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мисия на РЗИ Стара Загора 
______________________________________ 

 
 Като териториален орган на Минестерството 

на здравеопазването, РЗИ Стара Загора 
осъществява държавната здравна политика на 
територията на област Стара Загора 



• Географско разположение 
• Природни дадености 
• Транспортен център 
• Икономика  

 
 

• Територията на областта е 5151 км2 с население от 
331 000 души, което е 4.7% от населението на 
страната. Областта е разделена на 11 общини. 
48.8% от населението са мъже и 51.2% жени. 71.5% 
от населението живее в градовете /десет на брой в 
областт/ и 28.5% живеят в селата /196 села в 
областта/. 

 



Стратегически цели на РЗИ Стара Загора 
______________________________________ 

 Да организира и ефективно да осъществява 
държавната здравна политика на територията на 
Старозагорска област 

 Да превърне профилактиката в задължителен 
елемент на всички нива 

 Да засилва и повишава ефективността на 
държавния здравен контрол 

 Да осъществява ефективен контрол, с цел 
повишаване качеството на медицинското 
обслужване на населението 



Функции на РЗИ Стара Загора 
______________________________________ 

 Аналитични 
 Консултативни 
 Координационни 
 Контролни 
 Информационни 
 Предоставяне на административни услуги 
 Обществени комуникации и медийна политика в 

сферата на здравеопазването 
 



 
 
всички аспекти на здравеопазване –  
• профилактика на болестите и промоция на 

здравето,  
• участия в здравни програми на регионално ниво,  
• контрол на медицинските дейности във всички 

лечебни и здравни заведения,  
• контрол на медицинската експертиза,  
• демографски анализи и анализи на здравното 

състояние на населението,  



• събиране, обработка и анализ на 
медикостатистическа информация 
на регионално ниво,  

• НЗБ и контрол на имунизациите, 
контрол на ООП, 

•  лабораторни изследвания и др. 

 



 
национални програми и проекти 
______________________________________ 

 Национален план за действие по околна среда 
и здраве 

 Национална програма за ограничаване на 
тютюнопушенето в Република  България  

 Национален план за действие “Храни и 
хранене”  

 Национална програма за ограничаване на 
остеопорозата  

 Здравна стратегия за лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етническите 
малцинства 



национални програми и проекти 
______________________________________ 

 Национална програма за профилактика и 
контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 

 Национална програма за превенция и контрол 
на туберкулозата 

 План за действие за изпълнение на 
националната стратегия за борба с наркотиците  

 Общинска програма  „Здрави деца в здрави 
семейства” Стара Загора 

 Кампания в подкрепа на донорството „Частица 
от теб може да бъде за някого целият свят” 



Национална програма за действие по околна 
среда и здраве 2008 – 2013 година 
______________________________________ 
 
Опазването и укрепването на човешкото здраве 

зависи от: 
 социално-икономически 
 поведенчески фактори 
 качеството на средата, в която хората живеят 

  



Национална програма за действие по околна 
среда и здраве 2008 – 2013 година 
______________________________________ 
Разработването на НПДОСЗ в България: 
  - Решение № 298 на Министерския съвет от 13 

юли 1995 г. 
 

Стратегическата цел   
формирането и провеждането на дългосрочна 
политика за укрепване здравето на нацията и 
устойчивото развитие на страната. 
 

основна цел е намаляване и предотвратяване риска 
за здравето на населението в резултат на 
въздействието на факторите на околната среда.  
 



структури и инструменти за управление на 
процеса “околна среда-здраве” 
______________________________________ 
 институционална рамка 
 инструменти за управление по околна среда – здраве 
 информационни системи 
 оценка на въздействието на факторите на околната среда и 

риска за здравето на населението  
 мерки за контрол  
 икономически и административни регулатори  
 регионални структури на министерството на 

здравеопазването и министерството на околната среда и 
водите 

 информиране, здравно екологично възпитание и участие на 
обществеността 

 научно - изследователска работа и технологично развитие 
 
 

 



опазване здравето на населението и качеството 
на околната среда по компоненти и 
вреднодействащи фактори 
______________________________________ 
 
води      въздух 
 
 
 
 
 
храни      почви 
 
 
 
 
 



опазване здравето на населението и 
качеството на околната среда по 
компоненти и вреднодействащи фактори 
______________________________________ 
 
опасни химични вещества 
 
 
 
 
 
 
   отпадъци 

 
 
 
 



Национална програма за действие по околна 
среда и здраве 2008 – 2013 година 
______________________________________ 

 
йонизиращи лъчения 
 
 
 
 
 
     

нейонизиращи лъчения 

вътрешно облъчване от
радон

1,22 mSv
52,4 %

външно облъчване от
космично лъчение
0,32 mSv
13,7 %

външно облъчване от
земни радионуклиди
0,46 mSv
19,7 %

вътрешно облъчване от
други радионуклиди 

(без радон) 
0,33 mSv

14,2 %

СреднаСредна годишна индивидуална ефективна доза годишна индивидуална ефективна доза -- 2,33 2,33 mSvmSv



опазване здравето на населението и 
качеството на околната среда по 
компоненти и вреднодействащи фактори 
______________________________________  
  шум 

 
 
природни бедствия, промишлени и ядрени аварии 

 



 
 
разпространение на факторите 
______________________________________ 

селищна и работна среда 
 - селищна среда 
 -  работна среда 
 
икономически сектори 
  -   енергетика 
   -   промишленост 
  -   транспорт 
   -   земеделие  
  -   туризъм  
 



В заключение 
______________________________________ 

  обем информация 
 информационните системи на 

здравеопазването 
 комплексни анализи за оценка на риска за 

здравето на населението и планиране 
потребностите от здравни услуги 



 
 

Благодаря за вниманието! 
 

инж.  Светла Карастоянова 
Главен секретар РЗИ Стара Загора 
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