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УТВЪРЖДАВАМ:      /П/                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Д-Р ХЮЛЯ ШЕРИФ 
ИД Директор на Регионална  
здравна инспекция – Пазарджик  

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г. 
  
Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция-Пазарджик 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  
2021 г. 

Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 %/ 
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 

%/ 
3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ 

Индикатор за 
целево състояние 
/заложен в началото 
на 2021 г./ 

Индикатор за текущо 
състояние 
/ отчетен в края на 
2021 г. / 

1. Провеждане на 
ефективен здравен 
контрол по прилагане 
на законодателството 
на ЕС и на 
националното 
законодателство за 
обекти с обществено 
предназначение, за 
продукти, стоки и 
дейности със значение 
за здравето на човека и 
за фактори на 
жизнената среда 

1. Контрол по 
спазване на 
здравните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначение.  
 
2. Контрол  на 
предлаганите на 
пазара продукти и 
стоки със значение 
за здравето на 
човека 

Намаляване на 
риска за здравето 
на човека от 
дейностите, които 
се извършват в 
обектите. 
Ограничаване 
разпространението 
на пазара на 
продукти и стоки 
със значение за 
здравето на 
човека, които не 
отговарят на 
нормативните 
изисквания. 

100% от предвидения в 
Указанието за планиране 
на дейността на РЗИ 
систематичен здравен 
контрол - текущи 
инспекции в обекти с 
обществено 
предназначение, 
планирани на база оценка 
на риска на обектите и 
планирани тематични 
проверки 

Извършени проверки на 
обекти с обществено 
предназначение, продукти 
и дейности, имащи 
значение за здравето на 
хората - 4924 бр. 
Проверки по Наредби 2, 6 и 
 37 на МЗ за здравословно 
хранене на деца и ученици –  
58 бр.  
Проверки по Наредба № 10 – 
4 бр. 
Извършени проверки в 
обекти за производство на 
бутилирани натурални 
минерални, изворни и 
трапезни води – 10 бр. 
Извършени проверки на 
обекти за търговия с 
бутилирани натурални 
минерални, изворни и 
трапезни води – 3 бр. 
 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
 

2. Извършване на 
независима, 
компетентна и 
прозрачна 
инспекционна дейност 
при спазване на 
утвърдени стандартни 
оперативни процедури, 
ръководства или 
указания 

Осъществяване на 
взискателен здравен 
контрол в обектите с 
обществено 
предназначение 
(ООП).  
Провеждане на 
насочен контрол чрез 
тематични проверки 
в ООП, на 

Установяване 
спазването на 
нормативните 
изисквания в 
обектите с 
обществено 
предназначение с 
цел предлагане на 
безопасни услуги и 
извършване на 

100% от предвидените в 
Указанието за планиране 
на дейността на РЗИ   
- тематични проверки 
- лабораторни анализи 
Насочен здравен контрол: 
- последващ контрол 

при констатирано 
несъответствие със 
законовите 

Извършени са всички 
планирани проверки и са 
взети планираните проби 
за лабораторен анализ. 
Издадени Предписания за 
хигиенни мероприятия – 
172 бр. 
Съставени АУАН – 34 бр. 
Издадени заповеди за 
спиране – 1 бр. 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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козметични 
продукти, химични 
вещества и смеси и 
изделия, в т. ч. и на 
биоциди, детергенти, 
бутилирани 
натурални 
минерални, изворни 
и трапезни води. 
Осъществяване на 
контрол върху 
дейности със 
значение за здравето 
на човек 

дейности, които не 
водят до риск за 
човешкото здраве. 
Недопускане 
ползването и 
разпространението 
на пазара на 
продукти и стоки, 
имащи значение за 
здравето на 
населението и 
неотговарящи на 
нормативните 
изисквания.  

изисквания; 
- контрол по 

постъпили сигнали, 
жалби и оплаквания 
на граждани и др.; 

- при наличие на 
данни за възникнали 
инциденти с риск за 
човешкото здраве 

Постъпили сигнали и 
жалби – 128 бр.(ДЗК-86, 
ПБПЗ-42).  Всички са 
проверени в срок или 
пренасочени по 
компетентност и е 
изпратен отговор до 
жалбоподателите. 
Извършени са 2882 бр. 
проверки за контрол по 
спазване на въведените 
противоепидемични мерки. 
Съставени 23 бр. АУАН за 
констатирани нарушения 
на мерките. 

3. Провеждане на 
системен, в 
съответствие със 
законодателството и 
препоръките на ЕС 
мониторинг и оценка на 
факторите на 
жизнената среда с 
оглед предотвратяване 
на възможните рискове 
за здравето на 
населението 

Изпълнение на 
мониторинговите 
програми на 
факторите на 
жизнената среда 

Анализиране на 
риска за здравето 
на човека от 
факторите на 
жизнената среда 

Изпълнение на 
планираните 
мониторингови програми: 
- Питейни води; 
- Минерални води; 
- Басейни; 
- Бутилирани води; 
- Мониторинг на шум; 
- Мониторинг и 

контрол на 
нейонизиращите 
лъчения, като фактор 
на жизнената среда и 
на обектите, 
източници на 
нейонизиращи 
лъчения 

 

Взети са планираните 
проби и извършени 
анализи и измервания за 
изпълнение на 
мониторинговите 
програми: 
- Изготвен обобщен 
годишен доклад за 
качеството на водата за 
питейно-битови цели; 
- Изготвен годишен 
доклад с анализ и оценка 
на шумовото натоварване; 
-  Изготвен годишен 
доклад с анализ на 
резултатите от 
мониторинга и контрола на 
нейонизиращите лъчения; 
 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
 

4. Провеждане на 
лабораторни 
изследвания при 
спазване на 
процедурите, съгласно 
получената акредитация 
по БДС ISO 17 020. 

Изпълнение на 
планираните 
лабораторни анализи 
и измервания по 
държавен здравен 
контрол 

Предпазване на 
населението от 
неблагоприятно 
въздействие на  
факторите на 
жизнената среда и 
на продукти и 
стоки 

100 % изпълнение на 
планираните лабораторни 
анализи по държавен 
здравен контрол  

-Лабораторни анализи на 
питейни води – 2899 бр.; 
-Лабораторни анализи на 
минерални води – 666 бр.; 
- Лабораторни анализи на 
води в плувни басейни – 
2331 бр.; 
- Лабораторни анализи на 
козметични продукти – 98  
- Лабораторни анализи на 
бутилирани натурални 
минерални, изворни и 
трапезни води – 136 (в 
РЗИ-Пловдив); 
-Измервания на шум – 98; 
-Измервания на ЕМП – 24 
(от РЗИ-Пловдив); 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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5. Предоставяне на 
своевременна и 
достоверна информация 
на обществеността за 
резултатите от 
провеждания държавен 
здравен контрол 

Предоставяне на 
информация, 
насочена чрез 
прессъобщения до 
средствата за масово 
осведомяване  
На интернет 
страницата на РЗИ се 
публикуват нови 
законови 
разпоредби, 
специализирана 
информация и 
публична 
информация, 
здравно-
профилактични 
кампании 

Подобряване 
информираността 
на населението и 
повишаване нивото 
на здравно 
образование и 
култура. 
 

Еежедневна информация 
до регионалните и 
националните електронни 
и печатни медии и 
провеждане на прозрачна 
политика по отношение 
надзора на заразните 
болести и 
осъществяването на 
държавния здравен 
контрол. 

 

Въпреки натовареността 
на служителите във 
връзка с извънредната 
епидемична обстановка и 
въведените 
противоепидемични 
мерки, своевременно се 
подаваше точна, ясна и 
изчерпателна 
информация до всички 
медии и се отговори на 
всички отправени 
журналистически 
запитвания. 

На интернет страницата на 
РЗИ се пубикува актуална 
информация за качеството 
на питейната вода, 
подавана за населението в 
област Пазарджик, 
докладите от 
мониторинговите 
програми, информация за 
коронавируса и др. 
Осъществена бе 
основната цел на 
инспекцията - поставяне 
на здравеопазването във 
фокуса на общественото 
внимание в област 
Пазарджик – 
профилактика, здравен 
контрол, медицинско 
обслужване на 
населението, при 
равнопоставеност на 
всички медии и уважаване 
правата и автономността 
им. 

Рекапитулация на 
медийното отразяване от 
отдел ПБПЗ през 2021 г.: 
Прессъобщения – 323 бр. 
Публикации – 2112 бр. 
Тв репортаж – 16 бр. 
Радиоинтервю – 6 бр. 

 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
 

6. Продължаване на 
дейностите по приети 
национални програми и 
политики за 
ограничаване на 

Дейности по 
Национална 
програма за 
превенция на 
хронични незаразни 

Подобряване 
здравето на 
населението и 
повишаване 
качеството на 

Дейности по Национална 
програма за превенция на 
хронични незаразни 
болести и Национален 
план за действие за 

Организиране на дейности 
по Национална програма 
за превенция на хронични 
незаразни болести и 
Национален план за 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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заболяемостта  и 
смъртността от 
социално значими 
заболявания, свързани с 
поведенческите 
фактори на риска 
(тютюнопушене, 
нездравословно 
хранене, злоупотреба с 
алкохол, ниска 
двигателна активност и 
др.) и факторите на 
риска в околната среда 

болести и 
Национален план за 
действие за 
намаляване на риска 
от облъчване от 
радон 2018-2022 г. 

 

живот чрез 
намаляване на 
рисковите фактори, 
свързани с 
тютюнопушене, 
нездравословно 
хранене, 
злоупотреба с 
алкохол, ниска 
двигателна 
активност и др. 
Повишаване нивото 
на информираност 

намаляване на риска от 
облъчване от радон 2018-
2022 г. 
Провеждане на здравно-
образователни дейности и 
обучения за повишаване 
нивото на информираност 
за тютюнопушене, 
нездравословно хранене, 
злоупотреба с алкохол, 
ниска двигателна 
активност и др 

действие за намаляване на 
риска от облъчване от 
радон 2018-2022 г. 
Проведени кампании и 
информационни дни, 
разпространени 
информационни 
материали, 
проведени обучения, 
презентации и дискусии. 
Организиране на 
скринингови прегледи за 
три вида онкологични 
заболявания и сключени 
договори с лечебни 
заведения. 
Изготвени са здравно-
информационни и 
обучителни материали по 
следните програми: 
„Национална програма за 
елиминация на морбили и 
рубеола 2019 – 2022г.“, 
„Национална програма за 
контрол и лечение на 
ротавирусни 
гастроентерити в РБ 2017 
– 2021 г.“, „Национална 
програма за профилактика 
на сезонния грип 2019 – 
2022 г.“, „Национална 
програма за превенция на 
хроничните незаразни 
болести 2021 – 2025 г.“ . 

 
7. Разширяване на 

инициативите за 
промоция на здраве, 
повишаване на 
информираността на 
населението за 
основните предпоставки 
за здравословен начин 
на живот 

Проведени 
информационни 
кампании, обучения, 
образователни 
мероприятия, 
отразяване на 
световни здравни 
дни 

Повишаване на 
информираността 
на населението 
относно превенция 
на здравето и 
ограничаване на 
рисковите фактори 

Проведени 
информационни кампании, 
обучения, образователни 
мероприятия, отразяване 
на световни здравни дни 

Проведени кампании по  
повод световни и  
международни дни: 
-14 февруари - Ден на 
влюбените 
-24 март Световен ден за 
борба с туберкулозата – 
отбелязан медийно 
-Проведена Кампания по 
повод Стетовния ден в 
подкрепа на хората живеещи с 
ХИВ/СПИН и в памет на 
жертвите на заболяването. 
-Проведена кампания по  
повод 31 май – Световен ден 
без тютюнопушене. 
-Организиране и провеждане 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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на Световната седмица на 
кърменето 
-Организирана 
информационна среща със 
здравните медиатори от 
област Пазарджик за 
активиране на  
имунизационния процес  
сред лица от уязвими 
общности – фокус ромска 
общност. 
-Организирана 
информационна среща със 
здравните медиатори от 
област Пазарджик за 
провеждане на скринигови 
прегледи и изследвания за три 
вида онкологични заболявания 
сред лица от уязвими 
общности – фокус ромска 
общност. 
-Проведени лекции и  
обучения - 16 бр. 

-Брой раздадени здравно 

промотивни материали: 
брошури, листовки, плакати –  
2 113 бр.; 

8. Провеждане на 
системни дейности за 
подготовката и 
повишаването на 
квалификацията на 
кадрите от  дирекция 
„ОЗ” при РЗИ – 
Пазарджик. 

Участия в курсове, 
обучения, семинари 

Повишаване на 
квалификацията на 
служителите 

Участия в планирани 
обучения, курсове и 
семинари – в НЦОЗА – 
София и по писма на МЗ и 
др. институции и 
организации 

Брой проведени курсове, 
обучения и семинари – 16; 
Брой служители, 
преминали обучения – 14. 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
 

9. Осъществяване на 
ефективна координация 
на РЗИ с другите 
регионални структури 
на държавната власт 
при изпълнение на 
дейностите по 
държавния здравен 
контрол и по 
профилактика на 
болестите и промоция 
на здраве 

Създаване на 
организация за 
взаимодействие и 
съвместни дейности с 
други регионални 
структури на 
държавната власт  

Подобрено 
взаимодействие 
между 
институциите за 
осъществяване на 
правомощията им 

Осъществяване на 
ефективна координация на 
РЗИ с другите регионални 
структури на държавната 
власт при изпълнение на 
дейностите по държавния 
здравен контрол и по 
профилактика на 
болестите и промоция на 
здраве. 

 

През цялата 2021 г. се 
осъществяваше ефективна 
координация на РЗИ с 
другите регионални 
структури на държавната 
власт при изпълнение на 
дейностите по държавния 
здравен контрол и по 
профилактика на 
болестите и промоция на 
здраве. 
Особено активно бе 
взаимодействието между 
РЗИ Пазарджик, Областна 
администрация, ОД на 
МВР, Общински 
администрации, ОДБХ, 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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РЗОК.  
Извършиха се множество 
съвместни проверки. 

10. Изпълнение на 
Националния 
имунизационен 
календар на Република 
България. Постигане и 
поддържане на висок 
имунизационен обхват в 
тясно взаимодействие с 
всички ведомства, 
неправителствения 
сектор и местната власт 
с цел недопускане 
възникването на 
взривове от 
ваксинопредотвратими 
заболявания, с акцент 
върху обхващането на 
деца в риск и 
труднодостъпните групи 
от населението 

Изпълнение на 
Националния 
имунизационен 
календар на страната 
и поддържане на 
висок имунизационен 
обхват 

През  2021г.са 
извършвани всички 
видове 
имунизации, 
съобразно  
Националния 
имунизационен 
календар на 
страната, 
планирани през 
2020г. по Наредба 
№ 15/2005г. за 
имунизациите  
Осигурени са 
ваксини за 
изпълнението на 
Националния 
имунизационен 
календар и за 
ваксиниране срещу 
Covid – 19. 
Постигнато е 
имунизционно 
покритие с основни 
имунизации 94,8% 

94,5% обхващане на 
подлежащото на 
имунизации население  
 

94,8% 
обхванато   подлежащото 
на имунизации население 

1. напълно постигната цел /100 %/ 
 

11. Прилагане на 
интегриран подход за 
контрол на 
противоепидемичните 
мерки, въведени в 
условията на 
възникнала епидемична 
обстановка 

1.Прилагане на 
противоепидемични 
мерки за 
ограничаване 
разпространението 
на Covid – 19  в 
страната 
2.Текущ контрол по 
спазване на 
противоепидемичния 
режим 
3.Своевременно 
проучване, 
регистриране и 
съобщаване на 
заразните болести, 
вкл.  Covid – 19 
4.Изпълнение на  
Националния план за 
ваксиниране срещу 
Covid – 19 
 

Осигурени са 
ваксини за 
изпълнението на 
Националния 
имунизационен 
календар и за 
ваксиниране срещу 
Covid – 19. 
Извършвани са 
всички видове 
имунизации 
Ограничено  е 
разпространението 
на  Covid – 19, 
отчетено чрез 
трайна тенденция 
за намаляване на 
заболеваемостта и 
смъртността от 
заболяването в 
областно ниво. 
 

 

Ефективен 
противоепидемичен 
контрол; координация 
дейностите на ЛЗ и на 
местните държавни и 
общински органи по 
отношение  надзора на 
заразните  болести, анализ 
на епиемичната 
обстановка на територията 
на областта. Планиране и 
придприемане на 
противоепидемични мерки 
за овладяване на 
епидемични ситуции.   
 

ДЗК и противоепи 
демичен контрол в ЛЗ и 
ДЗ, регистрация на 
заразните болести на 
територията на областта и 
анализ на епидемичната 
ситуация, предложения за 
временни 
противоепидемични мер 
ки. 
 
 
 
 
 
 

1. напълно постигната цел /100 %/ 
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12. Опазване на 
общественото здраве 
чрез организиране на 
бърз отговор при 
възникване на 
епидемични ситуации, 
взривове и епидемии от 
заразни болести 

Текущ контрол по 
спазване на 
противоепидемичния 
режим. 
Своевременно 
проучване, 
регистриране и 
съобщаване на 
заразните болести. 
Оказване на 
методична помощ 
при епидемичните 
взривове. 
 

Недопускане 
възникване на 
взривове от 
ваксинопредотврат
ими заболявания с 
висок епидемичен 
потенциал 
Недопускане 
възникване на 
епидемични 
взривове от остри 
заразни болести , 
засягащи големи 
групи от 
населението 
Недопускане внос и 
разпространение 
на заразни 
болести, 
представляваши 
опасност за 
общественото 
здраве. 

Ограничаване 
възникването, 
разпространението, 
заболеваемостта и 
смъртността  от 
инфекциозни заболявания 
чрез осъществяването на 
ефективен 
епидемиологичен надзор. 

Осъществяване ефективен 
епидемиологичен надзор. 
Недопуснато възникване 
на взривове от 
ваксинопредотвратими 
заболявания. 

1. напълно постигната цел /100 %/ 
 

13. Опазване на 
страната от внос и 
разпространение на 
инфекции с висок 
епидемичен риск, в 
съответствие с 
Международните 
здравни правила 

Изпълнение на 
задачите, заложени в 
работния план – 
програма за 
профилактика и 
борба  с вносни 
паразитози и 
трансмисивни 
инфекции /ВПТИ/. 
Намаляване на 
заболеваемостта от 
трансмисивни 
инфекции 
Оказване на 
методична помощ 
при епидемичните 
взривове 

Недопускане внос и 
разпространение 
на заразни 
болести, 
представляваши 
опасност за 
общественото 
здране 
Недопускане внос и 
разпространение 
на малария и други 
вносни паразитози, 
намаляване 
усложненията и 
смъртността от 
тези заболявания. 
 
 

Осъществяване на 
ефективен 
епидемиологичен надзор. 
Ежегоден контрол на 
регистрираните в областта 
фирми, извършващи ДДД 
дейности. 

Недопускане   внос и 
разпространение  на 
местни и вносни 
паразитози  чрез 
ефективни ДДД дейности и 
ефективен 
епидемиологичен надзор. 
 

1. напълно постигната цел /100 %/ 
 

14. Осъществяване на 
ефективна координация 
на РЗИ с други  
регионални  структури, 
националните центрове 
по проблемите на 
общественото здраве, 
неправителствени 
организации и МЗ при 
изпълнение на 
дейностите по надзор 

Създаване на 
организация за 
взаимодействие и 
съвместни дейности с 
други регионални 
структури на 
държавната власт 

Подобрено 
взаимодействие 
между 
институциите за 
осъществяване на 
правомощията им 

Осъществяване на 
ефективна координация на 
РЗИ с другите регионални 
структури на държавната 
власт при изпълнение на 
дейностите по държавния 
здравен контрол, надзора 
на заразните болести, 
както и за спазване на 
противоепидемичните 
мерки. 

През цялата 2021 г. се 
осъществяваше ефективна 
координация на РЗИ с 
другите регионални 
структури на държавната 
власт при изпълнение на 
дейностите по държавния 
здравен контрол, надзора 
на заразните болести, 
както и за спазване на 
противоепидемичните 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 
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на заразните болести  мерки. 
Особено активно бе 
взаимодействието между 
РЗИ Пазарджик, Областна 
администрация, ОД на 
МВР, Общински 
администрации, ОДБХ, 
РЗОК.  
Извършиха се множество 
съвместни проверки. 

15. Извършване на 
независима, 
компетентна и 
прозрачна 
инспекционна дейност 
върху качеството на 
медицинските услуги в 
извънболнична и 
болнична помощ, при 
спазване на 
утвърдените 
медицински стандарти, 
ръководства и указания 
на МЗ 

Повишаване на 
контрола по 
отношение на 
медицинското 
обслужване. 
Гарантиране на 
достъпността на 
здравните дейности. 

Текущ контрол за 
спазване на 
медицинските 
стандарти. 
Подобряване 
качеството на 
медицинското 
обслужване и 
предприемане на 
мерки при 
установяване на 
нарушения. 

Подобрено взаимодействие 
между ИАМН, РЗИ и МЗ 
при осъществяване 
правомощията на 
институцията за контрола 
на медицинските дейности. 
Създадена организация за 
подобряване медицинското 
обслужване и спазване на 
медицинските стандарти. 

Извършване на ефективни 
проверки в лечебните 
заведения и предприемане 
на мерки при установяване 
на нарушения. 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

16. Провеждане на 
систематичен контрол 
върху регистрацията и 
здравната дейност, 
осъществявана от 
лечебните и здравните 
заведения 

Извършване на 
ефективен контрол 
върху регистрацията 
на лечебните 
заведения на 
територията на 
областта 

Спазване на 
заложените в 
медицинските 
стандарти 
изисквания. 

Стриктно спазване на 
медицинските стандарти от 
лечебните заведения за 
болнична и извънболнична 
помощ 

Всички подадени 
заявления по отношение 
на регистрацията са 
проверени за спазване на 
медицинските стандарти и 
изисквания 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

17. Планиране, 
организиране, 
ръководство и контрол 
на медицинската 
експертиза. 

Ежедневен контрол 
върху дейността на 
РКМЕ и медицинската 
експертиза на ТЕЛК 

Подобряване 
качеството на 
дейността на 
медицинската 
експертиза и 
информираността 
на пациентите за 
гарантиране на 
достъпността им до 
здравни дейности 

Обработени всички 
подадени заявления в 
РКМЕ. 

Извършване на ежедневни 
ефективни проверки върху 
дейността на РКМЕ и 
проверка на издадените 
експертни решения 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

18. Провеждане на 
дейности в съответствие 
със законодателството с 
оглед предотвратяване 
на възможните рискове 
за здравето на 
населението 

Осъществяване на 
непрекъснат контрол 
по прилагане на 
законодателството в 
областта на 
лекарствените 
продукти и спазване 
на заложените в 
закона за здравето 
изисквания. 
 

Подобряване 
информираността 
на населението и 
гарантиране 
спазване правата 
на пациентите  

Текущ контрол върху 
ЛЗБП, ЛЗИБПХ, аптеки и 
др. 

Систематичен контрол 
върху ЛЗБП, ЛЗИБПХ, 
аптеки и др. 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 



 9 

19. Анализиране на 
регионално ниво на 
демографските 
показатели и здравното 
състояние на 
населението и търсене 
на зависимост между 
тях и факторите на 
жизнената среда и 
начина на живот с оглед 
разработване на 
регионални 
профилактични 
програми 

Участие при 
изготвяне на 
Национална здравна 
карта. 

Изготвяне на 
областна здравна 
карта, съобразена с 
демографските 
специфики на 
района 

Ежегоден демографски 
анализ на областта 

Изготвен ежегоден 
демографски анализ на 
областта 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

20. Провеждане на 
системни дейности за 
подготовката и 
повишаването на 
квалификацията на 
кадрите от РЗИ 

Професионално и 
експертно 
управление. 

Идентифициране 
потребностите от 
обучение, основано 
на оценката на 
изпълнението на 
длъжността, 
необходимостта от 
повишаване на 
знания и умения 
при изпълнение на 
служебните 
задължения. 

Заложени обучения в 
началото на годината и по 
писма.  

Участия във всички 
заложени обучения и 
онлайн работни срещи. 

1. Напълно постигната цел /100 %/ 

21. Анализиране на 
потребностите от 
човешки ресурси в 
областта на 
здравеопазването, 
планиране и 
координиране 
дейностите по 
провеждане  на 
следдипломно обучение 
в системата на 
здравеопазването 

Изготвяне на анализи 
и предложения 
относно 
необходимостта от 
специалисти в 
определени 
специалности на 
територията на  
областта.  

Изготвяне на 
анализ 

Изготвен анализ  Изготвени анализи  1. Напълно постигната цел /100 %/ 

 
 
 
Имена и длъжност на попълващия: Д-Р ЗОЯ ШОШЕВА    /П/ 
 
                                                              Главен секретар на РЗИ-Пазарджик 


