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17.Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния  
контрол; 
18.Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен 
контрол. 
II. Функционални връзки и взаимоотношения  
1. Дирекция „Обществено здраве“ осъществява контакти с всички дирекции и служители в инспекцията 
с цел обмен на информация и координация по поставените задачи; 
2. Дирекция „Обществено здраве“ осъществява непосредствен контакт с дирекция АПФСО по повод 
осигуряване на информация и/или документи, свързани с административното обслужване; 
3. В системата на МЗ – с други отдели и дирекции на МЗ, здравни и лечебни заведения на национално и 
регионално ниво, всички РЗИ, НЦОЗА, НЦЗПБ, НЦРРЗ. 
4. Извън системата на МЗ – ОД ПБЗН, РИОСВ, БЧК, ОД МВР, ОДБХ, ВиК ООД – Русе, 
КТЗПП,Областна администрация, Общини Борово, Бяла, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово, 
ИА на БСА, фирми, учреждения и граждани,  НПО и други държавни органи при спазване на 
съответния административен ред. 
III. Административни звена в състава на Дирекция "Обществено здраве": 
 

 
 

Функции 

1.Извършва систематичен и насочен здравен контрол, при спазване на разпоредбите и изискванията на 
законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни 
оперативни процедури, ръководства или указания, относно спазването на здравните изисквания в 
обектите с обществено предназначение, на продукти и стоки със значение за здравето на човека, и на 
фактори на жизнената среда – питейни води и води за къпане. 
2.Извършва систематични, насочени, тематични и съвместни проверки в обектите с обществено 
предназначение: 
Детски и учебни обекти: 
Детски ясли и детски градини, и социални заведения деца  
Училища и висши учебни заведения, и колежи  
Ученически и студентски общежития  
Школи и центрове за работа с деца  
Бази за детски и ученически отдих и туризъм 
Комунални обекти: 
Централни водоизточници, и водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване 
Централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване 
Местни обществени водоизточници 
Плувни  басейни – открити и закрити, и места за къпане  
Хотели, мотели, семейни хотели 
Къмпинги, туристически хижи, места за настаняване 
Спортни  обекти, стадиони, спортни площадки 
Фитнес центрове и зали 
Театри, киносалони, читалища, концертни зали, школи  
Компютърни и интернет зали за обществено ползване 

Отдел ДЗК Отдел ЗТЕ 
 

Отдел ПБПЗ Отдел РК 
 

Отдел ЛИ 
 

Директор 
Дирекция ОЗ 



 3

Игрални зали  
Фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки, СПА центрове 
Обществени перални  
Обществени тоалетни  
Обекти за производство на козметични продукти 
Складове за съхраняване и за търговия на едро с козметични продукти  
Магазини за търговия с козметични и други продукти  
Обекти за търговия с дрехи втора употреба  
Гробищни паркове  
Транспортни гари и депа - жп гари, автогари, транспортни депа и транспортни средства от различни видове  
Транспортни средства за обществен превоз от различни видове (автобуси, влакове и др.) 
Транспортни средства със специално предназначение – за превоз на тленни останки 
Оптики 
Обекти за търговия с опасни химични вещества и смеси (ОХВС) 
Обекти за производство, съхранение и търговия с ОХВС, в това число и бензиностанции, в които се търгува с 
химични продукти и фирми-вносители, и дистрибутори, подлежащи на контрол по Регламент REACH на ЕО  
Селскостопански аптеки  
Обекти (други) за търговия с биоциди и професионална употреба на биоциди. 
Обекти за търговия с детергенти. 
Други нехранителни обекти с обществено предназначение в Русенска област.  
3.Организира и провежда системен мониторинг на факторите на жизнената среда: - на качеството на 
водите, предназначени за питейно-битови цели, и води, предназначени за къпане. 
4.Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, 
специализираните институции за деца, водоснабдителните обекти, бръснарските, фризьорските и 
козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние.         
5. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси, по отношение на класифицирането, 
опаковането и етикетирането им; опасните химични вещества и смесите, за които са определени 
ограничения или забрани за търговия и употреба по реда на Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 
1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите, Регламент (ЕО) № 528/2012 
относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. 
6.Извършва контрол върху предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека, 
в съответствие с нормативна уредба по Закона за здравето (ЗЗ), Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Регламенти (ЕО) 1272/2008 CLP, № 1907/2006 
REACH, № 1223/2009 относно козметичните продукти, № 648/2004 относно детергентите, № 528/2012г. 
относно биоцидите, и др. 
7.Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на 
изследвания. 
8.Издава предписания за: 
-провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите с обществено предназначение при 
установяване на нарушения на здравните норми и изисквания, както и във всички други обекти, 
контролирани от отдел ДЗК; 
-спиране реализацията на стоки със значение за здравето на човека, при съмнение за безопасността им; 
-отстраняване от работа на лица, които са болни и представляват опасност за здравето на околните; 
-отстраняване на констатирани нарушения на нормативно установените изисквания към химичните 
вещества и смеси в предвидените в ЗЗВВХВС случаи; 
-незабавно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на 
дейности, които се извършват в тях, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на 
хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния. 
9.Съставя актове при установяване на административни нарушения. 
10.Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки, в 
случаите, предвидени в закон. 
11.Съвместно с митническите власти за недопускане на внос на продукти и стоки, имащи отношение 
към здравето на населението – козметични продукти, материали, влизащи в контакт с питейни води, 
материали за обща употреба – текстил, дрехи, бижута и др., по отношение на съдържание на опасни 
вещества под ограничение по реда на Приложение XVII от Регламент ЕС REACH и/или Регламент ЕС 
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1223/2009 относно козметичните продукти. 
12.Изготвя становища до директора на РЗИ по постъпили в РЗИ документации, свързани с разрешения 
за дейности по разрушаване и демонтаж на азбест и азбестосъдържащи изделия, по реда на Раздел VІІ 
от Глава втора на Закона за здравето. 
13.Извършва насочени проверки по жалби и сигнали на граждани, касаещи обсега на дейност на отдел 
ДЗК. 
14.Извършва съвместна дейност с други държавни контролни органи, на територията на Русенска 
област – ПБЗН-ГрЗ, РИОСВ, ДОИТ, ОДМВР, БЧК Общински служби, и др, по съвместни графици, по 
отношение на водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, плувните 
басейни и местата за къпане, селскостопанските аптеки и складове, и др. 
15.Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон. 
16.Събира, обработва и обобщава на тримесечие и годишно оперативната информация относно 
дейността по държавния здравен контрол, която се представя в МЗ. 
17.Участва в разработването и осъществяването на мерки при извънредни обстоятелства, свързани с 
екологични произшествия, замърсяване на околната среда, производствени аварии и други бедствени 
ситуации.    
18.Извършва контрол по спазване разпоредбите на ЗЗ за забрана на тютюнопушене в закрити 
обществени места - в контролираните обекти с обществено предназначение (ООП) и в заведенията за 
обществено хранене (ЗОХ), прилежащи към ООП. 
19. Контролира и съгласува седмичните разписания на училищата в Русенска област. 
20. Отделът осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на 
РЗИ и Правилника за вътрешния трудов ред в РЗИ. 
 
 
ОТДЕЛ “ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”  
Функции   
1.Участва със свои представители в състава на експертните съвети по устройство на територията, 
съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени 
планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с 
приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или 
юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по 
реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ). 
2.Изготвяне на здравни заключения на устройствени схеми и планове, включително и подробни 
устройствени планове/ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания.  
3.Изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните 
изисквания. 
4.Здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда/ОВОС/ 
на инвестиционни намерения на физически и юридически лица. 
5.Участие в Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Община – Русе и 
Общини в Област - Русе и осъществяване на Предварителен здравен контрол/ПЗК/. 
6.Предварителен здравен контрол на обекти по време на строителство. 
7.Предварителен здравен контрол на обекти, подлежащи на държавно приемане/ДПК/. 
8.Участие в държавни приемателни комисии/ДПК/. 
9.Предварителен здравен контрол на обекти за обществено предназначение /ООП/ във връзка с 
вписването им в регистъра на ООП. 
10.Отделът поддържа публичен регистър на обекти с обществено предназначение, съгласно Наредба №9 
на Министерство на здравеопазването ( ДВ бр.28/2005г.)  
11.Здравен контрол и изготвяне на хигиенно заключение на лечебни заведения/ЛЗ/ 
12.Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица 
13.Микробиологичен и химичен анализ на водни проби по ПЗК 
14. Здравен контрол по чл. 54 от ЗЗ за спазване забраната за продажба на алкохол на непълнолетни лица 
и на лица в нетрезво състояние 
15. Здравен контрол по чл. 56 от ЗЗ за спазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени 
места 
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16. Контрол върху дейността на СТМ 
17. Участие в общински комисии по Наредба №22/2006 г. за определяне на терени за загробване на 
животни и странични продукти от тях 
 
ОТДЕЛ “РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”  
Осъществява радиационен контрол на територията на Русенска, Разградска, Силистренска, Търговищка, 
Великотърновска и Габровска области. 
 
Функции 
1. Извършват контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения; 
2. Осъществяват контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на 
радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения; 
3. Извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително 
използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели; 
4. Извършват систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита; 
5. Извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда; 
6. Извършват контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения; 
7. Извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на 
радионуклиди; 
8. Извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води; 
9. Създават и поддържат картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение; 
10.Създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват 
периодичен анализ и оценка на данните; 
11.Организират и съдействат провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, 
работещи в среда на йонизиращи лъчения; 
12. Участват в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на 
хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на 
жизнената и работна среда; 
13. Оказват съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и 
Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения  
Радиационният контрол включва:  
1. Предварителен здравно-радиационен контрол: 
- избор на площадка за разполагане на обект използващ източник на йонизиращо лъчение (ОИИЙЛ) 
- съгласуване на инвестиционни проекти за ОИИЙЛ 
- проверка готовността за въвеждане в експлоатация на обекта и общ дозиметричен контрол 
2. Систематичен контрол 
- текущи инспекции в обектите използващи източници на йонизиращи лъчения 
- измерване радиационните параметри на работната среда 
- здравно-радиационен контрол за защита на пациентите при медицинско облъчване 
- мониторинг на факторите на жизнената среда 
3.Насочен контрол – при постъпили молби, жалби и оплаквания, при настъпили инциденти и др. 
4.Медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения 

За дейностите по предварителния здравно-радиационен контрол е необходимо физическите или 
юридически лица, собственици на източници на йонизиращи лъчения, да подадат заявление по 
образец. Периодичността и обема на систематичния контрол са определени със Заповед № РД 28-
193/03.06.2011 г. на МЗ.  

 5.В отдела се извършват изпитвания за:  
- oпределяне на обща бета активност  
- гамаспектрометрия за определяне на естествени и техногенни радионуклиди във всякакви продукти и 

материали за внос или износ. За анализа на пробата е необходим обем от 500 cm3 насипна проба. 
- определяне на естествен Уран във води 
- определяне на Цезий-137 и Стронций-90 във води и хранителни продукти 
- повърхностно замърсяване с бета и гама радионуклиди 
- измерване на гама фон. 
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 6.На основание на Наредба № 11/22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на 
йонизиращи лъчения, в отдела се систематизират медицинските изследвания и анализите на 
работещите. Радиобиолог от НЦРРЗ – София издава удостоверенията за годност за работа в среда на 
йонизиращи лъчения. 
 
ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” 
 
Функции  
1. Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния 
статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и 
ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата; 
2. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от 
извършените проучвания, анализи и оценки;  
3. Осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от 
хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на 
средата и начина на живот; 
4. Проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки 
за ограничаването им; 
5. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от 
населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности; 
6. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за 
организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им; 
7. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на 
незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност; 
8. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, 
посветени на здравен проблем;  
9. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, 
здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението; 
10. Осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях 
провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето; 
11. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и 
профилактиката на болестите; 
12. Организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на 
съответната област; 
13. Организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на 
населението; 
14. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на 
профилактиката на болестите и промоцията на здравето;  
15. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на 
профилактиката на болестите и промоцията на здравето; 
16. По разпореждане на директора на РЗИ подпомага другите отдели на дирекция "Обществено 
здраве" при извършването на държавния здравен контрол. 

   
ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 
  
Функции 
1. Извършва лабораторни изпитвания и измервания: 
а) за обективизиране на държавния здравен контрол; 
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда; 
в) по искане на физически и юридически лица; 
2. Участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания; 
3. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на 
жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област; 
4. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране 
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на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и 
бедствия върху здравето на населението; 
5. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането 
на лабораториите; 
6. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане 
изискванията на внедрената Система за управление съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN 
ISO/IEС 17020; 
7. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за 
измерване; 
8. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва 
периодичен анализ и оценка на данните; 
9. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност. 
10. Контролни функции: 
- извършва контролни лабораторни анализи на продукти и стоки със значение за здравето на 
населението; 
- извършва контролни анализи и измервания на факторите на жизнената среда; 
-извършва лабораторни изследвания и измервания с цел обективизиране на Държавния здравен 
контрол; 
11. Проучвателни функции: 
- извършва изследвания и измервания, свързани с проучване въздействието на отделните фактори и 
компоненти на средата върху здравословното състояние на населението в Русенска област; 
12. Аналитични функции: 
- участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената 
среда и здравния статус на населението на територията на Русенска област; 
13. Консултативни функции: 
- консултира специалистите от останалите дирекции в РЗИ във връзка с проведените анализи и 
изпитвания на специализираните лаборатории; 
- консултира представители на фирми и граждани във връзка със заявените от тях анализи и 
измервания; 
1. Провеждане на системен мониторинг и контрол на факторите на жизнената среда: 
1.1. Мониторинг на атмосферен въздух: 
- Мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Русе, в съответствие с нормативните изисквания. 
1.2. Мониторинг на шума: 
- Мониторинг на емисионния шум в определените територии и зони на Русе. 
- Контрол на шума в дискотеки и обекти за обществено хранене с музикално озвучаване 
1.3. Мониторинг на водите: 
- Извършване физико – химичен и микробиологичен анализ на води за питейно-битови нужди, води за 
къпане и води от плувни басейни. 
- Физико – химичен и микробиологичен контрол на води от самостоятелни ведомствени водоизточници. 
- Извършване физико – химичен и микробиологичен анализ на минерални води, използвани за питейни 
цели. 
2. Провеждане на контролни лабораторни анализи на продукти и стоки, имащи значение за здравето на 
населението: 
- Извършване на физико – химични и микробиологичен изследвания на козметични продукти по заявки 
от физически и юридически лица. 
- Микробиологичен и физико-химичен анализ на храни, по отношение степента на замърсяването им с 
биологични и химични агенти по заявки на физически и юридически лица. 
3. Извършване на лабораторни изследвания и измервания за обективизиране на Държавния здравен 
контрол. Извършване измервания на факторите на жизнената среда: 
- Във връзка с издаване становище за въвеждане на обекти в експлоатация  
- При тематични проверки на обекти с обществено предназначение. 
- Химичен контрол на биоциди и дезинфекционните разтвори, употребявани в обекти с обществено 
предназначение. 
4. Разработване и внедряване на нови методи за лабораторен анализ, в съответствие с приетите 
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международни стандарти. 
- Системно следене и обновяване на нормативно - техническата документация 
- Създаване на картотека на новите БДС EN ISO стандарти  
5. Участие съвместно с другите дирекции в РЗИ при извършване на анализа на данните от състоянието 
на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението в Русенска област. 
6. Осъществяване на вътрешен контрол на качеството на лабораторната дейност и калибриране 
(метрологична проверка) на техническите средства за измерване и изпитване. 
- Провеждане на вътрешни одити, съгласно годишния график на Орган за контрол от вид А 
- Провеждане на своевременно калибриране (метрологична проверка) на техническите средства 
7. Създаване и поддържане на база данни с резултатите от лабораторния контрол и извършване на 
периодичен анализ на базата данни от специализираните лаборатории в Дирекцията. 
8. Активно участие на служителите от дирекцията в подготовката за преакредитация на Орган за 
контрол от вид А от ИА на БСА. 
9. Извършване на лабораторни изследвания и измервания по искане на физически и юридически лица и 
при постъпили жалби и сигнали. 
 
 
Изготвил 
Д-р Искра Генева 
Заместник-директор на РЗИ - Русе 

 

 


