
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

___________________________________________________________________________ 

Проект! 

 

ПРАВИЛНИК 

за изменение и допълнение на  

Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции  

(обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г., изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г., 

бр. 2, 47 и 63 от 2015 г., бр. 68 и 89 от 2016 г., бр. 26 и 89 от 2019 г.) 

 

§ 1. В чл. 9, т. 10 накрая се добавя „и на длъжностно лице по защита на данните“. 

§ 2. В чл. 30 ал. 2 се отменя.  

§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ е лице с образователно-

квалификационна степен магистър по медицина, като с предимство се ползват придобилите 

специалност по „Епидемиология на инфекциозните болести“, „Клинична микробиология“, 

„Клинична вирусология“, „Медицинска паразитология“, „Инфекциозни болести“, 

„Педиатрия“, „Социална медицина и здравен мениджмънт“ или образователно-

квалификационна степен магистър по специалността „Обществено здраве и здравен 

мениджмънт“.“ 

2. В ал. 2 се създава т. 33: 

„33. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните 

разпореждания на директора на РЗИ.“. 

§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Директорът на дирекция „Обществено здраве“ е лице с образователно-

квалификационна степен магистър по медицина, като с предимство се ползват придобилите 

специалност по „Обща хигиена“, „Комунална хигиена“, „Хигиена на детско-юношеската 

възраст“, „Хранене и диететика“, „Трудова медицина“, „Радиационна хигиена“, 

„Радиобиология“, „Клинична токсикология“, „Токсикология“, „Социална медицина и 

здравен мениджмънт“ или образователно-квалификационна степен магистър по 

специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.“  



2. В ал. 2: 

а) в т. 3 думите „чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 

10, 14а, 18 – 22, 26 и 33 и по чл. 25, ал. 2, т. 2“; 

б) в т. 15 след думите „устройство на територията“ се добавя „и на експертните 

екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите“; 

в) създават се нови т. 16 – 18: 

„16. организира функционирането на националните системи за мониторинг на 

факторите на жизнената среда, за които съгласно Закона за здравето като компетентен 

орган е определен министърът на здравеопазването; 

17. въз основа на данните от националните системи за мониторинг по т. 16 

извършва периодичен анализ и оценка за състоянието на жизнената среда и здравния 

статус на населението и дава предложения до компетентните органи за мерки, които да 

предприемат, за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от 

въздействието на факторите на средата; 

18. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на 

базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;“;  

г) създават се т. 19 – 30: 

„19. участва в епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и 

смъртността от хронични незаразни болести и търси причинната им връзка с 

въздействието на факторите на средата и начина на живот; 

20. проучва разпространението на рисковите поведенчески фактори, свързани с 

начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им; 

21. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи 

сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от 

профилактични дейности; 

22. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното 

образование, възпитание и профилактиката на болестите; 

23. 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; 

24. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на 

държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на 

здравето и оценява тяхната ефективност; 



25. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и 

аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за 

нуждите на населението; 

26. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с 

международни и национални дни, посветени на здравен проблем;  

27. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в 

областта на здравния контрол, профилактиката на болестите и промоцията на здравето; 

28. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти 

в областта на здравния контрол, профилактиката на болестите и промоцията на 

здравето; 

29. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността 

по държавния здравен контрол, профилактиката на болестите и промоцията на 

здравето; 

30. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните 

разпореждания на директора на РЗИ.“. 

§ 5. Член 34 се отменя.  

§ 6. В чл. 35, ал. 2 се създава т. 10: 

„10. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните 

разпореждания на директора на РЗИ.“. 

 

§ 7. В приложение № 2 към чл. 26 се правят следните изменения: 

1. На ред „дирекция „Обществено здраве““ числото „27“ се заменя с „38“. 

2. Ред „дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето““ се заличава. 

§ 8. В приложение № 19 към чл. 26 се правят следните изменения: 

1. В заглавието числото „51“ се заменя с „49“. 

2. На ред „Специализирана администрация“ числото „39“ се заменя с „37“. 

3. На ред „дирекция „Обществено здраве““ числото „17“ се заменя с „15“. 

§ 9. Приложение № 22 към чл. 26 се изменя така: 

„Численост на персонала в Столична регионална здравна инспекция – 304 щатни 

бройки 

Директор на СРЗИ         1 

Заместник-директор         1 



Главен секретар         1 

Обща администрация, в т.ч.:       39 

дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ 39 

Специализирана администрация, в т.ч.:      262 

дирекция „Медицински дейности“      47 

дирекция „Надзор на заразните болести“      91 

дирекция „Обществено здраве“       65 

дирекция „Лабораторни изследвания“      59“ 

§ 10. В приложение № 23 към чл. 26 се правят следните изменения: 

1. На ред „дирекция „Обществено здраве““ числото „25“ се заменя с „36“. 

2. Ред „дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето““ се заличава. 

§ 11. В приложение № 25 към чл. 26 на ред „дирекция „Здравен контрол““ думите 

„Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“. 

§ 12. Приложение № 29 към чл. 30, ал. 2 се отменя. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 13. В срок до един месец от влизане в сила на правилника директорите на РЗИ – 

Бургас, РЗИ – Силистра, Столична РЗИ, РЗИ – Софийска област и РЗИ – Търговище 

утвърждават длъжностно разписание на служителите в съответната инспекция. 

 

 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

Министър на здравеопазването 

 

 

 


