта и 73-77 dВ – 2 пункт.
Таблица 3
Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива
за периода 2006 - 2019 г.
Разпределение на регистрираните шумовите нива по
общ брой
диапазони, в брой пунктове
година
пунктове под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
2006
30
1
2
3
22
2
0
0
2007
30
0
2
3
23
2
0
0
2008
30
2
3
12
10
3
0
0
2009
30
2
1
11
13
3
0
0
2010
30
2
2
10
14
2
0
0
2011
30
2
1
11
14
2
0
0
2012
30
3
3
15
8
1
0
0
2013
30
5
3
14
7
1
0
0
2014
30
5
2
13
6
4
0
0
2015
30
6
0
15
7
2
0
0
2016
30
4
3
13
8
2
0
0
2017
30
6
0
14
9
1
0
0
2018
30
4
3
13
8
2
0
0
2019
30
4
3
12
9
2
0
0
Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива
за периода 2006 - 2019 г.,(%)
Таблица 4
Разпределение на регистрираните шумовите нива по
общ
диапазони, в %
година
брой
под 58 58-62 63-67 68-72
73-77
78-82 над 82
пунктове
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
2006
100%
3,33 6,67
10,00 73,33
6,67
0,00
0,00
2007
100%
0,00 6,67
10,00 76,67
6,67
0,00
0,00
2008
100%
6,67 10,00
40,00 33,33
10,00
0,00
0,00
2009
100%
6,67 3,33
36,67 43,33
10,00
0,00
0,00
2010
100%
6,67 6,67
33,33 46,67
6,67
0,00
0,00
2011
100%
6,67 3,33
36,67 46,67
6,67
0,00
0,00
2012
100%
10,00 10,00
50,00 26,67
3,33
0,00
0,00
2013
100%
16,67 10,00
46,67 23,33
3,33
0,00
0,00
2014
100%
16,67 6,67
43,33 20,00
13,33
0,00
0,00
2015
100%
20,00 0,00
50,00 23,33
6,67
0,00
0,00
2016
100%
13,33 10,00
43,33 26,67
6,67
0,00
0,00
2017
100%
20,00 0,00
46,67 30,00
3,33
0,00
0,00
2018
100%
13,33 10,00
43,33 26,67
6,67
0,00
0,00
2019
100%
13,33 10,00
40,00 30,00
6,67
0,00
0,00
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Следващата диаграма показва тенденциите през периода 2011-2019 г. на процента
нестандартни измервания:

На диаграмата е показан процента нестандартни определяния на еквивалентните
нивата на шум в период 2011-2019г. От извършените 471 измервания/изчисления на шума
416 са нестандартни (86%). Вижда се, че след 2014 г. се запазва тенденцията за
повишаване процента нестандартни измервания.
IV. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА:
През 2019 година беше продължена работата по Програмата за мониторинг на
ЕМП, като бяха извършени необходимите корекции, съгласно новите указанията на
МЗ. Целта на програмата е установяване на съответствието на нивата на
електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от
1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустимите нива на електромагнитните полета
в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти /обн. ДВ бр.35 от 1991г/.
ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА:
 Установяване съответствието на нивата на електромагнитните полета с
действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ за пределно
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на
хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти ( обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г. );
 Оценка на здравния риск за населението.
НОРМАТИВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ
 Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;
 Закон за устройството на територията (изм. ДВ бр. 99 от 14 декември 2012 г.);
 Наредба №21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни
далекосъобщителни мрежи и съоръжения;
 Наредба №5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина на определяне на размера,
разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
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 Закон за здравето
Чл. 23. (1) Националните центрове по проблемите на обществено здраве
осъществяват дейности по:
 Оценка на риска и неблагоприятното влияние на факторите на жизнената среда
върху индивидуалното, семейното и общественото здраве;
 Защита на лицата от действието на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.
ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ:
Според указание на МЗ през 2019 г. обект на мониторинг и оценка са детски,
учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на
хигиенно - защитната зона и 10% от всички обекти източници на нейонизиращи лъчения,
разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.
В област Русе антените на мобилните оператори са разположени както следва:
 82 – в райони с голяма концентрация на население;
 92 – в райони с малка концентрация на население;
 55 – извън населени места.
Регистрирани обекти в РЗИ – Русе, източници на нейонизиращи лъчения
Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според
собственика
Общини
Брой
„А1
,,Макс
станции на България” „БТК” ,,Теленор" Телеком" ,,Булсат
мобилни
ЕАД
ЕАД
ком"ЕАД
ЕАД
ООД
оператори
145
35
36
53
14
7
Русе
16
3
7
6
0
0
Иваново
9
1
6
2
0
0
Две могили
8
3
4
1
0
0
Борово
19
7
7
5
0
0
Бяла
7
3
4
0
0
0
Ценово
13
4
6
3
0
0
Сливо поле
12
2
5
5
0
0
Ветово
Област
229
67
65
45
14
7
Русе

Разпределение на базовите станции според
собственика
Макс
Телеком

Булсатком
А1
Теленор
БТК
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ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ:
През 2019 г. бе планиран и осъществен контрол на 29 базови станции на мобилни
оператори, от които 15 разположени в близост до детски и учебни заведения, 2 лечебни
заведения и 12 базови станции в околна среда.
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ:
Измерванията на електромагнитните полета се извършиха при налична експертна
оценка, съдържаща техническите параметри на обекта и изчислената хигиенно - защитна
зона.
Измерванията се извършиха съгласно ,,Методика за измерване и оценка на
електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за
мобилни връзки”, публикувана в ,,Сборник методи за хигиенни изследвания” том IV на
НЦХМЕХ.
Процедурата по измерванията е съобразена с основните принципи, заложени в
стандартите на CEN, CENELEK, IEEE, въз основа на които е разработена европейската
политика. Където съществува възможност, точките за измерване са избирани по посока
на максималното излъчване на източниците на нейонизиращи лъчения, така че да
отразяват „най-лошия” случай на експозиция на населението. Измерванията в сгради са
извършвани на последния етаж, до прозорците в помещенията, както и на достъпни
тераси. Избягвано е влиянието на Wi-Fi системи за безжичен достъп до интернет,
проводящи обекти и елементи от електроснабдителната мрежа. При избора на място за
измерване е отчитано и/или избягвано и влиянието на други сгради или висока
растителност.
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА:
Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP,
идент. № 13SM0255 и сонда WPF 8, идент. №13WP040290.
Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото
на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.
1. Обекти за мониторинг:
Обекти, разположени в близост до източници на нейонизиращи лъчения или по
границите на хигиенно - защитната зона.
2. Брой и разположение на пунктовете:
Според вида пунктовете се подразделят на:
2.1. Детски, учебни и лечебни заведения:
2.1.1. Детски заведения - 6 бр.
№ АДРЕС- УЛИЦА, №
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУНКТА
1. ул. „Алея Иглика” № 2
ДГ „ЧУЧУЛИГА”
2. ул. „Дондуков Корсаков” № ДГ „ИГЛИКА” - ФИЛИАЛ
15
3. ул. „Богдан войвода” № 6
ДГ „РАДОСТ” – ФИЛИАЛ
4. ул. „Киев” № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
5. ул. „Киев” № 10
ДГ „ДЕТЕЛИНА”
6. ул. „Шумнатица” № 4
ДГ „РУСАЛКА”
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2.1.1. Учебни заведения - 9 бр.:
№ АДРЕС- УЛИЦА, №
1. бул. „Липник” № 115
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУНКТА
Център за специална образователна
подкрепа
ул. „П. Берон” № 20
ОУ „ИВАН ВАЗОВ”
бул. „Цар Освободител” № СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”
117
бул. „Липник” № 78
ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ”
ул. „Александровска” №
ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
95
пл. „В. Левски” № 1
ПГРКК - РУСЕ
ул. „Студентска”
СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ”
ул. „Алеи Възраждане” № АГ „ГЕО МИЛЕВ”
3
с. Иваново, ул. „Чавдар”
ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”
№2

2.1.2. Лечебни заведения – 2 бр.:
№ АДРЕС- УЛИЦА, №
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУНКТА
1. ул. „Рига” № 35
УМБАЛ „МЕДИКА- РУСЕ” И ДКЦ – 2
2. ул. „Независимост” № 2
УМБАЛ „КАНЕВ”

лечебни
заведения

разпределение по видове обекти
детски
заведения

учебни
заведения

Разпределение на обектите, обхванати от мониторинга през 2019 г.
2.2. Околна среда – 12 бр.:
2.1.2. град Русе – 7 бр.
№ АДРЕС- УЛИЦА, №
1. ул. „Средец” №1, ТВД – Русе
2. ул. „Капитан Маринов” № 4,
вх.1
3. ул. „Казанлък” № 11, бл. 21

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУНКТА
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
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4. ул. „Плиска” № 5, бл. „Първа
пролет”
5. ул. „Ат. Буров” № 5, ТБ-ООБ
АД
6. ул. „Ген. Гурко” № 4, вх.3
7. ул. „Петрохан” № 92, бл.
„Марица”
2.2.2. Област Русе – 5 бр.
№ АДРЕС- УЛИЦА, №
1. гр. Бяла
2. гр. Бяла – гара Бяла
3. гр. Борово
4. гр. Мартен
5. гр. Глоджево

централни
градски части

МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПУНКТА
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

междублоково
пространство

Разпределение на обектите в околна среда, обхванати от мониторинга през 2019 г.

В Приложение 2, таблица 1ЕМП са представени данните от измерванията на ЕМП в
сградите и прилежащите терени на шест детски градини, девет учебни заведения, две
лечебни заведения, обхванати с мониторинг през 2019 г. Общо са извършени 200 броя
измервания в сградите и в прилежащите дворни пространства. За детските градини са
констатирани най - високи измерени: моментна стойност 0,19 µW/cm2 и средна стойност
0,14 µW/cm2. (за сравнение през 2018 г. тези стойности са съответно: 0,25 и 0,16 µW/cm2).
Тези показания са установени в дворните пространства на детските заведения. За
учебните заведения са констатирани най - високи измерени: моментна стойност 1,49
µW/cm2 и средна стойност 1,21 µW/cm2. (за сравнение през 2018 г. тези стойности са
съответно: 4,25 и 3.67 µW/cm2). Тези стойности са установени в стая № 309 ет.2 на
ПГРКК – Русе. За лечебните заведения са констатирани най - високи измерени: моментна
стойност 0,23 µW/cm2 и средна стойност 0,15 µW/cm2 (за сравнение през 2018 г. тези
стойности са съответно: 0,31 и 0,24 µW/cm2 ).
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1.6 0

Моме нтна стойнос т
S [ μW/ cm2 ]

1.4 0
1.2 0

Сред на стой ност на S
за 6 min инте рв ал

1.0 0

S [ μW/ cm2 ]

0.8 0
0.6 0
0.4 0
0.2 0
0.0 0

Максимално измерени моментни и средни стойности на плътност на мощност в
детски, учебни и здравни заведения, обхванати от годишния мониторинг през 2019 г
За поредна година стойностите в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване –
Русе са значително по високи от измерените в другите обекти, но за разлика от
предходни години стойностите са по-ниски (за 2017 г.: моментна стойност 3,53 µW/cm2
и средна стойност 1,96 µW/cm2, за 2018 г. са измерени моментна стойност 4,25 µW/cm2
и средна стойност 3.67 µW/cm2 , , а за 2019 г. стойностите са съответно 1,49 µW/cm2 и
1,21 µW/cm2).
В Приложение 2, таблица 2ЕМП са представени данните от измерванията на ЕМП
в околна среда в гр. Русе и три населени места на територията на Русенски област,
обхванати с мониторинг през 2019 г. Извършени са 306 броя измервания, откоито164
броя от измерванията са на територията на гр. Русе, 48 на територията на гр. Бяла, 28 на
територията на гр. Борово, 42 на територията на гр. Мартен и 24 на територията на гр.
Глоджево. На територията на гр. Русе са констатирани най-високи измерени: моментна
стойност 0,79 µW/cm2 и средна стойност 0,63 µW/cm2 (за сравнение през 2018 г. тези
стойности са съответно: 0, 43 и 0, 35 µW/cm2 ).
За областта е констатирана максимално измерена моментна стойност 0,39µW/cm2
и средна стойност 0,28µW/cm2 (за сравнение през 2018г. тези стойности са съответно:
0,42 и 0,33µW/cm2). (гара Бяла – жилищен комплекс).
0,90

Моментна стойност
S [ μW/cm2 ]

0,80
0,70
0,60

Средна стойност на S
за 6 min интервал
S [ μW/cm2 ]

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Максимални измерени моментни и средни стойности на плътност на мощност в
обекти от околна среда, обхванати от годишния мониторинг през 2019 г
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3. Измервания по повод жалби и сигнали на граждани
През 2019 година в РЗИ-Русе няма постъпили сигнали или жалби от граждани във
връзка с обекти, източници на нейонизиращи лъчения.
4. Заключение:
Извършените общо 506 измервания показват, че на територията на гр. Русе и
област Русе, стойностите на показател „Плътност на мощност” са много под
определеното в Наредба № 9 пределно допустимо ниво от 10 W/sm2.
Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за
населението, живеещо в близост до тях.
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
В края на всеки месец и тримесечие се провеждаше отчитане на дейността на
отделите и дирекциите, като резултатите се съпоставяха с показателите, залегнали в
плановете, по този начин изоставането по определени показатели, своевременно се
коригираше.
Ежеседмично се провеждаха оперативки с директорите на дирекции, на които
се отчиташе дейността им за предходната седмица, обсъждаха се текущи проблеми и
се уточняваше графикът за пътуванията, през следващата седмица.
Директорския съвет към РЗИ-Русе е сформиран
със заповед № -0203./07.01.2019г., като през годината са проведени седем директорски съвета, при
план четири.
РЗИ – Русе работи отлично с: кметовете на осемте общини, Регионална
Дирекция Полиция, ОДБХ, РИОСВ, ОИТ,ОДСП, БЧК, КЗП, В и К-Русе, РУО, МВРОУПБЗН, НЦОЗА, НЦЗПБ, НЦРРЗ и др.Бяха извършени съвместни инспекции и
насочени такива по жалби и сигнали.
В законоустановените срокове, под ръководството зам. директора на
инспекцията са извършени междинните срещи със служителите, както и крайната
среща и оценяването им. Оценките от последното са както следва, по средносписъчен състав: 58 служители са получили оценка „ изпълнението надвишава
изискванияата, 15 служители са с оценка „ изпълнението напълно отговаря на
изискванията”, няма служители с оценка „изпълнението отговаря не напълно на
изискванията” и 14 служители са без оценка (новоназначени и продължително
отсъстващи, поради отпуск по болест и за гледане на дете до 3 год.).
В началото на всяко следващо тримесечие, директор д-я АПФСО е
представял анализ на резултатите от извършена проверка на документооборота,
обработката на личните данни, опазване на държавната и служебна тайна за
предходното тримесечие (4 бр.). От анализите е видно, че не са констатирани
съществени нарушения, като се спазват вътрешните правила.
В изпълнение за Зап. № РД-01-179/03.09.2019г. на директора на РЗИ, зам.
директорът е изготвил доклад за съответствието на организационната структура на
инспекцията с нормативните актове и вътрешните правила.Главният секретар на
инспекцията се пенсионира на 01.10.2015г.След тази дата функциите му са
разпределени между зам. директора и директор д-я АПФСО.
Съгласно утвърдени вътрешни правила и предварително изготвен план, в
края на всяко щестмесечие
се извършваше вътрешен одит на дейността на
здравните инспектори от нач. отделите, респективно, като резултатите от него се
представяха в обобщен протокол с конкретни препоръки до края на м. юни и
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съответно- януари, следващата година, на директора на съответната дирекция, както
и на зам. директора и директора на инспекцията. Такива одити, на шестмесечие се
извършваха и от директорите на дирекции – ОЗ, МД и НЗБ, съвместно с нач.
отделите.
Във връзка с управлението на риска и в съответствие с изискванията на
Стратегията за управление на риска на РЗИ-Русе бяха предприети следните
действия и мерки с оглед управление на риска:През 2019 г. в РЗИ – Русе са
разработени следните вътрешни правила и процедури:
Вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в РЗИ –
Русе;
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма в РЗИ - Русе;
Стратегия за комуникация при инциденти в РЗИ – Русе;
Политика за мрежова и информационна сигурност в РЗИ – Русе;
- Инструкция за действие при пробив в сигурността на личните данни в РЗИ
Русе.
През 2019 г. са актуализирани следните вътрешните правила и процедури:
Вътрешни правила за заплатите в РЗИ - Русе;
Вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в РЗИ Русе;
Вътрешни правила за защита на личните данни в РЗИ - Русе;
Риск-регистър;
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РЗИ –
Русе
Вътрешни процедури за организацията на административното обслужване в
РЗИ - Русе;
Процедура за движението на документи на хартиен носител и електронни
документи в РЗИ – Русе;
Харта на РЗИ – Русе;
Процедури при извършване на административни услуги.
Ежедневно се поддържа и своевременно се актуализира сайта на РЗИ.
През 2019г., определената със Заповед № РД-02.-93/02.08.2019г. комисия, под
ръководството на директор д-я АПФСО , извърши осем проверки за спазване на
работното време от служителите в инспекцията.Началник отделите и директорите
на дирекции извършиха проверки тип „огледало” на работния ден, два
пъти/годишно при междинната среща и крайната среща.Работното време се
уплътнява максимално.
Със заповед № РД-02.03/07.01.2019г. е сформирана комисия с председател
зам. директора на РЗИ със следните задачи:
1.Да осъществява периодичен преглед на организационната структура на
инспекцията за съответствието и с нормативните актове и утвърдените вътрешни
правила.
2. При настъпване на промяна в нормативната уредба, да предлага на
директора на РЗИ конкретни мерки за поддържане на организационната структура
на РЗИ –Русе в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила.
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3. Да изготвя един път годишно ( до 20.12.) доклад за съответствие на
организационната структура на инспекцията с нормативните актове и вътрешните
правила.
Във връзка с горецитираните промени беше изготвен доклад от комисията,
определена с моя заповед.
През 2019г. приходите на инспекцията са 93 991 лв.
Възнаграждения за постигнати резултати са дадени три пъти през 2019г., в
размер на стойност 93 308.61 лв.
Годината завърши без задължения. Разходите за издръжка на инспекцията са
227 940 лв.Всичко това е постигнато с усилията на целия екип на РЗИ, на базата на
разписани конкретни мерки за икономии.
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД
Инспекцията е ситуирана на четири бази, отдалечени една от друга, което
създава затруднения в ежедневната работа на служителите, в административното
обслужване на гражданите и утежнява финансовата и издръжка. Персоналът от База
– 1 (над 50 служители от три дирекции) е настанен в паянтови дървени бараки,
които са прогнили, пожароопасни с цепнатини в плочата на една от тях, което води
до течове в част от помещенията, при ниски температури и обледяване на покрива ,
като съответно не отговарят на съвременните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд.
През 2019г. на министъра на здравеопазването е изпратена докладна с изх. №
03-641/08.10.2019г., касаеща ситуацията около сградата на бившата Военна болница,
както и искане на становище за последващи действия на инспекцията за довършване
на ремонта. До края на 2019г. нямаме отговор.
От главния архитект на община Русе е издадена заповед № РД-0354/16.07.2019г. за допълване на Разрешение за строеж № 30/25.01.2008г., след
съгласувана проектна документация.
В момента сградата се охранява денонощно от охранителна фирма, като
ежемесечно плащаме за услугата 2 300лв. с ДДС.
До момента Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол,
няколко пъти провежда публичен търг за двата имота в сграда едно на обекта с
отпаднала необходимост, но поради липса на кандидати, подали документи,
търговете не се провеждат.
Активно работихме по програма „Региони в растеж” на ЕС с МЗ(дирекция
„Международни проекти и програми”) за ремонтиране, строителство и оборудване
на ЦСМП-Русе и четирите му филиала.
По същата програма бяха изискани и изпратени в МЗ, различни документи за
проектиране на Център за работа с деца с увреждания в сградата на бул. „ Скобелев”
42 А, която е с отпаднала необходимост за РЗИ и беше прехвърлена на МЗ.
Съгласно чл. 19а от ЗЗ, продуктите и стоките със значение за здравето на
човека, както и факторите на жизнената среда, следва да се изследват в
акредитирани в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17020 и/или БДС
EN ISO/ IEC 17025 лаборатории.
Фактът, че помещенията на лабораториите ни, не отговарят на изискванията
за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изискваняия към компетентността
на лабораториите за изпитване и калибриране”, ни възпрепятства да се
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акредитираме за определени анализи (радиологични, физико-химични на питейни
води и др.), за които разполагаме с необходимита апаратура и квалифицирани
кадри. Това ни лишава от определени приходи и затруднява обективизирането на
ДЗК в инспекцията, както и предприемането на мерки за административна принуда.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ РАБОТАТА НА РЗИ - РУСЕ:
1. Ситуиране на инспекцията на четири бази, отдалечени една от друга с
произичащите от това негативи, касаещи обслужването на гражданите на областта,
лошите условия за работата на персонала не отговарят на изикванията на Закона
за здравословни и безопасни условия на труд и на поднормативните документи към
него (най-вече на база 1) , пожароопасни сгради, утежнена издръжка на РЗИ(охрана,
горива, ремонти на МПС, издръжка на сгради и др.).
2. Обективна невъзможност, лабораториите на инспекцията да се акредитират
по БДС EN ISO/IEC 17025 за определени анализи за които разполагаме с нужната
апаратура и подготвени кадри, но помещенията ни не отговарят на изискванията на
стандарта.
3. Кадрова необезпеченост на дейностите в инспекцията, поради липса на
специалисти: лекари, (хуманна медицина), физици, медицински специалисти
(здравни инспектори, мед. сестри, фелдшери и т.н.) и др.
4. Ниски заплати, които демотивират служителите и са причина за текучество
и липса на кандидати за работа в инспекцията(лекари, здравни инспектори, мед.
сестри, лаборанти, физици, химици и др).
5. След многократните съкращения през последните години, персоналът на
инспекцията е намалял за перида 2009-2015г. с 60 души и в момента по щат сме 92
служители, като сме на ръба да изпълняваме годишните си планове, разработени на
основание указанията на МЗ.
6. Възпрепятствано е
извършването на изследвания по радиологични
показатели Радон, Тритий и Обща индикативна доза, алфа активност и др.
упоменати в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно –
битови цели, поради липса на апаратура за целта в отдел РК.
7. Автомобилният парк на инспекцията е стар и амортизиран, което налага
непрекъснати
разходи за ремонти(7736лв.).През 2019г., поради техническа
неизправност, която не може да се отстрани, със заповед беше спрян от движение
и втория автомобил на инспекцията, като е стартирана съответната процедура. До
министъра на здравеопазването са изпратени няколко докладни по проблема с
искане за отпускане на средства за закупуване на два нови автомобила. До момента
без конкретен резултат.
През м. август ни беше предоставен от МЗ лек автомобил „ Форд Мондео“ и
към момента разполагаме с два леки автомобила и един бус.
Последният, предоставен по програма „ Превенция и контрол на HIVСПИН” беше прехвърлен от МЗ на РЗИ-Русе и се използва за ДЗК.
Този проблем реално възпрепятства изпълнението на плана на инспекцията, като
се има предвид , че отд. РК упражнява контрол на територията на още пет области,
освен Русе-Габрово, В.Търново, Разград, Търговище и Силистра.Съответно е на
лице, неизпълнение на плана по показателя, брой измервания на параметрите на
работната среда в обекти ИИЙЛ.
Изготвил:
(Д-р М. Николова-директор РЗИ-Русе)
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