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РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ е създадена с Постановление № 

1 от 2011 г и извършва своята дейност в съответствие със Закона за здравето, 

Устройствения правилник на РЗИ, действащите в страната закони, норми, правила и 

изисквания, указанията на МЗ, както и по изискванията и постиженията на 

медицинската наука. 

РЗИ – Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министъра на 

здравеопазването, със седалище гр.Варна. РЗИ-Варна осъществява и организира 

държавната здравна политика на територията на Варненска област. За извършваната  

дейност инспекцията събира държавни такси и извършва разходи в рамките на 

утвърдения годишен бюджет. 

 

СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВАРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През 2018г. РЗИ Варна работи по организиране и ефективно осъществяване на 

държавната здравна политика на територията на Варненска област, съгласно указанията 

за планиране от Министерство на здравеопазването и поставените в него стартегически 

цели: 

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол. 

Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението. 

Повишаване на административния капацитет на РЗИ за правилно прилагане на 

действащото европейско и национално законодателство в областта на факторите на 

жизнената среда, обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките със 

значение за здравето на човека. 

В изпълнение на тези цели, с приоритет се осъществиха следните дейности: 

 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, надзора на заразните болести и 

опазване на общественото здраве. 

 Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при 

спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или 

указания. 
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 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. 

 Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на продедурите, съгласно 

получената акредитация по БДС EN ISO / IEC 17 025 и БДС EN ISO / IEC  

17 020. 

 Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за 

резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

 Провеждане на ситематичен контрол върху регистрацията на лечебните 

заведения. 

 Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза. 

 Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за 

ограничаване на 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. 

 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.  

 Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на 

информираността на населението за основните предпоставки за здравословен 

начин на живот. 

 Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, 

ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и 

контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и 

стерилизация. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над СПИН, 

туберкулозата и сексуално предавани инфекции (СПИ). Активно участие в 

съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните 

заболявания в Европейския съюз и СЗО. 

 Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни 

болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и 

изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.  

 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 тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща 

„хладилна верига”. 

 Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални 

здравни структури, националните центрове, неправителствени организации и 

МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на СПИН, 

туберкулоза и СПИ. 

 Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на 

квалификацията на кадрите от РЗИ. 

 Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по 

определени здравни проблеми.  

 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 и по профилактика на болестите 

и промоция на здраве. 



 4 

 Изпълнение на дейности по национални програми и проекти за ограничаване 

влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на 

жизнената среда. 

 Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на 

здравеопазването, планиране и координиране дейностите по провеждане на 

следдипломно обучение в системата на здравеопазването. 

 Повишаване информираността на населението. 

 

ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РЗИ– ВАРНА 

Съгласно Устройствения  правилник на РЗИ, числеността на персонала в РЗИ-

Варна е 146 бройки.  През 2018 г. са изготвени и утвърдени от Директора Длъжностно 

разписание и Поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Варна от 01.01.2018 г, 

01.02.2018 г, 01.03.2018 г, 19.06.2018 г, 07.09.2018 г. и 21.12.2018 г. РЗИ-Варна работи с 

щатна осигуреност от 146 служители – 113 по служебно правотношение и 33 по 

трудово правотношение.  

По щат ръководството на РЗИ-Варна се осъществява от директор, заместник 

директор и главен секретар. Общата администрация в инспекцията включва дирекция 

„АПФСО” с 22 длъжности, а специализираната е организирана от дирекции: 

”Обществено здраве” с 36 длъжности, „Лабораторни изследвания” с 25 длъжности, 

„Надзор на заразните болести” с 42 длъжности и “Медицински дейности” с 18 

длъжности. Съгласно Постановление № 66/28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на 

някои дейности в бюджетните организации и във връзка с изпълнение на допълнителни 

дейности в инспекцията, през разглежданото тримесечие са осигурени допълнителено 4 

бр. технически длъжности и един специалист извън утвърдената численост, които са 

заети.  

Разпределението на персонала съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията е, както следва: ръководни длъжности – 20 по щат, от тях са заети – 

19; експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 95 по щат, заети – 

87; експертни длъжности със спомагателни функции – 25, заети - 24; технически 

длъжности –6 заети - 6. 

 Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции по вид са както 

следва: 

главен инспектор - по щат 16, заети 15;  

главен експерт - по щат 10, заети 9;  

главен счетоводител – 1 по щат и заета;   

юрисконсулт - 1 по щат и заета;  

старши инспектор - 11, заети 10;  

старши експерт - по щат 2, заети 2;  

инспектор - по щат 41, заети 38; 

младши експерт - по щат 13, заети 11.  

 

Разпределението на заетите експертни длъжности с аналитични и/или контролни 

функции по дирекции е както следва:   

Дирекция 

Всичко 

служит

ели 

В това число 

Главни Старши  Младши 

Инспек

тори 

Експерти 

+ гл. счет. 

Инспе

ктори 
Експерти  

Инсп

ектор

и 

Експерт

и + 

юрист 

"АПФСО" 7  6    1 

"ОЗ" 29 8  3 1 17  

"ЛИ" 8  3  1  4 
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"НЗБ" 34 3 1 4  19 7 

 “МД” 9 4  3  2  

Експертните длъжности със спомагателни функции по вид са както следва:   

главен специалист - по щат 18, заети 18; 

старши специалист - по щат 2, заети 2;  

специалист - по щат 5, заети 4. 

 Техническите длъжности са 6 по щат, заети 6, като по вид са: 

 изпълнител-огняр,монтьор– 1, заета 1;  

изпълнител-шофьор – 2, заети 2;  

изпълнител-огняр, шофьор – 1, заета 1; 

изпълнител-хигиенист – 1, заета 1;  

изпълнител-пробовземач – 1, заета 1 

 

През 2018 г. са напуснали 21 и са постъпили 27 служители. 

През 2018 г. са проведени и приключили следните 12 конкурса: 

два за длъжността главен инспектор  в отдел ДЗК, дирекция ОЗ; 

за длъжността старши инспектор в отдел ОКМД, дирекция МД; 

за длъжността инспектор в отдел ПБПЗ, дирекция ОЗ; 

два за длъжност инспектор в отдел ПЕК, дирекция НЗБ; 

за длъжността инспектор в отдел РК, дирекция ОЗ; 

за длъжността младши експерт в отдел СМБ, дирекция ЛИ; 

три за длъжността главен експерт в отдел ХФИ, дирекция ЛИ; 

за длъжността юрисконсулт в отдел АПИО, дирекция АПФСО; 

Обявени са и не са приключили два конкурса за длъжността: 

  младши експерт в отдел АПИО, дирекция АПФСО; 

  инспектор в отдел РК, дирекция ОЗ. 

 

Към 31.12.2018 г. в инспекцията работят 104 служители с висше образование. От 

тях с висше медицинско образование са 71 (19 притежават степен магистър и 52 са 

професионален бакалавър по ... ), а с висше немедицинско образование – 33 служители. 

С придобита медицинска специалност са 14 служители. Разпределението на 

специалистите с висше образование по дирекции е следното:  

- В дирекция “Административно правно финансово и стопанско обслужване” 

служителите с висше образование са 10, всички с висше немедицинско образование. 

Всички притежават степен магистър.  

- В дирекция “Медицински дейности” има 12 служители с висше образование, 

като 7 от тях са с висше медицинско образование и 5 с висше немедицинско 

образование. От притежаващите степен магистър 9 служители, 2 са с придобита 

специалност.  

- В дирекция “Обществено здраве” от общо 33 служители с висше образование, 

27 са с висше медицинско и 6 с висше немедицинско образование.  От притежаващите 

степен магистър 13 служители, 6 са с придобита специалност.  

- В дирекция „Надзор на заразните болести” има 38 служители с висше 

образование, като от тях 35 са с висше медицинско образование и 3 с немедицинско. От 

притежаващите степен магистър 10 служители, 5 са с придобита специалност.  

- В дирекция „Лабораторни изследвания” от 11 служители с висше образование, 

2 от тях са с висше медицинско и 9 с висше немедицинско образование. От 

притежаващите степен магистър 10 служители, 1 с придобита специалност.  

 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЙНОСТ  
Финансово-счетоводните дейности включват вярно, пълно, точно и 

своевременното отразяване на сделки и събития, начисляване на приходи и разходи 

към момента на тяхното възникване, своевременно нанасяне на счетоводните 
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записвания в ПП”Конто”66. Дейността се ръководи от правила и норми – Закон за 

счетоводството, Сметкоплан, Счетоводна политика, Амортизационна политика и др., 

указания от Министерство на финансите, конкретни писмени разяснения от дирекция 

„Бюджет и счетоводство“ на Министерство на здравеопазването, вътрешни правила и 

процедури в РЗИ-Варна. 

В бюджета на РЗИ-Варна за 2018 г. за издръжка и други текущи разходи са 

определени 509 900 лв.  и за данъци, такси и други административни санкции – 8 100 

лв. През годината със заповеди за корекция на бюджета, в издръжката допълнително са 

предоставени 2429 лв. за електронно управление. Разхода за издръжка по отчет към 

31.12.2018г. е 511 482 лв. и 8360 лв. за данъци и такси. 

В началото на 2018г. от началника на отдел „ФССД“ е направено разпределение на 

бюджета по параграфи, по месеци и по програми, което е обсъдено и прието на 

Директорски съвет. 

 Осъществяването на предварителен контрол преди разходване на бюджетни 

средства при стриктното прилагане на СФУК е възложено на главния експерт в отдела 

със заповед на директора. Той извършва проверка на всички документи, свързани с 

финансови разходи, преди да се вземе решение за поемане на задължение или 

извършване на разход по бюджета на инспекцията. Резултатите от проверката попълва 

в контролен лист по образец и ги завежда под номер в „Регистър на финансовия 

контрольор за подписаните контролни листи.” През 2018г. не са сключвани договори 

или изплащани разходи без да е осъществен предварителен контрол.  

Въведени са контролни процедури за осъществяване на предварителен контрол 

преди поемане на задължения и извършване на разход, с цел икономия на текущи 

разходи като: контролирано ограничаване консумацията на ел.енергия и вода, проверка 

за целесъобразното използване на билети за градски транспорт, закупуване на 

материали и медикаменти с предварително договорен асортимент от стоки и единични 

цени, ограничаване на ремонтите до най-неотложните, абонаментно обслужване с 

договори за поддръжка на асансьори, парна инсталация и котли, почистване, охрана на 

сградата. Предварително се планират маршрутите в месечен график за движение на 

служебните автомобили и максималната им натовареност с цел икономия на бензин. 

Прецизират се разходите за курсове и командировки чрез приет от Директорския съвет 

Годишен план за обучение на служителите през 2018 г., като се следи от гл.експерт в 

счетоводството за точното изпълнение на планираните суми. Всички искания за 

покупка на материали, стоки, извършване на ремонти и отстраняване на аварии се 

оформят като предварителни месечни или извънредни заявки, които се изпълняват след 

осъществена проверка за наличие на средства по параграфа от главния експерт, 

упълномощен да извършва предварителен контрол. Към 31.12.2018 г. РЗИ-Варна няма 

неразплатени задължения.  

Системата на двойния подпис съгласно Вътрешните правила за прилагане на 

системата за двоен подпис в РЗИ-Варна е задължителна процедура, при която 

поемането на всяко финансово задължение и извършването на всеки разход, 

независимо от размера им не може да се осъществи без подписите на директора и 

главния счетоводител, или на упълномощените лица, на които е делегирано това право 

по съответния ред. Този ред на съгласуване се прилага за всички заявки, разходни 

ордери, платежни нареждания за банкови разплащания, авансови отчети, 

рекапитулации и ведомости за заплати. 

Счетоводната документация по процедурите, обхваща процеса от сключването 

на договорите и поемането на задължения по СФУК, тримесечните заявки от 

лабораториите в РЗИ-Варна, писмата до фирмите за доставка, фактурирането, 

заплащане, завеждане в складовите регистри, изписването и получаване от 

лабораториите е оформена според бюджетната процедура. Стриктно се спазват както 

утвърдената процедура по заявяване, разрешаване и извършване на услуги, така и 

одитната пътека за заявяване, разрешаване, закупуване, разпределение, изписване и 
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отчитане на материалите в инспекцията, съгласно СФУК. Тримесечно от главния 

експерт, упълномощен от директора да извършва предварителен и текущ контрол върху 

разходите в отдела са извършени проверки по документи за спазване на количествата в 

договорите за доставка и икономично изразходване на материали, медикаменти, 

ваксини, лабораторни стоки и др. чрез контрол при заявяване и закупуване и контрол 

при изписване и получаване. Одобрени са разходите по 370 бр. заявки и 136 бр. 

заповеди за командировки. Изготвени са контролни листи и е осъществен 

предварителен контрол преди извършване на разход на 1188 фактури, 19 бр. щатни 

разписания, 74 бр. договори. 

В отдела се водят регистрите на договорите на РЗИ-Варна като изпълнител, 

възложител, съсобственик, окомплектоват се и се съхраняват в класьори. Следят се 

сроковете и изпълнението им. В електронната мрежа се предоставя достъп до 

информация за описа на договорите. През 2018 година са сключени 72 договора от 

РЗИ-Варна като възложител на доставки, услуги, ремонти и др., един договор като 

изпълнител на санитарно-микробиологичен контрол на питейни води и един 

тристранен договор за отдаване покривно пространство под наем.  

Проведени са обществени поръчки с покани до избрани фирми за събиране на 

оферти за: охрана на сградата и имуществото; доставка на канцеларски материали и 

тонери за принтери и копирни машини; доставка на лабораторни материали и 

консумативи. Чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП са проведени 

три поръчки: услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на 

административни площи на РЗИ-Варна; периодични доставки чрез покупка на 

клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти, диагностични медицински 

изделия и лабораторни консумативи за нуждите на лабораторната дейност в РЗИ-

Варна; избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по 

свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 

за обекти на РЗИ-Варна. Направено е пазарно проучване с цел закупуване на 

компютърна техника по определени технически параметри. Всички поръчки завършиха 

с подписване на договори.  

При спазване на Вътрешните правила – работно и представително облекло, 

лични предпазни средства, през годината са подготвени и изпълнени 26 договора, 

придружени с необходимата документация с цел осигуряване на работно облекло и 

лични предпазни средства в срок. Съгласно Вътрешните правила за извършване на 

контрол на приходната част на бюджета се регулира процеса по изготвяне, оформяне, 

движение, комплектоване и съхраняване на документацията във връзка със събирането 

на приходи. Продължава издаването на приходни квитанции и фактури от счетоводната 

програма, като са намалени възможностите за допускане на грешки и се улесни 

изготвянето на справки за изминал период по различни показатели, като информацията 

се предоставя на специализираната администрация за информация, на комисии при 

извършване на проверки по заповед и се ползва за анализ. 

Началникът на отдела и главният счетоводител контролират събираемостта на 

приходите от такси, наеми и наказателни постановления, като дават указания с цел 

предотвратяване на грешки и неправилно събиране на суми. През 2018г. са заведени 

счетоводно 60 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на физически и 

юридически лица на обща стойност 45 400 лв. В касата в брой и в банковата сметка са 

платени 30бр. за 13 700 лв., а чрез НАП е получена сумата 15898,42 лв.  

Планирането на приходите и разходите във връзка с изготвянето на 

проектобюджета за следващата година и тригодишната бюджетна прогноза за периода 

2019г. – 2021г., са част от дейностите, които конкретизират в цифри бъдещото 

изпълнение на основната цел на инспекцията – политика в областта на промоцията, 

превенцията и контрола на общественото здраве. Поисканите  справки от МЗ, като част 

от прогнозите са изготвени и представени в указаните срокове. 
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Придобиването и движението на дълготрайни, краткотрайни активи и материали 

през годината е отразено в счетоводна програма Конто, като са изготвени 

необходимите документи и направени съответните счетоводни записи. Преди 

изготвянето на годишния отчет за 2018 година, съгласно заповед № 364/31.10.2018г. на 

Директора на инспекцията е направена пълна годишна инвентаризация, като негодните 

и залежалите активи са бракувани при спазване изискванията на Вътрешните правила 

за провеждане на инвентаризации. Определените в заповедта четири 

инвентаризационни комисии провериха имуществото, материалите и медикаментите в 

складовете, бяха написани писма за потвърждаване на всички разчети, вземания и 

аванси. Пълната документация по инвентаризацията ще бъде подготвена в началото на 

текущата година.  

През годината регулярно са изготвяни от главния счетоводител и изпратени в 

МЗ месечните, тримесечните и годишния касови отчети и справките към тях, 

оборотните ведомости и всички необходими справки като второстепенен разпоредител 

с бюджет.  

В началото на годината в Съвета по управление на риска са обсъдени и приети 

Въпросник по СФУК, Доклад по СФУК и Доклад за риска през 2017 г. Съвета е провел 

две заседания през годината – за приемане и за актуализиране на рисковете в 

дирекциите. Попълнен е въпросник за състоянието на СФУК за 2018г., изготвен е 

доклад за състоянието на СФУК, които са изпратени в срок в МЗ. 

От главния счетоводител и главния експерт, на който е възложено 

осъществяването на текущ контрол на разходите, регулярно се осъществява проверка за 

вярно отчитане на сумите на служебните аванси и представените авансови отчети от 

подотчетните лица за законосъобразност. Извършва се ежемесечно осчетоводяване и 

контрол на зареденото и изразходвано гориво, изминатия пробег и необходимостта от 

смяна на масло според изминатия пробег от служебните автомобили. Ежемесечно на 

съсобствениците и наемателя (А1) префактурира консумираната ел.енергия, природен 

газ, вода, абонаментни услуги и ремонти. Средствата постъпват регулярно по банковата 

сметка. 

Във връзка с изпълнението на ДДС 4/01.04.2010 г. за отразяване в касовите 

отчети на поетите и изпълнени ангажименти и задължения на инспекцията, ежемесечно 

се прави преглед на действащите договори, издадените фактури от доставчици и 

платените такива. По този начин чрез запис в задбалансовите сметки и допълнителна 

справка към касовия отчет представяме в Министерството вярна информация за 

бъдещите разходи. 

През първото тримесечие на 2018г. е извършен одит от звено „Вътрешен одит“ 

към МЗ за проверка на определянето, осчетоводяването и отчитането разходите за 

работни заплати и отчитането разходите по национална програма ППРМШ през 2017г. 

Служителите от отдела, съвместно с главните експерти, изпълняващи функции по 

управление на човешките ресурси предоставиха исканата информация. 

Съгласно сроковете са изготвени и представени в ТД на НАП: Годишна данъчна 

декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните 

предприятия и Справка за изплатените доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ 

през 2017 г. Спазен е срока и при подаването на комплекта статистически справки в 

ТСБ-Варна за 2017 г.  

 В изпълнение изискванията на Решение № 593 от 20 юли 2016г. и Решение № 

592 от 21 август 2018г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с 

бюджет по договори на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв., ежемесечно се 

извършва проверка в електронната система, като отговорите се разпечатват и прилагат 

към документацията преди извършване на всяко плащане.  

В началото на годината всички служители на отдела активно се включиха в 

процеса по оценяване изпълнението на възложените дейности през 2017 г. и изготвяне 

на годишните планове за работа през 2018 г. Началникът на отдела направи преглед на 
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изпълнението на плана за мониторинг на персонала и изготви годишен отчет. В срок са 

проведени междинните срещи, като част от процеса по оценяване. Няма промяна в 

работните планове. През годината от отдела напуснаха 3-ма служители и един е в 

отпуск за отглеждане на дете, а постъпиха 4 служители и един по заместване.  

Изготвянето, изплащането и проверката на сумите, съставящи трудовите 

възнаграждения на служителите са дейности, които се извършват от служителите в 

отдела. Ведомостите за работна заплата на персонала и съответните осигурителни 

вноски се проверяват от главния счетоводител за допуснати грешки и неточности, като 

същите своевременно се отстраняват. Предприемат се действия за своевременно, вярно 

и законосъобразно изплащане на заплатите. За начислените осигурителни вноски и 

данък върху доходите на персонала се изготвят и  предават справки в Дирекция 

”Бюджет и счетоводство” на МЗ, както и предварителни заявки за необходимите 

средства за следващия месец във връзка с определяне на лимит по СЕБРА. Изготвянето 

на платежните нареждания за банкови преводи, осчетоводяването, обработването и 

съхраняването на документите за заплатите на служителите се извършва според 

бюджетната процедура. Средствата за персонал в бюджета за 2018г. бяха увеличени със 

17% и това предостави възможност за увеличаване заплатите на служителите от 1-ви 

януари. По тримесечия са анализирани изплатените средства за персонал и са 

предприети действия за определяне и изплащане ДВПР на служителите през април, 

юли и октомври. Рекапитулациите, ведомостите за заплати, списъците с удръжки и 

списъците за изплащане на възнагражденията на служителите по банкови клонове се 

изготвят, подписват и съхраняват съгласно утвърдените правила и заповед на 

директора в архив. Когато има подадени заявления от служители в определения срок се 

изготвят необходимите форми за пенсиониране, служебни бележки за доходите и др.  

С предоставените на РЗИ-Варна допълнителни средства за капиталови разходи 

след спазване на всички процедури са закупени 25 бр. компютри, 2 бр. скенери и 2 бр. 

МФУ. Въведена е в експлоатация деловодна програма Евентис R7, като е заплатено 

право за ползване за 12 месеца и са поръчани 43 електронни подписа на служители и 

електронен печат за работа в системата. 

През 2018г. в отдела са обработени документите и са платени разходите по 4 

национални програми и по дейност ОМП както следва:  

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-

2020г., приоритет „Здравеопазване“  - 14 407 лв. 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-

2020г. - 1000 лв.   

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в 

България 2017-2020г. – 143 лв. 

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване с радон 2018-

2022г. – 1140 лв.  

По дейност 282 „Отбанително-мобилизационна подготовка, поддържане запаси 

и мощности” – 1280 лв. 

През тази година РЗИ-Варна се включи в проект на ЕС „Здравни входни 

пунктове“ и организира стартираща среща в курорта „Св.св. Константин и Елена“ град 

Варна. Във връзка с командироването на 8 преподавателя и участието им в срещата са 

обработени документите и изплатени всички разходи. Сключен е договор между РЗИ-

Варна и г-н Джарет Адамс за извършване на 45 одита на пристанища в Европейския 

съюз. Предоставените ни документи за 12 проверки са обработени и са платени 

разходите му за командировки в чужбина в размер на 42338 лв. 

 

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ  

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ЗА 2017 ГОДИНА 

Здравно-демографска характеристика на областта 
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Численост на населението 

Общият брой на населението по последни официални данни на НСИ за област 

Варна към 31.12.2017 г. е 472 120 и представлява 6,7% от общото население на 

страната. И през 2017 година област Варна се нарежда на трето място в страната по 

брой на населението –  след София-област и област Пловдив. 

Население на област Варна към 31.12…. – (за тригодишен период) 

 

Област 

Варна 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 472 926 231 055 48,85 241 871 51,14 394 793 83,47 78 133 16,52 

2016 г. 472 654 

 

230 690 
 

 

48,80 241 964 51,19 395 165 83,60 77 489 16,39 

2017 г. 472 120 230 301 48,78 241 819 51,22 395 488 83,77 76 632 16,23 

 

Население по общини за област Варна към 31.12…. – (за тригодишен период) 

 

Община 

Варна 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 343 301 166 499 48,49 176 802 51,50 334 466  
 

97,42 8 835 2,57 

2016 г. 343 991 166 570 48,42 177 421 51,57 335 177 97,43 8 814 2,56 

2017 г. 344 748 166 810 48,39 177 938 51,61 335 854 97,42 8 894 2,58 

 

Община 

Аврен 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 9 658  
 

4 872 50,44 4 786 49,55 - 0,00 9 658 100,00 

2016 г. 9 547 4 833 50,62 4 714 49,37 - 0,00 9 547 100,00 

2017 г. 9 331 4 740 50,80 4 591 49,20 - 0,00 9 331 100,00 

          

Община 

Аксаково 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 20 900 10 361 49,57 10 539 50,42 11 842 56,66 9 058 43,33 

2016 г. 20 968 10 354 49,38 10 614 50,61 11 869 56,60 9 099 43,39 

2017 г. 20 723 10 271 49,56 10 452 50,44 11 765 56,73 8 958 43,23 

 

Община 

Белослав 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 10 675 5 334 49,96 5 341 50,03 7 527 70,51 3 148 29,48 

2016 г. 10 632 5 305 49,89 5 327 50,10 7 483 70,38 3 747 35,24 

2017 г. 10 522 5 256 49,95 5 266 50,05 7 438 70,69 3 084 29,31 
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Община 

Бяла 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 3 326 1 685 50,66 1 641 49,33 2 112 63,49 1 214 36,50 

2016 г. 3 312 1 680 50,72 1 632 49,27 2 102 63,46 1 210 36,53 

2017 г. 3 283 1 666 50,75 1 617 49.25 2 092 63,72 1 191 36,28 

 

Община 

Ветрино 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 5 070 2 498 49,27 2 572 50,72 - 0,00 5 040 100,00 

2016 г. 4 951 2 439 49,26 2 512 50,73 - 0,00 4 951 100,00 

2017 г. 4 884 2 381 48,75 2 503 51,25 - 0,00 4 884 100,00 

 

Община 

Вълчи 

дол 
Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 9 759 4 889 50,09 4 870 49,90 2 994 30,67 6 765 69,32 

2016 г. 9 597 4 819 50,21 4 778 49,78 2 962 30,87 6 635 69,13 

2017 г. 9 394 4 719 50,23 4 675 49,77 2 907 30,95 6 487 69,05 

          

Община 

Долни 

чифлик 
Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 18 914 9 350 49,43 9 564 50,56 6 518 34,46 12 396 65,53 

2016 г. 18 762 9 294 49,53 9 468 50,46 6 471 34,48 12 291 65,51 

2017 г. 18 698 9 255 49,50 9 443 50,50 6 451 34,50 12 247 65,50 

 

Община 

Девня 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 8 752 4 360 49,81 4 392 50,18 7 930 90,60 822 9,39 

2016 г. 8 697 4 345 49,95 4 352 50,04 7 898 90,81 799 9,18 

2017 г. 8 593 4 326 50,34 4 267 49,66 7 827 91,09 766 8.91 

Община 

Дългопол 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 13 715 6 838 49,85 6 877 50,14 4 574 33,35 9 141 66,64 

2016 г. 13 578 6 779 49,92 6 799 50,07 4 506 33,18 9 072 66,81 

2017 г. 13 440 6 685 49,74 6 755 50,26 4 470 33,26 8 970 66,74 
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Община 

Провадия 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г. 21 401 10 674 49,87 10 727 50,12 12 273 57,34 9 128 42,65 

2016 г. 21 222 10 596 49,92 10 626 50,07 12 151 57,25 9 071 42,74 

2017 г. 21 167 10 556 49,87 10 611 50,13 12 164 57,47 9 003 42,53 

 

 

Община 

Суворово 

Общо Мъже 

Отн. 

дял 

(%) Жени 

Отн. 

дял 

(%) 

В  

градовет

е 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. 

дял 

(%) 

2015 г.  7 455 3 695 49,56 3 760 50,43 4 557 61,12 2 898 38,87 

2016 г. 7 397 3 676 49,69 3 721 50,30 4 546 61,45 2 851 38,54 

2017 г. 7 337 3 636 49,56 3 701 50,44 4 520 61,61 2 817 38,39 

 

Население към 31.12.2017 г. по възраст и пол в област Варна (брой) 

 Общо В градовете В селата 

 
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  

Общо за 

страната 
7 050 034 3 422 409 3 627 625 5 181 755 2 494 068 2 687 687 1 868 279 928 341 939 938 

Oбласт 

Варна 
472 120 230 301 241 819 395 488 191 899 203 589 76 632 38 402 38 230 

0 4 437 2 341 2 096 3 780 2 017 1 763 657 324 333 

1 - 4 18 389 9 470 8 919 15 681 8 067 7 614 2 708 1 403 1 305 

5 - 9 25 374 13 077 12 297 21 439 11 040 10 399 3 935 2 037 1 898 

10 - 14 23 301 11 983 11 318 19 111 9 796 9 315 4 190 2 187 2 003 

15 - 19 21 275 10 896 10 379 17 365 8 936 8 429 3 910 1 960 1 950 

20 - 24 22 036 11 632 10 404 18 078 9 533 8 545 3 958 2 099 1 859 

25 - 29 31 989 16 327 15 662 27 575 13 944 13 631 4 414 2 383 2 031 

30 - 34 35 757 17 953 17 804 31 303 15 551 15 752 4 454 2 402 2 052 

35 - 39 37 049 19 007 18 042 32 541 16 600 15 941 4 508 2 407 2 101 

40 - 44 41 018 21 072 19 946 35 971 18 372 17 599 5 047 2 700 2 347 

45 - 49 35 384 18 254 17 130 30 206 15 548 14 658 5 178 2 706 2 472 

50 - 54 29 060 14 529 14 531 24 344 12 059 12 285 4 716 2 470 2 246 

55 - 59 29 286 14 267 15 019 24 277 11 624 12 653 5 009 2 643 2 366 

60 - 64 30 133 13 884 16 249 24 712 11 244 13 468 5 421 2 640 2 781 

65 - 69 29 092 12 806 16 286 23 416 10 109 13 307 5 676 2 697 2 979 

70 - 74 23 504 9 862 13 642 18 466 7 642 10 824 5 038 2 220 2 818 

75 - 79 15 929 6 362 9 567 12 344 4 802 7 542 3 585 1 560 2 025 

80 - 84 11 388 3 973 7 415 8 809 3 006 5 803 2 579 967 1 612 

85 - 89 5 884 2 035 3 849 4 620 1 576 3 044 1 264 459 805 

90 - 94 1 596 497 1 099 1 266 380 886 330 117 213 

95 - 99 227 71 156 173 50 123 54 21 33 

100 + 12 3 9 11 3 8 1 - 1 

 

Населението на Варненска област е разпределено в 12 общини, 10 града и 159 села с общ 

брой към 31.12.2017 г. – 472 120 жители. Общините във Варненска област са разположени 

на територия от 3 834 кв.км, която представлява 3,5% от територията на страната. Най-
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голяма е територията на общините Провадия (517,8 кв.км), Долни чифлик (487,1 кв.км), 

Вълчи дол (472,4 кв.км), Аксаково (472,2 кв.км) и Дългопол (441 кв.км), а най-малка – на 

общините Белослав (93,1 кв.км) и Бяла (161,6 кв.км). 

В демографския статус на Варненска област се формира тенденция за намаляване броя на 

населението. За изминалата 2017 година населението е намаляло с 534 жители  в сравнение 

с предходната 2016 година.  

Териториалното разпределение на населението (живеещи в градове/села) е както следва: в 

градовете на област Варна живеят 395 488 души или 83,77% от населението на областта, а в 

селата живеят останалите 76 632 души или 16,23% от цялото население на областта. 

Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от 

неговото естествено и механично движение. 

Регистрираното съотношение между мъжете и жените в областта е 48,78% към 51,22%. 

 

Възрастова структура на населението в област Варна – (тригодишен период) 

Години 

                                 Възрастови групи 

Общо 0-14 

% от 

общия 

брой 

15-59 

% от 

общия 

брой 

60+ 

% от 

общия 

брой 

Общо 

2015 г. 472 926 70 283 14,86 286 978 60,68 

115 

665 24,45 

2016 г. 472 654 70 934 15,00 284 852 60,30 

116 

868 24,72 

2017 г. 472 120 71 501 15,14 282 854 59,91 

117 

765 24,94 

В градовете 

2015 г. 394 793 58 516 14,82 244 805 62,00 91 472 23,16 

2016 г. 395 165 59 255 14,99 243 153 61,53 92 757 23,47 

2017 г. 395 488 60 011 15,17 241 660 61,10 93 817 23,72 

В селата 

2015 г. 78 133 11 767 15,06 42 173 53,97 24 193 30,96 

2016 г. 77 489 11 679 15,07 41 699 53,81 24 111 31,11 

2017 г. 76 632 11 490 14,99 41 194  53,76 23 947 31,25 
 

 

                
Графика 1. 

Възрастова 

структура на 

населението в 

област Варна през 

2017 г. 

 

 

Динамиката 

в броя на 

населението на 

областта е свързана 

с неговата възрастова структура. Разпределението на населението на област Варна по 

възрастови групи е по-благоприятно от средните стойности на показателя за страната. 

71501; 15.1%

282854; 59.9%

117765; 24.9%

0-14 15-59 г над 60
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Характерен е високият дял на населението в групата от 15 до 59 г. – 282 854 жители, от 

която се формира основно трудовият потенциал.  

През 2017 г. се наблюдава намаление броя на населението в област Варна. Във възрастовата 

структура се увеличава относителния дял на лицата над 60-годишна възраст (24,94% през 

2017 г. при 24,72% през 2016 г.) и леко увеличаване делът на децата 0-14 г. (за 2017 г. – 

15,14% при 15,00% през 2016 г.) Възрастовата структура на населението се характеризира с 

трайна тенденция на застаряване на населението. Това 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 

на населението при пенсиониране. 

      

Раждаемост 

Броят на живородените деца през 2017 г. в област Варна е 4 413, от които 2 329 

момчета и 2 084 момичета (момчетата са с 245 повече). В сравнение с предходната 2016 

годна броят на живородените е намалял с 139 деца. 

До 2009 г. коефициентът на раждаемост в област Варна бележи растеж – от 9.3‰ 

през 2002 г. до 12.7‰ през 2009 г. От 2010 г. насам коефициентът на раждаемост бележи 

тенденция на лек спад – от 11,5‰ за 2010 г. на 10.4‰ за 2011 г., 10.0‰ за 2012 г. 9,6‰ за 

2013 г.; за 2014 г. - коефициента на раждаемост е 9,8‰. През 2015 г. коефициента на 

раждаемостта бележи спад, където стойността му е 9,3‰. През 2016 г. се наблюдава растеж 

при коефициента на раждаемостта в областта – 9,6‰ и през 2017 г. отново лек спад – 9,3‰. 

Друг показател, характеризиращ процеса на раждаемостта е средната възраст на 

жените при сключване на брак и раждане на дете, който през последните години бележи 

леко покачване - средна възраст на майката при раждане на първо дете за област Варна през 

2017 г. е 28,1 години, а през 2015 г. и 2016 г. – 27,9 години. 

8

10

12

14

България 8,6 9 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7 10 9,6 9,5 9,2 9,4 9,2 9,1 9,0

Област Варна 9,9 10 10,8 11,9 11,6 12,2 12,7 11,5 10,4 10 9,6 9,8 9,3 9,6 9,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    
Графика 2. Раждаемост в област Варна и страната (на 1000 жени във фертилна 

възраст) 

Раждания и аборти в област Варна 

Година 
Брой – общо На 1 000 жени от 15 до 49 години 

Раждания Аборти Раждания Аборти 

2011 г. 4 971 1 779 43.50 15.60 

2012 г. 4 757 1 811 42.10 16.00 

2013 г. 4 573 1 801 40.80 16.00 

2014 г. 4 702 1 595 42.24 14.30 

2015 г.  4 429 1 628 40.02 14.70 

2016 г. 4 552 1 601 41.33 14.50 

2017 г. 4 438 1 227 40.58 11.21 

Забележка: Данните са получени от  Териториално статистическо бюро на област 

Варна 

Обща смъртност 
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УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2017 г. ПО ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Област 

Варна   Общо В градовете В селата 

Възраст Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо за 

страната 
109 791 56 781 53 010 68 418 35 146 33 272 41 373 21 635 19 738 

Варна 6 095 3 209 2 886 4 500 2 335 2 165 1 595 874 721 

0 25 10 15 22 8 14 3 2 1 

1  - 4 5 2 3 4 2 2 1 - 1 

5  - 9 4 3 1 4 3 1 - - - 

10 - 14 1 1 - 1 1 - - - - 

15 - 19 4 3 1 3 2 1 1 1 - 

20 - 24 15 9 6 7 4 3 8 5 3 

25 - 29 20 15 5 14 9 5 6 6 - 

30 - 34 30 21 9 29 20 9 1 1 - 

35 - 39 53 37 16 44 31 13 9 6 3 

40 - 44 92 59 33 73 47 26 19 12 7 

45 - 49 125 81 44 95 58 37 30 23 7 

50 - 54 183 131 52 133 95 38 50 36 14 

55 - 59 315 221 94 234 158 76 81 63 18 

60 - 64 464 307 157 335 220 115 129 87 42 

65 - 69 612 391 221 456 280 176 156 111 45 

70 - 74 736 447 289 541 327 214 195 120 75 

75 - 79 854 435 419 623 310 313 231 125 106 

80 - 84 1094 463 631 797 339 458 297 124 173 

85 + 1463 573 890 1085 421 664 378 152 226 

 

Графика 3. Обща смъртност в област Варна и страната (на 1000 души) 

10

12

14

16

България 14,2 14,6 14,7 14,8 14,5 14,2 14,6 14,7 15 14,4 15,1 15,3 15,1 15,5

Област Варна 12,1 12,5 12,8 12,6 12,5 12,2 12,6 11,9 12,1 12 12,5 12,7 11,6 12,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
Структура на общата смъртност по причини 

Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от 

средногодишния брой на населението) за област Варна е 12,9‰ за 2017 г. при 11.6‰ за 

2016 г. Смъртността е по-висока сред мъжете (3 209), отколкото сред жените (2 886) и в 

градовете (4 500), отколкото в селата (1 595). 

Смъртността в България през 2017 г е 15.5‰. Област Варна е на второ място сред областите 

с най-ниска смъртност. Най-висока смъртност има при населението между 85+ годишна 

възраст – 1 463 са починалите за 2017 г. 

Заболяванията са основна причина за смърт при възрастните в област Варна.  
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През 2017 г. основен дял в структурата на общата смъртност заемат болестите на 

органите на кръвообращението – клас IX – 62.18%, следвани от новообразуванията – клас II 

– 19.15%,  болестите на храносмилателната система – клас XI – 4.58%, X клас – болести на 

дихателната система с 3.61%, външни причини за заболеваемост и смъртност – клас XX – 

3.12%. Тези 5 класа болести формират 92.64% от причините за смърт през 2017 г. 

През 2016 г. основен дял в структурата на общата смъртност заемат болестите на 

органите на кръвообращението – клас IX – 61.94%, следвани от новообразуванията – клас II 

– 20.49%,  болестите на храносмилателната система – клас XI – 4.08%, X клас – болести на 

дихателната система с 3.35%, травми,  външни причини за заболеваемост и смъртност – 

клас XX  – 2.60%. Тези 5 класа болести формират 92.46% от причините за смърт през 2016г. 

Смъртността в градовете е по-висока от тази в селата. Разликата в смъртността на 

градското и селското население се дължи на по-интензивния процес на обезлюдяване на 

села. 

Анализирайки 2017 и 2016 година, в смъртността по причини не се забелязват  

различия.та. 

 

Обща смъртност по причини за област Варна 

 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

2016 г. – област Варна 2017 г. – област Варна 

Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял (%) 
Брой 

На 100 000 

от 

населението 

Относителен 

дял  (%) 

  
ОБЩО     I – XIX 

клас 
6 113 

1293,3 100,00 
6 090 

1 290.3 100,00 

I 

Някои 

инфекциозни и 

паразитни болести 

44 

9,3 0.71 53 11.2 0.87 

II Новообразувания 1 253 265,0 20.49 1 166 247 19.15 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния 

механизъм 

7 

1,5 0.11 11 2.3 0.18 

IV 

Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройства на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

92 

19,5 1.50 66 14 1.09 

V 

Психични и 

поведенчески 

разстройства 

13 

2,7 0.21 8 1.7 0.13 

VI 
Болести на 

нервната система  
73 

15,4 1.19 50 10.6 0.82 

IХ 

Болести на 

органите на 

кръвообращението 

3787 801,0 61.94 

3 787 802.1 62.18 

Х 
Болести на 

дихателната 
205 43,4 3.35 

220 46.6 3.61 



 

 
17 

система 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 

250 52,9 4.08 

279 59.1 4.58 

ХII 

Болести на кожата 

и подкожната 

тъкан 

3 0,6 0.04 

1 0.2 0.02 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната сис-

тема и на 

съединителната 

тъкан 

2 0,4 0.03 

4 0.8 0.06 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 
90 19,0 1.47 

106 22.4 1.74 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 

13 2,7 0.21 

13 2.8 0.22 

ХVII 

Вродени аномалии 

[пороци на 

развитието], 

деформации и 

хромозомни 

аберации 

12 2,5 0.19 

7 1.5 0.12 

ХVIII 

Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

110 23,3 1.79 

130 27.5 2.13 

ХIX 

Травми, отравяния 

и някои други 

последици от 

въздействието на 

външни причини 

159 33,6 2.60 

190 40.2 3.12 

Забележка: Данните са получени от Национален статистически институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща смъртност по причини за област Варна  

Клас XI 
4,58% 

Клас II 
19,15% 

Клас X 
3,61% 

Клас IX 
62,18% 

Други 
10.48% 
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Графика 4. Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Варна 

през 2017 г. 

 

Детска смъртност (умрели деца до 1 годишна възраст)  в област Варна 

 

Детската смъртност в област Варна винаги е била по-ниска от средната за страната. 

Това се дължи на по-големият относителен дял на градското население в сравнение със 

средния за страната.   

Коефициентът на детската смъртност в Област Варна бележи плавно снижение от 

2003 г. когато е 11,4‰ до 2009 г., когато достига 6,3‰. За 2010 г. коефициентът отново се 

покачва на 10,1‰. През 2013 г. коефициентът на детска смъртност достига своята най-

ниска стойност от 10 години насам – 4,2‰, през 2014 г., той нараства и е 5,1‰, същото се 

наблюдава през 2015 г. където коефициента расте и е 6,4‰, а през 2016 г. рязко намалява на 

4,9‰. През 2017 г. бележи нарастване – 5,7‰.  

Наблюдават се различия в стойностите на показателя детска смъртност по 

отношение на териториалния признак (градове-села), като в селата детската смъртност е по-

ниска в сравнение с градовете. През 2017 г. детската смъртност в селата е нараснала спрямо 

предходните години – 4,5‰, през  2016 г. и 2015 г. е 2,3‰ и през 2014 г. – 1,7‰. 

В градовете детската смъртност се движи в следния порядък – през 2013 г. – 2,9‰, 

през 2014 г. – 3,4‰, през 2015 г. – 4,1‰, 2016 г. – 2,8‰, а през 2017 г. е 5,9‰. 

Като основна причина за по-високата детска смърност в градовете е обезлюдяването 

на селата и застаряващото население в тях. Върху промените в броя на ражданията влияние 

оказва и контингента на жените в детеродна възраст, който в последните години намалява. 

6

11

16

България 11.6 10.4 9.7 9.2 8.6 9 9.4 8.5 7.8 7.3 7.6 6.6 6.5 6.4

Област Варна 9.3 8.9 9.5 8.1 7.5 6.3 10.1 8.1 7 4.2 5.1 6.4 4.9 5.7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Графика 5. Детска смъртност в област Варна и страната (на 1000 живородени 

деца) 

 

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст)  в област Варна 

Година 

Общо В градовете В селата 

Брой 
На 1000 

живородени 
Брой 

На 1000 

живородени 
Брой 

На 1000 

живородени  

2013 г. 19 4,2 13 2,9 6 1,3 

2014 г. 24 5,1 16 3,4 8 1,7 

2015 г. 28 6,4 18 4,1 10 2,3 

2016 г. 22 4,9 13 2,8 9 1,97 

2017 г. 25 5,7 22 5,8 3 4,5 

 

 

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Варна 

Година Перинатална ДС в ‰ Неонатална ДС в ‰ 
Постнеонатална ДС 

в ‰ 

2013 г. 6.6 2.0 2.2 

2014 г. 9.4 2.1 3.0 
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2015 г. 9.5 2.9 3.2 

2016 г. 5.9 1.7 3.1 

2017 г. 7.9 3.4 2.3 

 

Детска смъртност по причини  

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

2016 г. – област Варна 2017 г. – област Варна 

Брой 
На 1000 

живородени 

Относителен 

дял (%) 
Брой 

На 1000 

живородени 

Относителен 

дял (%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 22 4,83 100.00 25 5.67 100.00 

I 
Някои инфекциозни и 

паразитни болести 
0 0 0 1 0.23 4.0 

IV 

Болести на 

ендокринната система, 

разстройства на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

1 0.21 4.54 0 0 0 

VI 
Болести на нервната 

система  
0 0 0 0 0 0 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
0 0 0 0 0 0 

Х 
Болести на дихателната 

система 
0 0 0 0 0 0 

XI 

Болести на 

храносмилателната 

система 

1 0.21 4.54 0 0 0 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния период 

13 2.85 59.09 16 3.63 64.00 

ХVII 

Вродени аномалии 

[пороци на 

развитието], 

деформации и 

хромозомни аберации 

7 1.53 31.81 4 0.91 16.00 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, 

открити при клинични 

и лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

0 0 0 0 0 0 

ХIX 

Травми, отравяния и 

някои други последици 

от въздействието на 

външни причини 

0 0 0 4 0.91 16.00 

Забележка: Данните са получени от Териториално статистическо бюро на област 

Варна. 

 

Структура на детската смъртност по причини  

През 2017 г. случаите на починали деца на възраст до 1 година са 25, което показва, 

че са се увеличили спрямо предходната 2016 г, където общият брой за 1 година е бил 22. 
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Коефициентът на детска смъртност за 2017 г. на 1 000 живородени е 5,7 ‰, което е е с 0.8‰ 

по-висок от този през 2016 г.  

През 2017 г. основни причини за умиранията на децата под 1-годишна възраст са 

„Някои състояния, възникващи през перинаталния период“ – 3.63‰ на 1 000 живородени 

деца, на второ място, с 0.91‰, се подреждат „Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации» и „Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини“, отново с 0.91‰. 

През 2016 г. основни причини за умиранията на децата под 1-годишна възраст са 

отново „Някои състояния, възникващи през перинаталния период“  – 2.85‰ на 1 000 

живородени деца, на второ място, с 1.53‰, се подреждат „Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и хромозомни аберации“.  

Причините за тези стойности на показателя детска смъртност могат да се разделят 

условно на медицински и немедицински, някои от които са: 

 висок процент на ранните бременности; 

 висок процент на недоносените и децата с вродени малформации; 

 пропуски на семейни лекари и лекари специалисти при провеждане на женска и 

детска консултация и недостатъчна координация между отделните звена в системата 

на майчино и детско здравеопазване; 

 незадоволителна здравна култура и начина на живот, които определят високия риск 

на отделните групи. 

 

Естествен прираст  в област Варна 

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен 

естествен прираст на населението.  

През 2017 г. абсолютният брой на естествения прираст за област Варна е (-)1 682 

души, при което стойността на коефициента на естествения прираст е  -3.6‰. Той е с 

отрицателна стойност във всички общини, което означава, че намалението на населението в 

областта се дължи предимно на негативните демографски тенденции. В градовете 

стойността му е -1.9‰, а в селата -12.1‰. Това се обяснява с по-високата смъртност и ниска 

раждаемост в селата, в следствие на застаряващото население там. 

 

Естествен прираст по общини в област Варна – (тригодишен период) 

Община 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брой 
На 1 000 

души 
Брой 

На 1 000 

души 
Брой 

На 1 000 

души 

Аврен -116 -0,2 -103 -0.2 -126 -0.3 

Аксаково -128 -0,3 -127 -0.3 -209 -0.4 

Белослав -69 -0,1 -35 -0.1 -70 -0.2 

Бяла -36 -0,1 -56 -0.1 -48 -0.1 

Варна -500 -1,1 -480 -1.01 -435 -0.9 

Ветрино -123 -0,3 -102 -0.2 -119 -0.3 

Вълчи дол -129 -0,3 -140 -0.3 -169 -0.4 

Девня -37 -0,1 -34 -0.1 -87 -0.2 

Долни чифлик -86 -0,2 -96 -0.2 -61 -0.1 

Дългопол -108 -0,2 -120 -0.25 -113 -0.2 

Провадия -249 -0,5 -212 -0.4 -153 -0.3 

Суворово -55 -0,1 -84 -0.2 -92 -0.2 

ОБЩО -1 636 -3,45 -1 589 -3.36 1682 -3.6 

 

Забележка: Данните са получени от  Национален статистически институт. 
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Графика 6. Естествен прираст  в област Варна и страната (на 1 000 живородени деца) 

 

Заболеваемост и болестност 

Клас X
33,18% Клас IX

7,17%
Клас XIV

9,37%

Клас XIX
6,84%

Други
43,44%

Обща заболеваемост 
в област Варна

 
Графика 7. Структура на Общата заболеваемост на населението от област Варна 

през 2017 г. 

 

През 2017 г. в структурата на болестността по класове болести с най-висок 

относителен дял 22.88% са болестите на органите на кръвообръщението. На второ място са 

болестите на дихателната система – 17.53%. На трето място са болестите на пикочо-

половата система – 9.67%. 

Регистрираните заболявания за 2017 г. са 1 283 280. 

 

Заболеваемост при децата до 17 години 

В структурата на заболеваемостта при децата до 17 години по класове болести за 

2017 г. в област Варна на първо място са болестите на дихателната система – 58,12% от 

всички заболявания при децата от 0 до 17 години. На второ място са симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде – 5,94 %. На трето място са някои инфекциозни и паразитни 

болести – 5,38 %. На четвърто място са болести на окото и придатъците му – 5,36 %. И на 

пето място са болести на кожата и подкожната тъкан – 4,88 %. 

 

 

 

 

 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Варна през 2017 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регист

рирани 

заболяв

ания 

На 

1000 

души 

от 

населе

Относи

телен 

дял 

(%) 

Регист

рирани 

заболя

вания 

На 

1000 

души 

от 

населе

Относи

телен 

дял 

(%) 
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нието нието 

  ОБЩО     I – XIX клас 
1 283 

280 2718.12 100 398 369 843.79 100 

I 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 29 227 61.91 2.28 12 653 26.8 3.18 

II Новообразувания 27 398 58.03 2.13 7 970 16.88 2.00 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните 

органи и отделни нарушения, 

включващи имунния механизъм 8 577 18.17 0.67 2 322 4.92 0.58 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на 

обмяната на веществата 84 390 178.75 6.58 12 339 26.14 3.10 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 29 915 63.36 2.33 6 182 13.09 1.55 

VI Болести на нервната система  57 290 121.35 4.46 10 786 22.85 2.71 

VII Болести на окото и придатъците му 78 068 165.36 6.08 23 994 50.82 6.02 

VIII 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 37 811 80.09 2.95 14 614 30.95 3.67 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 293 559 621.79 22.88 28 567 60.51 7.17 

Х Болести на дихателната система 224 989 476.55 17.53 132 190 279.99 33.18 

ХI 
Болести на храносмилателната 

система 54 041 114.46 4.21 17 674 37.44 4.44 

ХII 
Болести на кожата и подкожната 

тъкан 42 737 90.52 3.33 18 737 39.69 4.70 

ХIII 
Болести на костно-мускулната сис-

тема и на съединителната тъкан 108 132 229.03 8.43 24 688 52.29 6.20 

ХIV 
Болести на пикочо-половата 

система 124 051 262.75 9.67 37 326 79.06 9.37 

ХV 
Бременност, раждане и послеродов 

период 6 323 13.39 0.49 2 323 4.92 0.58 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации 3 935 8.33 0.31 692 1.47 0.17 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при клинични 

и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 28 718 60.83 2.24 17 903 37.92 4.49 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на 

външни причини 43 859 92.90 3.42 27 264 57.75 6.84 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети 

на ЛЗ за извънболнична помощ в областта. 

 

Хоспитализирана заболеваемост в Област Варна за 2017 г. 

  

  НАИМЕНОВАНИЕ НА 
Изписани 

болни 

На 10 000 

души от 

Относителен 

дял (%) 
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БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

населението 

  ОБЩО I - XIX клас 116110 2459.33 100.00 

I 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 2934 62.15 2.53 

II Новообразувания 22399 474.43 19.29 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните 

органи и отделни нарушения, 

включващи имунния механизъм 1247 26.41 1.07 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на 

обмяната на веществата 3693 78.22 3.18 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 3371 71.40 2.90 

VI Болести на нервната система  3040 64.39 2.62 

VII Болести на окото и придатъците му 3209 67.97 2.76 

VIII 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 769 16.29 0.66 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 17891 378.95 15.41 

Х Болести на дихателната система 8463 179.26 7.29 

ХI 
Болести на храносмилателната 

система 13024 275.86 11.22 

ХII 
Болести на кожата и подкожната 

тъкан 1983 42.00 1.71 

ХIII 
Болести на костно-мускулната сис-

тема и на съединителната тъкан 7560 160.13 6.51 

ХIV Болести на пикочо-половата система 8154 172.71 7.02 

ХV 
Бременност, раждане и послеродов 

период 6583 139.43 5.67 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 1643 34.80 1.42 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации 629 13.32 0.54 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 1668 35.33 1.44 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на 

външни причини 7850 166.27 6.76 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети 

на ЛЗ за болнична помощ за 2017 г.  

 

 

Онкологични заболявания 
Злокачествените новообразувания се обособяват като друг тежък проблем, свързан 

със здравето на населението. В област Варна през 2017 г. заболеваемостта от злокачествени 

новообразувания е 424.68, а болестността – 4137.93 на 100 000 души от населението; през 

2016 г. заболеваемостта от злокачествени новообразувания е 453.77, а болестността – 
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3 932.22 на 100 000 души от населението; през 2015 г. заболеваемостта от злокачествени 

новообразувания е 413.25, а болестността – 3 858.14 на 100 000 души от населението. 

Сред новооткритите заболявания най-често срещани са тези на Храносмилателните 

органи – 512, или 108.45 на 100 000 души население, след тях са Меланом и други 

злокачествени новообразувания на кожата – 317 или 67.14 на 100 000 души население. На 

трето място са злокачествени новообразувания на млечна жлеза – 254 или  53.80 на 100 000 

души население 

Нарастващата смъртност е свързана както с постоянния най-висок дял на 

новообразованията в общия дял на хоспитализираната заболеваемост, така и с причините, 

свързани с късното им диагностициране. 

 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

Наименование и 

локализацияна 

на 

новообразувани

ето по МКБ – 10  

2016 г. 2017 г. 

Всичко Новооткрити Всичко Новооткрити 

Всичк

о 

На 

100 

000 

Отн. 

дял 

(%) 

Всич

ко 

На 

100 

000 

Отн. 

дял 

(%) 

Всич

ко 

На 

100 

000 

Отн. 

дял 

(%) 

Всич

ко 

На 

100 

000 

Отн. 

дял 

(%) 

Злокачествени 

новообразувания 

всичко  18 631 

3 

932,2

2 

100,0

0 2 150 

453,7

7 100 19536 

4137.9

3 100 2005 424.68 100 

Устни, устна 

кухина и 

фаринкс  394 83.16 2.29 44 9.29 1.94 378 80.06 1.93 41 8.68 2.04 

в т.ч.:  устна  162 34.19 0.94 3 0.63 0.13 153 32.41 0.78 4 0.85 0.20 

Храносмилателн

и органи  2 834 

598.1

4 16.47 537 

113.3

4 23.67 2912 616.79 14.91 512 108.45 25.54 

в т. ч.: 

хранопровод  29 6.12 0.17 11 2.32 0.48 39 8.26 0.20 20 4.24 1.00 

стомах  284 59.94 1.65 68 14.35 3.00 294 62.27 1.50 75 15.89 3.74 

дебело черво  1 349 

284.7

2 7.84 198 41.79 8.73 1391 294.63 7.12 193 40.88 9.63 

ректосигмоидалн

а област, право 

черво (ректум), 

анус и анален 

канал  882 

186.1

5 5.13 133 28.07 5.86 903 191.26 4.62 114 24.15 5.69 

черен дроб и 

интрахепатални 

жлъчни пътища  66 13.93 0.38 22 4.64 0.97 58 12.29 0.30 22 4.66 1.10 

панкреас 147 31.03 0.85 83 17.52 3.66 152 32.20 0.78 72 15.25 3.59 

Дихателни 

органи и гръден 

кош  878 

185.3

1 5.10 250 52.76 11.02 853 180.67 4.37 201 42.57 10.02 

в т. ч.: ларинкс 279 58.89 1.62 28 5.91 1.23 280 59.31 1.43 25 5.30 1.25 

трахея, бронхи и 

бял дроб 550 

116.0

8 3.20 212 44.74 9.34 519 109.93 2.66 172 36.43 8.58 

Кости и ставни 

хрущяли 47 9.92 0.27 2 0.42 0.09 57 12.07 0.29 4 0.85 0.20 

Меланом и други 

злокачествени 

новообразувания 3 870 

816.7

9 22.49 304 64.16 13.40 3958 838.35 20.26 317 67.14 15.81 
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на кожата  

в т. ч.: 

злокачествен 

меланом на 

кожата  352 74.29 2.05 47 9.92 2.07 366 77.52 1.87 28 5.93 1.40 

Мезотелиална и 

меки тъкани  203 42.84 1.18 16 3.38 0.71 214 45.33 1.10 27 5.72 1.35 

Млечна жлеза 3 434 

724.7

7 19.96 264 55.72 11.64 3523 746.21 18.03 254 53.80 12.67 

Женски полови 

органи  2 484 

524.2

7 14.44 198 41.79 8.73 2548 539.69 13.04 183 38.76 9.13 

в т. ч.: шийка на 

матката  846 

178.5

5 4.92 68 14.35 3.00 870 184.28 4.45 54 11.44 2.69 

тяло на матката 1 074 

226.6

8 6.24 73 15.41 3.22 1103 233.63 5.65 78 16.52 3.89 

яйчник  453 95.61 2.63 40 8.44 1.76 461 97.64 2.36 42 8.90 2.09 

Мъжки полови 

органи 1 559 

329.0

4 9.06 191 40.31 8.42 1625 344.19 8.32 145 30.71 7.23 

в т. ч.: простата 1 297 

273.7

4 7.54 171 36.09 7.54 1356 287.22 6.94 137 29.02 6.83 

Пикочна система  1 396 

294.6

4 8.11 161 33.98 7.10 1452 307.55 7.43 157 33.25 7.83 

в т. ч.: пикочен 

мехур  962 

203.0

4 5.59 109 23.01 4.80 979 207.36 5.01 101 21.39 5.04 

Око, главен 

мозък и други 

части на 

централната 

нервна система  184 38.83 1.07 34 7.18 1.50 180 38.13 0.92 27 5.72 1.35 

в т. ч.: око и 

неговите 

придатъци  42 8.86 0.24 1 0.21 0.04 42 8.90 0.21 2 0.42 0.10 

главен мозък  107 22.58 0.62 30 6.33 1.32 101 21.39 0.52 21 4.45 1.05 

Щитовидна и 

други 

ендокринни 

жлези 444 93.71 2.58 23 4.85 1.01 465 98.49 2.38 21 4.45 1.05 

в т. ч.: 

щитовидна жлеза  424 89.49 2.46 22 4.64 0.97 446 94.47 2.28 20 4.24 1.00 

Неточно 

определени, 

вторични и 

неуточнени 

лokaлuзaции 150 31.66 0.87 65 13.72 2.86 147 31.14 0.75 41 8.68 2.04 

Лимфна, 

кръвотворна и 

сродните им 

тъкани  754 

159.1

4 4.38 61 12.87 2.69 780 165.21 3.99 46 9.74 2.29 

в т. ч.: болест на 

Hodgkin  153 32.29 0.89 1 0.21 0.04 161 34.10 0.82 4 0.85 0.20 
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нехочкинов 

лимфом  294 62.05 1.71 32 6.75 1.41 286 60.58 1.46 13 2.75 0.65 

лeвkeмuя 247 52.13 1.44 21 4.43 0.93 275 58.25 1.41 23 4.87 1.15 

лuмфouднa 

лeвkeмuя  184 38.83 1.07 9 1.90 0.40 213 45.12 1.09 11 2.33 0.55 

миелоидна 

лeвkeмuя  52 10.98 0.30 11 2.32 0.48 45 9.53 0.23 5 1.06 0.25 

Новообразувания 

ин ситу  439 92.65 2.55 29 6.12 1.28 450 95.31 2.30 29 6.14 1.45 

Забележка: данните са получени от СБАЛОЗ „Д-р Марко А.  Марков” ЕООД  

 

Инфекциозни болести 

Относителен дял на регистрираните инфекциозни заболявания  в общата болестност 

през годините е следния – 3.45% за 2015 г., 2.19% за 2016 г. и 2.53% за 2017 г., но ясно се 

наблюдава намаляване през последната година на инфекционите заболявания. Най-голяма 

епидемиологична значимост по групи инфекции имат следните нозологични форми: чревни 

инфекциозни болести, вирусен хепатит, сифилис и др. Високата честота на инфекциозните 

заболявания е свързана както с нивото на здравната култура и социалния статус на 

населението, така и с дейностите по провеждането на активна и пасивна профилактика на 

заразните и паразитни болести. 

Проблемите, свързани с постигането на висок обхват планови имунизации се отнасят преди 

всичко до групите с повишен риск и касаят най-вече ромската етническа група и  децата в 

неравностойно социално положение. 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването 

           

Форма на заболяването 2015 г.   2016 г.            2017 г. 

 Брой 
На 

100 000  
Брой 

На 

100 000  
Брой 

        На 

     100 000 

Общо 283 59,84 261 55,22 221 46.81 

в т.ч. новооткрити 58 12,26 71 15,02 66 13.98 

Туберкулоза на дих. органи 241 50,95 225 47,60 192 40.67 

в т.ч. новооткрити 50 10,57 33 6,98 60 12.71 

Туберкулоза на костите и ставите 4 0,84 5 1,05 7 1.48 

в т.ч. новооткрити - - 4 0,84 1 0.21 

Туберкулоза на пикочо-половите органи 1 0,21 2 0,42 2 0.42 

в т.ч. новооткрити - - 1 0,21 0 0.00 

Други форми на активна туберкулоза 42 8,88 4 0,84 20 4.24 

в т.ч. новооткрити 8 1,69 - - 5 1.06 

Забележка: данните са получени от СБАЛПФЗ – Варна ЕООД. 

 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза 
През 2017 г., се наблюдава намаляване на броя на регистрираните заболявания от 

активна туберколоза - на 100 000 души са 46.81, през 2016 г. регистрираните заболявания от 

активна туберколоза на 100 000 души са 55.22, през 2015 г. регистрирани заболявания от 

активна туберколоза на 100 000 души са 59.84; До голяма степен националната програма 

за превенция и контрол на туберкулозата постига своята цел – контролира нарастването 

на заболеваемостта. За това допринася възстановяването на организационно-методичната 

помощ, извършвана от утвърдени специалисти по белодробни болести, унифицирано 

лечение на болните от туберкулоза в съответствие с препоръките на СЗО. 
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Превенцията и профилактиката се осъществяват чрез два подхода: идентифициране 

на заболелите от туберкулоза и техните контактни лица и съответно лечение на заболелите; 

ваксиниране на децата за предпазване от болестта. 

Все още са налице редица проблеми, свързани с контрола на туберкулозата, като: 

остаряла материална база, осигуряване средства за изследвания, поддържане и обновяване 

на диагностичната апаратура, наличие на резистентност и пр. 

 

Психични заболявания 
През последните години се очертава тенденцията на увеличаване честотата на 

психичните и поведенчески разстройства. 

През 2017 г. са регистрирани 33 286, от които 6 182 са новооткрити. Показателят 

болестност е 70.05 на 1000 души при заболеваемост – 13.09 на 1000 души. 

През 2016 г. са регистрирани 42 239, от които 6 806 са новооткрити. Показателят 

болестност е 89.36 на 1000 души при заболеваемост – 14.39 на 1000 души. 

През 2015 г. са регистрирани 39 187 от които 7 147 са новооткрити. Показателят 

болестност е 82.86 на 1000 души при заболеваемост – 15.11 на 1000 души. 

Психичните и поведенческите разстройства причиняват сериозни вреди, влошавайки 

качеството на човешкия живот. 

 

Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в област Варна. 

Начин на живот 

 

Основна част от причините за умиранията и влошеното здраве на населението се 

коренят в нездравословния начин на живот. В тази група се включват основни 

поведенчески фактори, психологически и социални фактори. В рисковата констелация на 

населението у нас съществено значение имат следните фактори, свързани със стила и 

начина на живот: тютюнопушене, нерационално хранене; злоупотребата с алкохол, 

злоупотреба с наркотици , ниска двигателна активност, психосоциален стрес 

Притеснително е нарастването на броя на подрастващите, изложени на изброените 

рискови фактории. 

 

Икономически и социални фактори  

 

Състоянието на здравето в голяма степен предопределя възможностите за социална 

и трудова активност. От друга страна, здравето на населението е под влияние на всички 

многочислени аспекти на достигнатото качество на живот, вкл. размер на доходите, ниво на 

образование, качество на околната среда, жилищни условия, условия на труд, социално 

обслужване и т.н.  

Стратегическа цел на националната здравна политика е подобряване на здравето на 

населението. 

Измерители на здравето на нацията са демографските процеси, заболеваемостта, 

факторите на риска за здравето. 

Промените във възрастовата структура на населението оказват съществено влияние 

върху показателите на обществено здраве, особено върху общите коефициенти на 

раждаемост, смъртност и болестност и в крайна сметка върху здравните потребности на 

населението. 

 

Състояние на системата за медицинска помощ 

 

Първична извънболнична медицинска помощ - осъществява се от амбулатории – 

индивидуални и групови практики за медицинска и дентална помощ. 

 

Осигуреност с ОПЛ по данни от РЗОК – Варна, съответствие с НЗК: 
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 незаети практики – 21 

 осигуреност на населението :  

- показател – ОПЛ на 10 000 души  

- за областта – 6,14 

- по общини: 
 

Общини 

Постоянно 

население към 

31.12.2017 г. по 

НСИ 

Общопрактикуващ

и лекари, 

сключили договор 

с НЗОК към 

31.12.2017 г. 

Осигуреност 

Аврен             9 331 7 7.50 

Аксаково          20 723 11 5.31 

Белослав          10 522 7 6.65 

Бяла              3 283 2 6.09 

Варна             344 748 212 6.15 

Ветрино           4 884 3 6.14 

Вълчи дол         9 394 8 8.52 

Девня             8 593 6 6.98 

Долни 

чифлик      18 698 
9 

4.81 

Дългопол          13 440 6 4.46 

Провадия          21 167 14 6.61 

Суворово          7 337 5 6.81 

Варненска 

област 472 120 
290 

6.14 

 

Съгласно водения от РЗИ-Варна регистър на лечебните заведения за извънболнична 

медицинска  помощ и хосписите общият брой ОПЛ /титуляри на практика/ е 367, работещи 

в 335 лечебни заведения за първична медицинска помощ, от които: индивидуални практики 

– 314 броя; групови практики – 21 броя, с общо 53 броя съдружници /титуляри/. 

Наблюдава се концентриране на ОПЛ в големите населени места – центрове на 

общини, като голяма част от тях са избрани от пациенти от отдалечени села, разположени 

на голяма територия. Това е предпоставка за ненавременно оказване на медицинска помощ 

и създава неравнопоставеност и затруднен достъп до ОПЛ на селското население в 

сравнение с градското. Специалността Обща медицина обаче е от изключително значение 

за осъществяването на първична медицинска помощ, която е основата на здравната 

система, тъй като амбулатория за първична медицинска помощ към момента може да бъде 

разкривана само от лекари с придобита специалност Обща медицина или от специализанти 

по Обща медицина. Според НЗК 2016 потребностите от специалисти по Обща медицина са 

315. Към 31.12.2017 г. общия брой на практикуващите ОПЛ, сключили довор с НЗОК е 290 

души, което показва, че все още потребностите не са напълно задоволени. 

 

Специализирана извънболнична медицинска помощ се осъществява от  655 

лечебни заведения, от които:  

   10 – Диагностично консултативни центрове,   

   91 – Медицински центрове,  

     6 – Медико-дентални центрове,   

   11 – Дентални центъра,  

   30 – Групови практики за специализирана медицинска помощ, 
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 384 – Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ, 

     7 – Индивидуални практики за специализирана дентална помощ, 

   90 – Медико-технически лаборатории, 

   18 – Медико-диагностични лаборатории, 

     8 – хосписа. 

Налице е неравномерно разпределение на лечебните заведения за специализирана 

извънболнична помощ, които са съсредоточени главно в областния град Варна и са 

недостатъчни в по-малките населени места. Това принуждава пациентите от малките  

общини да пътуват за извършване на специализирани изследвания и консултации. 

 

Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска и дентална 

помощ по общини към 31.12.2017 г.  

Община ИПСМП ИПСДП ГПСМП ГПСДП МЦ МДЦ ДКЦ ДЦ МДЛ МТЛ хосписи 

Варна 336 7 30  82 6 9 11 17 87 7 

Аврен            

Аксаково 3    1      1 

Белослав 3    1     1  

Бяла 1           

Ветрино            

Вълчи дол 2           

Девня 2      1     

Долни 

чифлик 
9       

 
   

Дългопол 4    2       

Провадия 23    4    1 2  

Суворово 1           

Забележка: данните са получени от водения в РЗИ – Варна регистър на ЛЗ за 

извънболнична помощ 

 

Изпълнение на здравната карта за област Варна по видове специалности  (сключили 

договор с НЗОК) 

Специалност 
НЗК-

2016г. 

Брой 

специалисти в 

ИБМП, 

сключили 

договор с РЗОК 

Варна 

Превишение/ 

намаление 

Акушерство и гинекология 71 95 24 

Клинична алергология 8 9 1 

Гастроентерология 18 19 1 

Кожни и венерически болести 30 40 10 

Ендокринология 36 37 1 

Вътрешни болести 24 21 -3 

Инфекциозни болести 8 4 -4 

Кардиология 71 73 2 

Неврология 65 66 1 

Нефрология 10 16 6 

Медицинска онкология 4 0 -4 

Ортопедия и травматология 31 42 11 

Ушно-носно-гърлени болести 30 54 24 
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Офталмология 45 66 21 

Медицинска паразитология 6 2 -4 

Педиатрия 90 53 -37 

Психиатрия 45 32 -13 

Пневмология и фтизиатрия 20 16 -4 

Ревматология 25 10 -15 

Урология 15 19 4 

Трансфузионна хематология 5 4 -1 

Хирургия 45 47 2 

Физикална  и 

рехабилитационна медицина        
30 

31 1 

Анестезиология и интензивно 

лечение 
15 

0 -15 

Неврохирургия 5 3 -2 

Клинична токсикология 2 0 -2 

Общо: 754 759 5 

 

Забележка: данните са получени от РЗОК за сключените договори с ИМП и от 

Национална здравна карта 2016 г. 

 

Посещения в амбулаторията при специалисти през 2017 г. 

 

Област Варна 

ОБЩО 

Посещения в амбулаторията  

Посещения 

по 

домовете 
Всичко 

На 1 

жител 

в това число 

деца 

до 17 

г. профилактични 

от тях 

деца 

до 17 

г. 

Лекари 983268 2.08 113139 63406 8153 2182 

в т.ч.: Вътрешни болести 34130 0.07 2579 4449 670 289 

Гастроентерология 32128 0.07 223 0 0 0 

Ендокринология и болести 

на обмяната 54303 0.12 1586 4 0 10 

Кардиология 123338 0.26 656 1804 0 158 

Ревматология 7841 0.02 4 0 0 2 

Пневмология и фтизиатрия 20289 0.04 467 512 0 125 

Нефрология 18644 0.04 2725 2616 2124 2 

Клинична хематология 4692 0.01 24 0 0 0 

Клинична алергология 4242 0.01 118 100 0 1 

Педиатрия 58585 0.12 50534 4779 4779 81 

Хирургия 34434 0.07 2235 868 214 107 

Ортопедия и травматология 79636 0.17 7181 37 15 106 

Урология 18382 0.04 382 559 4 0 

Неврохирургия 2349 0.00 30 103 0 0 

Акушерство и гинекология 129356 0.27 1584 33362 273 94 

Инфекциозни болести 970 0.00 357 0 0 0 

Ушно-носно-гърлени 

болести 59273 0.13 11703 6056 0 38 
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Очни болести 86494 0.18 15812 3839 56 22 

Психиатрия 23874 0.05 707 379 0 29 

Нервни болести 93163 0.20 3432 1734 0 1068 

Кожни и венерически 

болести 38126 0.08 6794 62 0 46 

Физикална и 

рехабилитационна 

медицина 40681 0.09 2025 18 18 0 

 Други 15338 0.03 1981 2125 0 4 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети 

на НЦОЗА за ЛЗ за извънболнична помощ 

 

За 2017 г. в област Варна има общо 983 268 посещения при специалисти, което е 2.08 

посещения на 1 жител от населението. Извършените профилактични прегледи са 63 406. 

С най-висока степен на посещаемост са гинеколозите – 129 356 прегледа или 0.27 

прегледа на 1 жител. На второ място са кардиолозите с 123 338 прегледа или 0.26 на 1 

жител. На трето място са невролозите с 93163 прегледа – 0.20 на 1 жител. На четвърто 

място са офталмолозите с 86494 прегледа или 0.18 на 1 жител. 

Следва да се има предвид, че все още обемът и структурата на обръщаемостта към 

специалисти в извънболничната помощ по специалности са в зависимост не само от 

здравно-демографската характеристика и здравни потребности на населението, но и от 

осигуреността със съответните специалисти. 

 

Болнична медицинска помощ 

Броят на леглата в областта за 2015 г. е 2 703. През 2016 г. намаляват и съответно са 

2 666 бр. През 2017 г. броят на леглата е увеличен на 3038 бр. 

 

Лечебни заведения в област Варна.  

 

Видове заведения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брой Легла Брой Легла Брой Легла 

Лечебни заведения за болнична 

помощ-всичко 
17 2 703 17 

2666 
18 

3038 

Публични лечебни заведения 9 2 353 9 2303 10 2624 

Многопрофилни болници 5 1 982 5 1932 6 2113 

Многопрофилна болница за активно 

лечение 
5 1 982 5 

1932 
6 

2113 

Специализирани болници 4 371 4 371 4  511 

Специализирана болница за активно 

лечение 
4 371 4 

371 
4 

361 

Специализирана болница за 

продължително лечение и 

рехабилитация 

   

 

1 

150 

Частни лечебни заведения 8 350 8 362 8 414 

Многопрофилни болници 1 60 1 60 2 162 

Многопрофилна болница за активно 

лечение 
1 60 1 

60 
2 

162 

Специализирани болници 7 290 7 312 6 252 

Специализирана болница за активно 

лечение 
6 170 6 

192 
5 

132 

Специализирана болница за 1 120 1 120 1 120 
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рехабилитация 

 

Забележка: За 2015 г. и 2016 г. в таблицата не е включена СБПЛР, поради непредоставяне 

на данни от ЛЗ. 

 

Легла в лечебните заведения за болнична помощ по видове към 31.12.2017 г. 

 

Видове легла 

2017 г. 

Брой легла към 

31.12.2017 

Осигуреност 

на 10 000 

Относителен 

дял (%) 

Общо 3038 64.35 100.0 

За активно лечение 2435 51.58 80.15 

Интензивни 118 2.50 3.88 

в т.ч.вътрешни 

болести 0 0.00 0.00 

кардиология 14 0.30 0.46 

детски болести 16 0.34 0.53 

хирургия 0 0.00 0.00 

нервни болести 0 0.00 0.00 

акушерство и 

гинекология 0 0.00 0.00 

неврохирургия 0 0.00 0.00 

К/ОАРИЛ 81 1.72 2.67 

други 7 0.15 0.23 

Акушеро-

гинекологични 180 3.81 5.92 

Гинекологи 65 1.38 2.14 

Родилни 97 2.05 3.19 

Патологическа 

бременост 18 0.38 0.59 

Асистирана 

репродукция 0 0.00 0.00 

Педиатрия 303 6.42 9.97 

Неонатология 95 2.01 3.13 

Педиатрия 169 3.58 5.56 

Детска кардиология 0 0.00 0.00 

Детска клинична 

хематология и 

онкология 22 0.47 0.72 

Детска нефрология и 

хемодиализа 10 0.21 0.33 

Детска пневмология 

и фтизиатрия 2 0.04 0.07 

Детска ревматология 5 0.11 0.16 

Детска 

гастроентерология 0 0.00 0.00 

Детска 

ендокринология и 

болесто на обмяната 0 0.00 0.00 

Терапевтични 1098 23.26 36.14 

в т.ч.вътрешни 64 1.36 2.11 
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болести 

гастроентерология 110 2.33 3.62 

ендокринология и 

болести на обмяната 38 0.80 1.25 

кардиология 145 3.07 4.77 

нефрология 45 0.95 1.48 

ревматология 55 1.16 1.81 

Пнефмология и 

фтизиатрия 104 2.20 3.42 

Клинична 

алергология 0 0.00 0.00 

Клинична 

имунология 0 0.00 0.00 

Клинична 

токсикология 15 0.32 0.49 

Клинична 

хематология 100 2.12 3.29 

Инфекциозни 

болести 53 1.12 1.74 

нервни болести 158 3.35 5.20 

Кожни и вен болести 16 0.34 0.53 

Мед онкология 133 2.82 4.38 

Лъчелечение 60 1.27 1.97 

Нуклеарна медицина 2 0.04 0.07 

Хирургични 771 16.33 25.38 

Хирургия 232 4.91 7.64 

Гръдна хирургия 46 0.97 1.51 

Детска хирургия 21 0.44 0.69 

Лицево-челюстна 

хирургия 10 0.21 0.33 

Пластично-

възстановителна 

хирургия 22 0.47 0.72 

Кардиохирургия 44 0.93 1.45 

Неврохирургия 45 0.95 1.48 

Ортопедия и 

травматология 136 2.88 4.48 

Съдова хирургия 44 0.93 1.45 

Урология 78 1.65 2.57 

Очни болести 55 1.16 1.81 

УНГ 38 0.80 1.25 

Дългосрочни грижи 20 0.42 0.66 

За продължително 

лечение по: 3 0.06 0.10 

Вътрешни болести 0 0.00 0.00 

Кардиология 0 0.00 0.00 

Ревматология 0 0.00 0.00 

Пневмология и 

фтизиатрия 0 0.00 0.00 

Ортопедия и 

травматология 0 0.00 0.00 
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нервни болести 3 0.06 0.10 

Хипотрофични, 

увредени и 

недоносени деца 0 0.00 0.00 

Други 0 0.00 0.00 

За палиативно 

лечение 17 0.36 0.56 

За рехабилитация 383 8.11 12.61 

Психиатрични 165 3.49 5.43 

За активно лечение 165 3.49 5.43 

За дългосрочни 

грижи 0 0.00 0.00 

Места за 

краткотраен 

престой 108 2.29 3.55 

от тях: 

Психиатрични 0 0.00 0.00 

 

Забележка: данните са получени след обработка на годишните отчети за болнична 

помощ   статистически формуляр „З”-365 Б. 

 

Осигуреността със специализирани болнични легла е както следва: 

 Броят на леглата в лечебните заведения за болнична помощ към 31.12.2017 г. е 3038, 

което е 64.35 осигуреност с легла на 10 000 души. 

 Леглата за активно лечение са 80.15% от общия брой на болничните легла. Това са 

51.58 легла на 10 000 души. 

 От леглата за активно лечение с най-голям относителен дял са терапевтичните – 

36.14 (23.26 на 10 000 души), след това са хирургичните – 25.38% (16.33 на 10 000 души) и 

педиатричните с – 9.97% (6.42 на 10 000 души). 

 За 2017 г. осигуреността с легла за анестезиология и интензивно лечение е 2.50 на 10 

000 души.  

 Осигуреността с легла за дългосрочни грижи е 0.42 на 10 000 души, от които леглата 

за продължително лечение са 0.06 на 10 000 души и леглата за палиативно лечение са 0.36 

на 10 000 души. 

  

Дейност на стационарите на болничните лечебни заведения 

 

Видове заведения 

2017 г. 

Легла 

(средно

годише

н брой 

) 

Постъп

или 

болни 

Изписа

ни 

болни 

Умре

ли 

Преми

нали 

болни 

Провед

е-ни 

леглод

ни 

Използ

ваемос

т на 

леглат

а (дни) 

Обор

от на 

легла

та 

Среден 

престо

й на 1 

лекува

н болен 

Летал

и-тет 

(%) 

Общо 3 004 224 715 220 494 4 001 226 132 113 202 4 747 1 308 216,71 21,73 

Многопрофилни 

болници 2 079 84 017 82 092 2 039 84 788 478 440 1 045 184 39 6.7 

МБАЛ „Св. 

Марина” ЕАД 

1284 

  

52431 

 

50903 

 

1565 

 

52934 

 

315427 

 

246 

 

41 

 

6.0 

 

3.0 

 

МБАЛ „Св. Анна-

Варна” АД 

416 

 

21517 

 

21126 

 

407 

 

21713 

 

106190 

 

255 

 

52 

 

4.9 

 

1.9 
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МБАЛ „Царица 

Йоанна” ЕООД- 

Провадия 

58 

 

1885 

 

1893 

 

3 

 

1907 

 

10600 

 

183 

 

33 

 

5.6 

 

0.2 

 

МБАЛ „Девня” 

ЕООД 29 297 295 2 297 4 148 143 10 14 0.7 

МБАЛ Варна 

ЕООД 

62 

 

1092 

 

1092 

  - 

1092 

 

2987 

 

48 

 

18 

 

2.7 

 0,00 

МБАЛ Варна към 

ВМА 

230 

 

6795 

 

6783 

 

62 

 

6845 

 

39088 

 

170 

 

30 

 

5.7 

 

0.9 

  

Специализирани 

болници 511 24 251 24 155 109 24 376 108561 1013 208 83 3,4 

СБОБАЛ – Варна 

ЕООД 

40 

 

2203 

 

2205 

  - 

2205 

 

4792 

 

120 

 

55 

 

2.2 

 0,00 

СБАГАЛ „Проф. д-

р Д. Стаматов” 

ЕООД 

140 

 

6387 

 

6378 

 

20 

 

6453 

 

29586 

 

211 

 

46 

 

4.6 

 

0.3 

 

СБАЛПФЗ – Варна 

ЕООД 

30 

 

89 

 

82 

 

2 

 

111 

 

7120 

 

237 

 

4 

 

64.1 

 

2.4 

 

СБАЛОЗ – Варна 

ЕООД 

151 

 

12826 

 

12744 

 

87 

 

12861 

 

42861 

 

284 

 

85 

 

3.3 

 

0.7 

 

СБПЛР 

150 

 

2746 

 

2746 

 

0 

 

2746 

 

24202 

 

161 

 

18 

 

8.8 

 

0.0 

 

Публични 

заведения-общо 2 590 108 268 106 247 2 148 109 164 587 001 2 058 392 122 10 

Частни лечебни 

заведения 414 22452 22411 46 22513 88465 1 525 530 26,6 1,9 

СОБАЛ „Доц. 

Георгиев” ЕООД 

15 

 

1153 

 

1153 

  - 

1153 

 

1153 

 

77 

 

77 

 

1.0 

 0,00 

СХБАЛ „Проф. 

Темелков” ЕООД 

26 

 

1544 

 

1544 

  - 

1544 

 

3262 

 

125 

 

59 

 

2.1 

 0,00 

СБР – Варна АД 

120 

 

4732 

 

4732 

  - 

4732 

 

38851 

 

324 

 

39 

 

8.2 

 0,00 

МБАЛ 

„Еврохоспитал” 

ООД 

60 

 

3924 

 

3920 

 

4 

 

3924 

 

13663 

 

228 

 

65 

 

3.5 

 

0.1 

 

МБАЛ „Майчин 

дом” ЕООД 

102 

 

4309 

 

4301 

 

0 

 

4329 

 

12526 

 

123 

 

42 

 

2.9 

 

0.0 

 

СБАЛДБ „Д-р 

Лисичкова” ЕООД 

45 

 

1878 

 

1881 

  - 

1898 

 

8366 

 

186 

 

42 

 

4.4 

 0,00 

СБАЛК Варна 

ЕАД 

30 3476 3458 26 3487 6987 233 116 2.0 0.7 
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СБАЛК 

„Кардиолайф” 

ООД 

16 

 

1436 

 

1422 

 

16 

 

1446 

 

3657 

 

229 

 

90 

 

2.5 

 

1.1 

 

Забележка: данните са получени след обработка на годишните отчети за болнична 

помощ за 2017г.   

 

Дейността на лечебните заведения за болнична помощ се осъществява основно от 

многопрофилните болници за активно лечение (84 788 преминалите болни през 2017 г. и 

проведени леглодни – 478 440 – използваемост на леглата в дни 1 045) и  от 

специализираните болници.  

Многопрофилните болници за активно лечение осъществяват адекватна на 

потребностите на населението дейност. Икономическите лостове, нужни за по-нататъшното 

оптимизиране на дейността, осъществявана от многопрофилните болници за активно 

лечение са: вътрешно преструктуриране, ефективен мениджмънт и финансов контрол. 

Болниците извършват традиционните дейности за лечение на нуждаещи се от 

хоспитализация, но често те изпълняват и други функции, които изчерпват финансовите им 

ресурси. 

 

Спешна медицинска помощ 

През 2017 г. ЦСМП – Варна обслужва 472 120 души население на област Варна  на 

територия от 3 825 кв. м. Има разкрити девет ФСМП – в градовете Варна, Девня, Провадия, 

Долни Чифлик, Белослав, Аксаково, Дългопол, Вълчи дол и Бяла. 

В общините Аврен, Ветрино и Суворово няма разкрити филиали. Населението там се 

обслужва от най-близко разположените филиали, но съществуват проблеми, свързани с 

отдалеченост, труднодостъпност, недобри транспортни комуникации, трудности в 

обслужването през зимния период.  

Филиали на ЦСМП са необходими и в курортните комплекси през активния летен сезон, 

тъй като населението там се увеличава, а няма лечебни заведения, които да оказват 24- 

часова спешна медицинска помощ. 

 

Дейност ЦСМП – Варна за 2017 г. 

 

Показател Брой 

Амбулаторни прегледи 16 312 

Изпълнени повиквания - общо,от тях – за спешна 

медицинска помощ 

- за неотложна медицинска помощ 

- за санитарен транспорт     

52 563 

50 807 

   664 

 1 092 

Общ брой обслужени пациенти, 

от тях – брой деца 0-17г. 

66 358 

  3 967 

Персонал – общ брой, 

от тях – лекари 

- фелдшери 

- медицински сестри 

 

399 

122 
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- акушерки 40 

44 

18 

Транспортни средства - 33 

Забележка: данните са получени след обработка на отчетите на ЦСМП. 

 

Дейност на спешните отделения към болнични лечебни заведения – 2017 г. 

Обслужени лица – 113 159 

От тях: хоспитализирани – 35 958 

Забележка: данните са получени след обработка на годишните отчети за болнична 

помощ на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД, МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД и МБАЛ Варна към 

ВМА София. 

Анализът на състоянието, организацията и дейността на системата за спешна 

медицинска помощ показва редица съществени проблеми: 

Не е изпълнена целта за ясно дефиниране на функциите и задълженията на системата за 

спешна медицинска помощ. Поради затруднения в достъпа на пациентите до ОПЛ нараства 

търсенето на медицинска помощ в ЦСМП и Спешните отделения. Това се наблюдава 

особено в по-малките и отдалечените населени места. За определен контингент от 

населението – с нарушени здравноосигурителни права, от етнически малцинства, социално-

слаби и др. системата на спешната помощ се оказва удобна, а в някои случаи и единствена 

алтернатива за получаване на медицинска помощ 

 

Осигуреност на регионалната здравна мрежа с човешки ресурси 

 

Медицински персонал в лечебните заведения в област Варна към 31.12.2017 г. 

 

Вид лечебно 

заведение 

Брой 

отчетени 

единици 

Персонал в лечебните заведения  

Физически лица 

Общо 

На 

основен 

трудов 

договор 

Лекари 

на 

основен 

трудов 

договор 

Л
ек

а
р

и
 п

о
 д

ен
т
а
л

н
а
 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

н
а
 

о
сн

о
в

ен
 

т
р

у
д

о
в

 

д
о

г
о
в

о
р

 

Ф
а
р

м
а
ц

ев
т
и

 
н

а
 

о
н

со
в

ен
 

т
р

у
д

о
в

 

д
о

г
о
в

о
р

 

Медицински 

специалисти 

по здравни 

грижи на 

основен 

трудов 

договор 

Друг 

персонал 

на 

основен 

трудов 

договор 

ЛЗБП 19 4373 4176 1110 7 14 1551 1494 

МЦ 61 1183 697 261   188 248 

Дентален 

център 8 122 112  45  33 34 

Медико-

дентален 

център 5 91 85 5 19  28 33 

ДКЦ 9 681 450 174   161 115 

СМДЛ       13 260 220 26   129 65 

СМТЛ 37 111 95    84 11 

Други здравни 

заведения 12 2669 2305 312 89 26 675 1 203 

Общо: 164 9490 8140 1888 160 40 2849 3203 
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Забележка: Данните са получени след обработка на Годишен отчет 03010 – „З – Здравно 

заведение” в ТСБ – Варна. 

 

Лекари в област Варна по специалности – общо 

 

Видове специалности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брой Брой Брой 

На 10 000 

от 

населениет

о 

Брой 

На 10 000 

от 

население

то 

Лекари - всичко  2 216 46.86 2 287 48.38 2 353 49.84 

в т.ч. Вътрешни 

болести 
62 1.31 62 1.31 53 

1.12 

Кардиолози 112 2.37 112 2.36 116 2.46 

Хирурзи 91 1.92 90 1.90 85 1.80 

Акушер-гинеколози 110 2.33 116 2.45 108 2.29 

Педиатри 126 2.66 135 2.85 154 3.26 

Очни болести 72 1.52 73 1.54 78 1.65 

Ушно-носно-гърлени 

болести 
44 0.93 53 1.12 52 

1.10 

Нервни болести 77 1.63 86 1.81 85 1.80 

Психиатри 51 1.08 43 0.90 46 0.97 

Пневмология и 

фтизиатрия 
39 0.82 36 0.76 35 

0.74 

Кожни и венерически 

болести 
33 0.70 34 0.71 36 

0.76 

Образна диагностика 73 1.54 75 1.58 74 1.57 

Физикална и 

рехабилитационна 

медицина 

36 0.76 37 0.78 45 

0.95 

Лабораторни лекари 41 0.87 44 0.93 44 0.93 

 Забележка: Данните са получени от Национален център по обществено здраве и анализи 

/НЦОЗА/ 

(* Данните не включват показатели от МБАЛ Варна към ВМА и МИ на МВР – София, 

филиал Варна) 

 

Осигуреност с медицински специалисти в областта - за 2017 г. осигуреността с лекари 

бележи леко покачване (49.84 на 10 000 души), в сравнение с осигуреността с лекари за 

2016 г. и 2015 г., когато е била съответно (48.38 и 46.86 на 10 000 души). 

 

Финансиране на дейностите в здравеопазването на област Варна* 

 

Приходи 2016 г. 2017 г. 

Приходи от НЗОК 

 

129 885 112.50 136 432 825.40 

Приходи от МЗ 

 

8 367 395.60 9 759 011.45 
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Приходи от Общината 

 

604 014.65 276 962.88 

Други 18 067 123.59 20 150 643.85 

ОБЩО 156 923 646.35 166 619 443.58 

* Данните за приходите (от НЗОК, МЗ, община и други приходи) са взети от 

„Приложение №2” – „Таблица за приходите на лечебното заведение” на Формите за 

разделно отчитане на разходите на публичните лечебни заведения за болнична помощ, 

които попълват таблиците по тези форми. 

          

Разпределение на средствата за здравеопазване между отделните видове медицинска 

помощ. 

 

Разпределение 2016 г. 2017 г. 

 

Болнична помощ  

144 313 008 149 400 074 

 

Извънболнична помощ 

38 797 046 43 771 646 

 

Спешна помощ  

0 0 

Други: ДМСГД, делегираните от 

държавата дейности на общините, 

лекарствата, платени от РЗОК на 

аптеките и др. 

43 082 430 51 155 183 

 

ОБЩО 

226 192 484 244 326 903 

Забележка:   

През 2017г. плащанията за сметка на трансферите от АСП  по реда на Постановление №17 

на МС са в размер на  138 500 лв. 

През 2017г. плащанията за сметка на трансферите от МЗ са в размер на 1 323 282 лв.   

 

SWOT анализ на състоянието на системата на здравеопазване в област Варна 

 

Силни страни Слаби страни 

1. Добра обща осигуреност на населението с 

медицински персонал, лечебни заведения за 

извънболнична помощ и болнични легла за 

активно лечение, съизмерима с показателите 

на развитите европейски държави. 

1. Неравномерно разпределение на 

структурите и ресурсите в лечебната мрежа. 

Недостатъчен брой легла за долекуване и 

продължително лечение. 

2. Функционираща социална здравно 

осигурителна система, регламентираща 

правото на равен достъп до основен пакет 

здравни дейности. 

2. Недостатъчно финансова обезпеченост на 

здравните дейности – малък дял от БВП. 

3. По-лесен достъп на пациентите до 

специализирана извънболнична и болнична 

помощ, в сравнение с другите европейски 

3. Затруднения при достъпа до първични 

здравни грижи, особено за живеещите в 

малки населени места и за определени 
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страни. рискови групи от населението. 

4. Основен принцип на финансиране на 

лечебните заведения на базата на обем 

осъществени дейности. 

4. Липса на въведени съвременни системи за 

остойностяване и оценка на качеството на 

здравните услуги. Недофинансиране на ЛЗБП 

от НЗОК. 

5. Гарантиран от държавата достъп на 

гражданите до медицинска помощ извън 

системата на здравното осигуряване – спешна 

медицинска помощ, осигуряване на 

лекарствени продукти за интензивно лечение  

при животозастрашаващи кръвоизливи, 

дневно стационарно и стационарно с 

непрекъснат 24-часов престой лечение на 

пациенти с психични заболявания, 

амбулаторно проследяване и стационарно 

лечение на пациенти с активна туберкулоза и 

др. 

5. Недостатъчно софтуерно и хардуерно 

осигуряване на информационната дейност в 

системата на здравеопазването. 

6. Действащо законодателство, 

регламентиращо правата на пациентите в 

България. 

6. Недостатъчно развитие на дейностите по 

промоция на здраве и профилактика на 

заболяванията, с акцент върху социално 

значимите заболявания. 

Благоприятни възможности Заплахи 

1. Разширяване на спектъра на финансовите 

източници и прогресивно увеличение на 

средствата за здравеопазване. 

1. Влошаване на здравно-демографския 

статус на населението. 

2. Интегриране на националната здравна 

система в рамките на европейската здравна 

мрежа. 

2. Задълбочаваща се тенденция на намаление 

на броя на медицинските специалисти – 

лекари. 

 

3. Възможности за подобряване на 

материално-техническата база и обновяване 

на медицинската апаратура чрез 

кандидатстване по проекти, финансирани от 

ЕС. 

3. Липса на политически консенсус за 

стратегическо развитие на сектора. 

 

Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване 

 

Здравословното състояние на населението в област Варна показва, че здравната 

политика на страната през последните десетилетия все още не води до желаните резултати. 

Социално-икономическото развитие в условията на прехода и свързаните с него основни 

детерминанти на здравето безспорно са допринесли за съществуващото състояние. Някои 

от негативните процеси обаче са свързани в определена степен и с недостатъци в реформата 

и дейността на здравната мрежа. 

 Необходим е по-внимателен преглед и оценка както на настоящата политика, така и 

на по-нататъшното развитие на реформата, с оглед подобряване здравето на населението. 

Реформата в системата на здравеопазването трябва да обхване всички нива и области на 

действие – извънболнична помощ, спешна помощ, медико-социални услуги, 

лекарствоснабдяване, дейности по опазване на общественото здраве, междусекторно 

сътрудничество, развитие на управленския капацитет и др. 



 

 
41 

 Конкретните дейности следва да съответстват на идентифицираните основни 

проблеми и недостатъци на системата и поставените цели, при максимално ефективно 

усвояване на наличните ресурси. 

 

Основните слабости и недостатъци на системата за извънболнична помощ 

могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 

 неравномерно териториално разпределение на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, водещо до неравнопоставеност на населението по отношение на 

достъпа до здравни услуги; 

 предимно индивидуална организация на дейността на общопрактикуващите лекари и 

малък относителен дял на регистрираните групови практики; 

 липса на добре организирана 24-часова неотложна помощ в лечебните  заведения за 

първична и специализирана извънболнична помощ и зачестяващи проблеми и пропуски при 

оказването й; 

 недостатъчна и често формално осъществявана дейност по промоция на здравето,  

профилактика и скрининг на заболяванията, диспансеризация и т.н.; 

 недостатъчен брой специалисти по определени медицински специалности; 

 обособяване на голям брой индивидуални специализирани практики за сметка на 

ДКЦ и МЦ, водещо до лоша координация и нарушаване на интегритета на 

лечебнодиагностичния процес; 

 деквалификация и липса на ефективна система за продължаващо обучение и контрол 

върху качеството на специализираната медицинска дейност; 

 

Насоките за решаване на проблемите в извънболничната помощ включват редица 

дейности, по-важните от които са: 

 

 Подобряване достъпа до различните видове медицинска помощ чрез правилно 

териториално разпределение на лечебните заведения и медицинските специалисти, в т.ч. в 

отдалечените и труднодостъпни селища, райони с малцинствени етнически общности и др. 

 Стимулиране на създаването на групови практики на ОПЛ в по-големите населени 

места с цел подобряване достъпа и качеството при предоставяне на неотложна помощ. 

 Фокусиране на вниманието върху социално уязвимите контингенти (деца, социално 

слаби, инвалиди и др.) чрез промени в нормативната уредба и в националните рамкови 

договори. 

 Създаване на действаща ефективна система за следдипломно обучение на лекари с 

акцент върху общопрактикуващите лекари. Към момента обучението по Обща медицина се 

осъществява въз основа на заповед на ректор на висше училище, а не въз основа на срочен 

трудов договор на длъжност за специализант, както е за всички останали специализанти по 

останалите клинични пътеки. Специализантът по Обща медицина заплаща такса за 

теоретичното и практическото си обучение и не получава възнаграждение за извършената 

от него лечебно-диагностична дейност. Липсата на доходи по време на специализацията се 

отчита като съществена причина за липсата на достатъчен интерес към тази специалност от 

страна на младите лекари. 

 Разкриването на амбулатория за първична медицинска помощ от специализант по Обща 

медицина не е разрешение за посочения проблем с липсата на доходи, тъй като 

специализацията се осъществява на пълно работно време в базата за обучение. Съответно 

специализантът не би могъл да обслужва своите пациенти пълноценно и следва да наеме 

заместник, на когото да заплаща. Осъществявайки специализацията по Обща медицина въз 

основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед 

на ректора, може да бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на 

специализацията и ще се създаде равнопоставеност между специализантите по Обща 

медицина и специализантите по останалите клинични специалности, които получават 
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трудово възнаграждение. Съответно Министерството на здравеопазването ще субсидира 

базите за обучение по Обща медицина за местата, финансирани от държавата, като по този 

начин специализацията по Обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното 

заведение за първична медицинска помощ. 

 Усъвършенстване на регламентите за организация и финансиране на извънболничната 

помощ (увеличаване дела на заплащане на ОПЛ за реално извършени дейности, 

усъвършенстване на системата за осъществяване на профилактични прегледи, провеждане 

на диспансерно наблюдение на хронично болните, реално покриващо техните потребности 

от адекватна специализирана помощ, усъвършенстване контрола на извършваните 

дейности). 

 Увеличаване на дейностите по промоция на денталното здраве, на профилактичната и 

лечебна дейност, особено при децата до 18 годишна възраст и лицата в неравностойно 

положение от различни уязвими групи. 

 Подобряване на координацията на общопрактикуващите лекари с изпълнителите на 

извънболнична специализирана помощ и лекарите в болничните лечебни заведения. 

 

Регионални здравни приоритети 

 

За изпълнението на тези цели е необходимо реализирането на следните приоритетни 

дейности: 

 Ориентиране към дейности по профилактика и превенция на здравето на 

населението, с приоритет на деца, бременни, майки на деца до една година, лица с 

физически и психически разстройства и общности със здравни неблагополучия. 

 Осигуряване на достъпни, своевременни и качествени здравни услуги за общността 

за достигане на европейските стандарти при медицинското обслужване. 

 Осигуряване на възможности за взаимодействие и комуникация между отделните 

подсистеми (нива на оказване на медицинска помощ) и териториалното им 

разпределение, с цел по-висока ефективност при използване на ресурсите. 

 Ресурсно осигуряване на националната и регионалните здравни мрежи, в т.ч. на 

човешки, технологични и финансови ресурси. 

 Изграждане на надеждна информационно-комуникационна система в системата на 

здравеопазването. 

 Осигуряване на обществена подкрепа на дейностите по здравеопазване. 
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ДИРЕКЦИЯ  „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ” 

Дирекция “АПФСО” като обща администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на Директора на РЗИ - Варна - орган на държавната изпълнителна власт и 

създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация във 

всичките й направления и извършва техническите дейности по административното 

обслужване. 

Дирекция „АПФСО” е ръководена от директор, като в структурата на това звено от 

РЗИ - Варна са включени: отдел „Административно-правно и информационно обслужване” 

и отдел „Финансово-счетоводени и стопански дейности”. В тях работят служители заемащи 

длъжности както следва: 

Отдел „Административно-правно и информационно обслужване” - 8 служители: 

началник отдел -1, юрисконсулт -1, главен експерт –1, гл.специалист-програмно 

осигуряване -1, гл.специалист – 1, ст.специалист -2, специалисти –1. 

Отдел „Финансово-счетоводени и стопански дейности”- 11 служители: началник 

отдел –1, главен счетоводител –1, главен експерт –4, специалисти -1, изпълнител-

огняр,монтьор -1, изпълнител-шофьор -2, изпълнител-огняр, шофьор-1. 

През 2018г. Дирекция “АПФСО” продължи да има водеща роля при изготвяне, 

структуриране и актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на 

инспекцията. Специалистите от дирекцията непрекъснато доразвиваха и актуализираха през 

годината различните компоненти на СФУК, като следяха за промените и сроковете да бъдат 

уведомени всички служители. 

През 2018г. състоянието на основната част от елементите от СФУК на Инспекцията 

бе на нивото на законовите и нормативни изисквания. Вътрешният финансов контрол се 

осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни 

органи.  

Процедурите по наблюдение и преглед на професионални дейности, операции и 

служебни задължения се прилагаха коректно и регулярно от началник отделите и от 

директорите на дирекции. Те представляват преглед от непосредствените ръководители в 

конкретен отдел на точността на изпълнението на операциите. В тези процедури детайлно 

са разработени и указани насоките за недопускане на грешки и злоупотреби при 

изпълнение на конкретните служебни задължения. Съгласно тези процедури, бе управляван 

риска от вътрешни фактори върху постигането на оперативните цели на РЗИ  – Варна. 

В РЗИ-Варна се прилага Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация и разработения въз основа на него и внедрен Етичен кодекс на работещите 

служители в РЗИ-Варна. Етичния кодекс определя правилата за поведение на служителите 

в инспекцията и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и 

морал, както и да издигне престижа на държавната служба. Той съдържа основни 

положения, свързани с взаимоотношенията на служителите с граждани, колеги, тяхното 

професионално и лично поведение, конфликт на интереси, мерки по прилагането му. 

Утвърдена е и процедура за докладване нарушения на Етичния кодекс от служителите в 

РЗИ - Варна. През 2018г. e докладван случай на неспазване на “Етичния кодекс”. Във ръзка 

с това на съответният държавен служител е наложено дисциплинарно наказание. 

Всички служители на Инспекцията на събрания по отдели и дирекции са запознати с 

действащите нормативни и вътрешно-нормативни актове .Справки по тях могат да бъдат 

правени от всеки служител, защото тези вътрешно-нормативни документи, както и 

заповеди и други, свързани с дейността на инспекцията, се намират в електронен формат на 

определено място в електронната мрежа на инспекцията. Вътрешно-нормативни документи, 

свързани с административното обслужване са изложени и на информационното табло и на 

интернет страницата на РЗИ-Варна.  

СФУК в РЗИ–Варна е многопластова и динамична система. Дефинирайки я като 

такава, ръководството на инспекцията съумя през 2018г. да я утвърди като ефективно 

работеща система, с която са запознати, спазват и прилагат служителите на всички нива. 
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Тази управленска философия  - вътрешните нормативни актове да са известни и достъпни 

за всички служители, бе водеща при доизграждането на стройна и регламентирана 

организация във всички сфери на работа в цялата инспекция през 2018г.  

Областта от СФУК, свързана с актуализирането, изменението и допълването на 

вътрешните документи и засилване контрола по изпълнението им беше приоритет през 

цялата 2017г. Служителите и ръководителите на всички нива в Инспекцията работиха в 

двете направления – изготвянето на нови правила, процедури и инструкции и преглед и 

актуализация на съществуващите.  

Инспекцията осъществяваше дейността си на базата на всеобхватна и пълноценна 

контролна среда.  Всички елементи на СФУК през 2018г. активно работят, изпълнявайки 

функцията си за максимална ефективност при постигане целите на РЗИ-Варна. 

Действащата през 2018г. СФУК е в съответствие със законодателството на страната и 

осигурява оптимална ефективност при планирането, управлението и отчитането на 

резултатите и разходването на публичните средства. 

През 2018г. управлението на риска в инспекцията се ръководеше от "Стратегията за 

управление на риска на РЗИ-Варна”. В нея са дефинирани основните стъпки по създаването 

на действащ механизъм за управление на риска. Сформирания със заповед на директора 

Съвет за управление на риска работеше по проблемните точки и потенциалните рискове. 

При воденето на Риск-регистъра на РЗИ-Варна активно участваха директорите на дирекции 

и началник отделите от всички дирекции, при което се състави и документира една 

обективна картина на всички дейности и проблемите, които биха могли да възпрепятстват 

осъществяването им.  

За по-детайлно и ефективно управление на риска се ползваше „Методиката по 

управление на риска в РЗИ-Варна”. В нея са дадени конкретни препратки от оперативните 

цели на конкретното звено, към съответстващите дейности за постигането им. В нея са 

определени и конкретните административни звена, отговорни за осъществяването на 

дейностите и за идентифициране на риска. 

Съгласно заповед на директора на РЗИ-Варна, се проведе редовно годишно 

заседание на Съвета за управление на риска на което се прие Доклада и Въпросника по 

СФУК за 2017г. Бяха направени отчет и ревизия на неизпълнените планирани действия 

съгласно Риск-регистъра, предложения от директорите на дирекции и отговорните 

началник-отдели по процедура „ограничаване на рисковете”, обсъждане и приемане на 

актуалните за 2018г. рискове по изпълнението на оперативните цели по дирекции и отдели, 

обсъждане и разяснения от лицето на което са възложени функциите на финансов 

контрольор на новите вътрешни документи по СФУК за управление на риска. Оценката за 

управлението на риска през 2018г. е за предприети адекватни и ефективни действия като 

реакция на рисковете, възникнали при изпълнението на целите на РЗИ-Варна. Преди 

предприемането на мерки за ограничаването на рисковете, на регулярните оперативки и на 

директорските съвети се извършваше анализ “разходи-ползи” на експертно и управленско 

ниво. 

Контролните дейности са елемент на всички вътрешни документи, елемент на 

СФУК. 

Основните вътрешно-нормативни документи на РЗИ-Варна са разработени в 

следните основни групи: Вътрешни правила; Инструкции; Процедури; Други вътрешни 

нормативни документи. 

Ръководството на РЗИ–Варна осъществява ежегоден мониторинг върху дейностите 

на организацията. В хода на осъществяването на конкретните дейности  през годината 

възникнаха различни обективни и субективни промени, които наложиха текущ мониторинг 

и актуализация на редица нормативни актове –заповеди, методики и процедури. 

Директорът на дирекция “АПФСО” осъществи през 2018г. необходимата 

организация по попълване и публикуване в изискуемите срокове на отчетите за 2018г. в 

интегрираната информационноа система на държавната администрация (ИИСДА). по 

модул “Годишен отчет” на раздела „Самооценка на админиcтративното обcлужване.”  
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ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ” 
Дейността на отдел “АПИО” към Дирекция „АПФСО” през 2018г. година беше 

насочена към обезпечаване и подпомагане работата на специализираната администрация 

във връзка c админиcтративно- правно, кадрово и информационно осигуряване на 

инcпекцията в cферите на нейните функции.  

Отдел „АПИО” осигурява информационните връзки и комуникации на РЗИ-

гр.Варна, създава и поддържа публични регистри и бази данни, поддържа  компютърната 

техника, програмните продукти и интернет страница на инспекцията, създава условия за 

изготвяне на текстови и цифрови отчети и планове за дейността на общата и 

специализирана администрация.  

През отчетния период се поддържаше непрекъсваем режим на приемане, 

регистриране, разпределяне и насочване на входящата служебна кореспонденция, 

извеждане и изпращане по предназначение изходящата кореспонденция в cъответcтвие c 

изиcкванията на Инcтрукцията за документооборота, деловодната и архивната дейност на 

РЗИ-Варна.  

За 2018г. в деловодната система са въведени 38 831 записа, като от тях 25 363 са 

кореспонденция въведена в старата деловодна програма и 13 468 записа са въведени в 

новата АИС Евентис, стартирала от 1.11.2018г.  

През отчетния период многократно бяха изготвяни справки за използваната АИС и 

описание на дейностите по регистриране и контрол на деловодната кореспонденция и 

изпълнение на поставените срокове. Във връзка с писмо на МЗ се подготви преминаването 

към нова АИС, с която ще бъде синхронизирана работата с МЗ и другите РЗИ, и която 

отговаря на условията на ЗЕУ.  

Във връзка с искане на МЗ, започна изготвяне и изпращане на ежемесечна справка за 

количеството автоматично обменени преписки през новата АИС Евентис.  

В началото на годината, началник отдел „АПИО” изготви и представи пред 

ръководството на инспекцията цифрови отчети за изпълнението на плана за 2017г.  

Обобщените текстуални отчети за 2017г. и плана за дейността на РЗИ през 2018г. бяха 

разпечатани, подвързани и изпратени на хартиен носител в МЗ, съответно и до Областна 

администрация –Варна. През годината, по тримесечия, се събираха и обобщаваха 

цифровите отчети, които са придружени със сравнителни диаграми на показателите за 

съответния период. Спазени са всички конкретни указания и срокове.  

Двамата главни експерти от отдел „АПИО”, които изпълняват функции по 

управление на човешките ресурси, обработиха цялата постъпваща документация 

(заявления, молби за отпуски, служебни бележки и др.) свързана с движението на персонала 

на РЗИ-Варна точно и в срок. Организираха дейността и участваха в провеждане на 

конкурси за назначаване на служители по реда на Кодекса на труда, Наредба за провеждане 

на конкурcите на държавните cлужители, разпоредбите на Закона за държавния служител. 

Съгласно заповед № РД-01-6/02.11.2018 г. е определено длъжностно лице,  главен 

експерт отдел АПИО, дирекция АПФСО, за приемане и съхраняване на декларациите. 

Регистър за декларациите води главен експерт от отдела на основание заповед № РД-01-

7/02.11.2018 г. 

Със заповед № РД-02-6/02.11.2018 г. е определена комисия за проверка на 

декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ. 

В срок до 08.06.2018 г. са подадени 139 декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ за 

несъвместимост  и 137 бр. по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за имущество и интереси. Един 

служител не е подал декларация по чл.35 ал.1 т.2, същият е освободен от 01.07.2018 г. и 

един служител е подал декларация по чл.35 ал.1 т.2 след изтичане на срока 08.06.2018 г. 

Подадени са декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.2 пред Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество от органа по назначаване 

на РЗИ-Варна. 
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В едномесечен срок от заемането на вакантна длъжност са подадени 9 декларации от 

новопостъпили служители.  

Към 31.12.2018 г. всички служители в администрацията на РЗИ-Варна, с изключение 

на служителите, които заемат технически длъжности, са подали декларации по чл.35, ал.1 

т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ. 

Комисията изготви доклад относно декларираните обстоятелства по чл.35 ал.1 и ал.2 

от ЗПКОНПИ с вх.№ 75-4/05.11.2018 г. 

През 2018г. юрисконсултът в отдела обработи 13 жалби, които са пренасочени към 

други ведомства съобразно компетентността им за предприемане на съответните 

административни мерки. 

За отчетния период са изготвени и връчени 60 наказателни постановления върху 

актове за установяване на административно нарушение съставени през 2017/2018г. 

През 2018г, юрисконсултът осъществи процесуално представителство по 10 

административно наказателни дела - 5 от тях са приключили с потвърдени наказателни 

постановления; по три наказателните постановления са били отменени, а две от делата 

продължават да се разглеждат и през 2019г. Юрисконсултът осъществи процесуално 

представителство по 2 административни дела – дело за обявяване на нищожност на заповед 

на Директора на РЗИ – Варна, приключило с отменена жалба и административно дело по 

ЗОДОВ, по което инспекцията беше осъдена да заплати обезщетение за неправилно 

издадено през 2017 НП. 

В РЗИ-Варна за отчетния период на оcнование Закона за достъп до обществена 

информация са постъпили 15 заявления, които са обработени от юрисконсулта в 

съответствие с утвърдените Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до 

обществена информация. В срока за издаване на решение за предоставяне/отказ на ДОИ в 

рамките на 14 дневния срок са издадени 15 решения, като на 12 от тях е предоставен пълен 

достъп до исканата информация; по едно от заявленията инспекцията дава частичен достъп; 

по едно от заявленията РЗИ- Варна не разполага с исканата информация и няма 

информация за нейното местонахождение; едно от заявленията за достъп до обществена 

информация е препратено по компетентност на други институции. Информация е 

предоставена по 13 заявления: на 11 от заявленията - по електронен път на заявителите, по 

две заявления са предоставени копия на материален носител, като едно от тях остава 

непотърсено от заявителя. През календарната година не са подавани жалби срещу решения 

и откази за предоставяне на Достъп по обществена информация. 

За отчетния период са изготвени и съгласувани 74 договори, по които РЗИ-Варна е 

страна. Директорът на дирекцията и юрисконсултът оказва правна помощ, дава 

предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ-Варна, изготвя 

становища, оказва подпомагане и контрол по законосъобразноcтта на проектите на 

индивидуални административни актове. 

През отчетния период бяха проведени три обществени поръчки по реда на гл. 26 от 

ЗОП: за услуги по комплексно почистване; за периодична доставка чрез покупка на 

клинични, биохимични и химични реактиви, биопродукти и лабораторни продукти за 

нуждите на РЗИ – Варна; за доставка на нетна активна електрическа енергия. 

Юрисконсултът взе участие в сформирана след Заповед на Директора комисия за 

регистрация на обекти с обществено предназначение и промяна в обстоятелствата на 

обекти с обществено предназначение. 

През втората половина на годината юристът активно работи по съгласуване на 

инвестиционните проекти за филиали за спешна медицинска помощ и издаване на 

разрешителни за строеж.  

През цялата година продължи работата на отдел „АПИО” във връзка с поддържането 

в актуално състояние на контролния списък за извършваните от РЗИ-Варна 

административни услуги и актуализация на бланките поставени върху информационното 

табло пред звеното за административно обслужване, в интернет страницата на инспекцията 

и в единната система.  
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В началото на годината, поради промяна на законодателна уредба, указваща реда и 

начините за предоставяне на някои услуги се наложи основно да се променят процедурите 

и бланките на 15 услуги. През първото полугодие приключи инвентаризацията на 

административните услуги. От изготвения доклад произтичаха ред действия по промяна и 

реорганизация на част от услугите, които бяха извършени в срок.  

През отчетния период многократно бяха изготвяни и изпращани писма и справки до 

МЗ и МС за предоставяните от РЗИ услуги, във връзка с намаляване на административната 

тежест по тях. С Решение 704 на МС от 5.10.2018г. бяха направени промени в регистъра на 

административните услуги – 4 отпаднаха като административни услуги и бяха преместени в 

сайта на инспекцията като дейности извършвани от РЗИ, обособи се нова услуга - Издаване 

на хигиенно заключение за проектна документация, а за още 5 се преминава на ниво 

междуинституционален обмен на документи. 

През годината бяха поискани, изготвени и изпратени в срок множество справки за 

поддържаните от РЗИ регистри, бази данни, тяхната степен на електронизация и 

готовността ни за преминаване към електронен документооборот. Отчетена беше степента 

на хардуерна обезпеченост и нивото на защита на информацията, което може да се осигури 

на етапа и извършената работа по задачите, свързани с въвеждането на електронното 

управление в държавната администрация. През периода е издаден електронен печат на РЗИ 

– Варна, съобразно изискванията на МЗ. 

Във връзка с писмо на МЗ 91-00-95/4.09.2018г.,  по повод осъществяване на 

свързаност през Единната електронна съобщителна мрежа и привеждане в съответствие с 

изискванията на ЗЕУ, бе изготвена, утвърдена и изпратена в МЗ нова Процедура за 

архивиране и възстановяване на критични информационни системи и регистри. 

РЗИ - Варна се включи в система на Министерство на правосъдието за електронни 

служебни свидетелства за съдимост. Тази функционалност е предоставена от Министерство 

на правосъдието за потребители на държавни администрации, които са предварително 

регистрирани в системата и оторизирани за използването й. С това отпадна необходимостта 

от изискване на такъв документ от гражданите при заявяване на някои услуги. 

С издадена Заповед от Директора на РЗИ бяха определени служители за работа в 

системата за електронно връчване на документи, на които също бяха издадени електронни 

подписи. 

РЗИ - Варна като администрация, която е пилотно включена към междурегистровия 

обмен на данни RegiX / RegUX, извърши всички необходими дейности по изготвяне на 

заявки, издаване на сертификати за ползване на системата. Във връзка с това са променени 

вътрешните правила за електронен документооборот. Бяха изготвени и изпратени 

множество справки и анализи във връзка със синхронизирането на административните 

услуги. На организираната от МС на 27.06.2018г. кръгла маса беше връчено удостоверение 

от успешно преминато обучение за работа със системата. 

Съгласно писмо на НАП 91-00-100#107 от 3.12.2018г., със заповед бяха определени 

двама служители – юрист и старши специалист, които ще работят със системата за 

електронно регистриране на НП. Електронната услуга е достъпна на интернет страницата 

на НАП, където ще се въвеждат, коригират и актуализират данни за събиране на публични 

вземания за образуване на изпълнително производство съгласно чл.220, ал.1 от ДОПК. 

Съвместно с отдел ФССД започна работата по новата система за проверка на 

задължения на фирмите, с които РЗИ има договорни отношения. 

През периода премина проверка от ангажираната от ДАЕУ фирма (Стемо ООД) във 

връзка с инвентаризацията на информационно-комуникационната инфраструктура за 

нуждите на електронното управление. Отчетено беше достигнатото ниво на въвеждане на 

информацията и бяха набелязани следващи необходими стъпки. 

Във връзка с писмо на МЗ за унификация на номенклатурите ползвани в РЗИ, 

започна подготовка за променени на номенклатурата на делата и някои вътрешните 

правила, свързани с тях. 
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В началото 2018г. бяха попълнени и приключени в срок разделите на отчета за 

състоянието на администрацията и самооценка на административното обслужване за 2017г. 

в  портала на ИИСДА. В края на годината започна подготовката за следващото отчитане на 

дейността на РЗИ в електронната система.  

През отчетния период са направени всички поискани от специализираната 

администрация справки по различни показатели за нуждите на здравните инспектори. 

Изготвени и изпратени в срок, бяха и множество справки и отчети към НСИ, Бизнес 

статистика, АОП, както и други периодично подавани справки към НОИ, НАП, МФ и др.  

Във връзка с публикуването на публична информация в отворен формат на Портала 

за отворени данни (OpenData) на страницата на МС бяха приготвени в съответния изискуем 

формат и изпратени 81 файла в актуален вид от поддържаните до 2018г. 15 набора от данни 

за РЗИ – Варна. Съгласно писмо от 12.09.2018г. бяха добавени и два нови набора от данни – 

Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води, поддържан на основание чл.12 от Закона за храните и здравно – 

демографските данни за област Варна, които се събират и обработват от РЗИ съгласно чл. 

31 от Устройствения правилник на РЗИ и са част от годишния отчет на инспекцията. Във 

връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни бяха разгледани публикуваните набори от данни, както в 

Open Data, така и в интернет страницата на инспекцията – не бяха открити пропуски и 

нарушения. На 2.11.2018г беше попълнен отчет за всички (вече 17 на брой) публикувани 

набори от данни в отворен формат на Портала за отворени данни през 2017 – 2018г., 

представляващ on-line въпросник. 

Съгласно писмо на МЗ бяха отчетени предприетите мерки в изпълнение на 

Секторния антикорупционен план през 1 шестмесечие на 2018г. Изпратеното писмо бе 

придружено от доклад за извършените повторни проверки и действащата в РЗИ Варна 

СОП. 

Съгласно писмо на МЗ ЗМС-53/05.10.2018г. беше актуализиран Плана за действие на 

РЗИ – Варна при бедствия аварии и катастрофи. Бе преработена частта за действие при 

усложнена зимна обстановка и други неактуални детайли. 

Във връзка с писмо на МЗ 5881/20.03.2018г. е изготвен отделен План за действие при 

критични ситуации вследствие на терористични актове, както и инструктаж, с който са 

запознати всички служители от РЗИ срещу подпис.  

На 27.09.2018г. беше проведена учебна евакуация при възникване на пожар или 

авария, пребиваващите в момента служители и външни лица в сградата се включиха в 

учението, бяха констатирани пропуски в пожароизвестителната уредба и предложени 

мерки. В края на годината е направена ежегодната заверка на средствата за пожарогасене. 

Със съдействието на служители от отдел „АПИО” беше изготвен отчет за степента 

на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на МЗ за 2017г. Съвместно 

със служители от отдел ФССД бе обобщена и изпратена в МЗ бюджетната прогноза за 

2018-2020г. от данни, предоставени от лечебните завяедения. 

През отчетния период са въведени 374 регистрации на обекти с обществено 

предназначение, 198 заповеди за заличаване в същия регистър и 66 промени в 

регистрациите. Беше организирано и бяха спазени сроковете за поддържането на 

актуалността на информацията и в другите регистри на сайта. 

Всички периодично изпращани информации от служителите от отдел „АПИО” до 

други институции (ежедневна – ОРЗ, свободен леглови фонд, ежеседмични – отчет 

проверки тютюнопушене, информация за медиите, отчет акции по кръводаряване, месечни 

отчети и др.) бяха точно и коректно подготвяни в срок, без да се допускат пропуски или 

закъснения. 

През 2018г. беше извършена реорганизация на интернет страницата на РЗИ Варна с 

цел да се приведе в съответствие с административния регистър на услугите и промените в 

тях. Ежедневно се работи за поддръжката й в актуално състояние. Е-форумът и анкетата за 

проучване мнението на гражданите се проверяват и разпечатват регулярно. Всяка седмица 
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населението на град Варна се уведомява, чрез електронната страница и Е-mail за 

динамиката на заразните и паразитни заболявания и констатираните здравно-хигиенни 

неблагополучия.  

Поддръжка на компютърната техника 

Към 31.12.2018г. бе извършен контрол по изпълнение на дейността по поддръжка на 

компютърната техника, обхващащ: 

Поддръжката на техника обхваща 124 компютърни конфигурации, 8 сървърни 

машини, 12 преносими и 1 таблет, 75 принтери, комбинирани устройства, вътрешна мрежа 

с 42 мрежови устройства, UPS-и и друга периферия; 

В края на годината във връзка с писмо на МЗ бяха закупени 25 нови компютърни 

системи, които ще подменят най-стара техника на ключови работни места. С това общия 

брой нарасна на 149. 

Компютърната техника се поддържа в добро състоние, отремонтирани са 19 бр. 

машини, изготвени са констатации за промените на компютрите, отразени в 68 приемо-

предавателни протоколи. Двукратно през годината са ремонтирани общо 11 монитора от 

външна специализирана фирма. Поддържат се актуални списъци на свързаните компютри и 

се отбелязват пуснатите в експлоатация обновени машини. 

Обработени са 111 заявки за възникнали текущи проблеми. 

През 2018г., след проведена инвентаризация и оглед от външна фирма – Стемо ООД 

бяха направени препоръки за бракуване на стара неизползваема техника. 

Изградената вътрешна мрежа се поддържа в добро състояние от двамата главни 

специалисти в отдела. Периодично й се подменят остарели кабелни трасета, както и при 

промяна и разместване на работни места. Във връзка с направените ремонти бяха 

подновени над 50 м мрежови кабелни трасета и голям брой мрежови накрайници. 

През отчетния период продължи поддържането и доразработване на софтуера, 

използван в РЗИ – инсталиране и преинсталиране на системен софтуер, инсталиране, 

настройки и обучения по приложни програми, антивирусна профилактика. 

Антивирусна профилактика на компютърната техника се извършва регулярно, 

профилактично или при поискване на ползвателя. Води се статистика на установените 

проблеми и открити вируси, както и за потреблението на интернет услуги. 

В неколкократно през годината имаше случаи на разпространение на вирус, 

криптиращ информацията. Бързата и адекватна реакция ограничи загубата на информация 

до минимум, бяха засегнати ограничен брой машини, като повредените файлове бяха само 

в предоставените папки за общо ползване.  

Бяха съставени протоколи за почистване и профилактика на 80 бр. компютри. При 

всеки повод и възникнала ситуация е напомняно за необходимостта от периодично 

архивиране и отговорно отношение към служебната компютърна техника и съхраняваната 

на нея информация. 

Регулярно беше оказвана помощ при работа с програмна среда ЕИСМЕ, електронния 

архив на документацията, в отдел РКМЕ, както и при актуализиране и архивиране в 

модулите за работа с HEI, HEIb в отдел ПЕК. 

В края на годината бе получено външно устройство за сигурност на връзката, чрез 

което ще бъде обезпечена работата в нов портал на междуинституционална платформа 

Посещаемо и безопасно училище. Устройството ще бъде монтирано към посочена 

компютърна система в отдел ПБПЗ, от където ще се работи по програмата. 

Обработени са своевременно всички сигнали за проблеми по хардуера и софтуера. В 

изготвените протоколи от проведения мониторинг се констатира навременно и адекватно 

реагиране от служителите на отдела на всички възникнали ситуации и проблеми през 

отчетния период.  

 Работа по следдипломното обучение и стажантски програми 

Подадена бе заявка за включване на РЗИ Варна с две работни места за стажанти в 

програмата за летни стажове на студенти, за да се подпомогне дейността в отдели АПИО и 
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ДЗК. За отдел ДЗК нямаше кандидатствали, а за Административното звено на отдел АПИО, 

кандидатът предпочете друга администрация. 

По постъпилото писмо за заявка за участие в процедурата „Старт в кариерата“ 

нямаше заявено желание за обявяване на места. 

През периода бяха попълнени, изпратени и приключени в срок заявките за обучение 

през 2018г. 

Планът за обучение и повишаване на квалификацията на служителите на 

инспекцията за 2018г. беше изготвен от служители от отдел „АПИО” и представен за 

одобрение на Директорски съвет.  

След одобрението му, началник отдел „АПИО” изпрати заявки за съответните 

обучения на служители от инспекцията към НЦОЗА, ИПА. Попълнени са всички обучения 

в електронен формат в портала за обучения към ИПА като се спази точно графика за 

подаване на заявките – разделени на две полугодия. 

Периодично през годината бяха актуализирани и попълвани заявки за задължителни 

и допълнителни обучения, както и такива към други обучителни центрове. 

Редовно се събираха отчетите от проведените курсове и се отбелязваха в списъка, 

изготвен съгласно заповедта за командировките.  

Проведените през 2018г. обучения са 39 към общо 17 обучителни центъра и 

организации, обучените служители – 63, както следва: 

В ИПА – 12 обучения – 24 обучени служители;  

НЦОЗА – 5 обучения – 5 обучени служителя; 

НЦЗПБ – 4 обучения – 4-ма обучени. 

От планираните за 2018г. 6 обучения са осъществени 3 и едно допълнително. 

В края на годината бяха обобщени и изпратени заявки за обучение на служители от 

РЗИ Варна в НЦЗПБ през 2019г. 

 

ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”: 

 

Финансово-счетоводна дейност на отдела е отчетена на стр. 4-8 в настоящия 

отчет. 
Стопанска и ремонтна дейност: Стопанската дейност е свързана с обезпечаване и 

подпомагане работата на цялата инспекция чрез осигуряване оптимални условия на работа 

на служителите.  

Изпълнението на дейности, обслужването на които се извършва по договор с 

външни фирми се наблюдава от служители на отдела за спазване предмета на договора, 

сроковете, гаранции, неустойки и плащане. Регулярно се изискват отчети, документи 

подкрепящи изпълнението, гаранции и др. Чрез сключени договори с външни фирми е 

осигурена охраната на сградата; почистването на кабинети, коридори, тоалетни, стълбища и 

фоайета; техническия надзор и поддръжката на газовата инсталация, котли и газови 

горелки, с цел осигуряване на отопление и течаща топла вода; абонаментното поддържане 

на ел.инсталацията; на асансьорите; охраната със СОТ на касата и РКИ; доставката на 

ел.енергия, природен газ, бензин за служебните автомобили и др.  Допълнително с договор 

е възложено обновяване на входното пространство включващо подмяна на дограма, 

изграждане и оборудване кабина за портиер/охрана с необходимите комуникации, 

ел.осветление и контакти, нова система за контрол на достъпа за служители, телефонна 

линия, видеонаблюдение, отваряне на допълнителен вход, боядисване на тавана и 

прилежащото стълбище, подмяна на мраморни плочки и др. 

Получихме допълнително финансиране от МЗ към бюджета на РЗИ-Варна за 2018г. 

за основен ремонт и оборудване на хладилната камера, съхраняваща ваксини за Варненска 

област. Монтирането на хладилните панели, оборудването за охлаждане и мониторинг на 

температурата бяха поставени от „Дуел“ ЕООД, след като бяха съборени ограждащите 

стени и изградена нивелирана основа. Камерата работи и има възможност при промяна на 

температурата да сигнализира на мобилен телефон. 
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Периодично, при аварийно спиране на асансьорите или настъпване на извънредна 

ситуация, след обаждане повредите се отстраняват в договорения срок. Без забележка 

премина техническия преглед на 4-те асансьора от ДАМТН-ИДТН гр. Варна. Допълнително 

е направена профилактика на асансьорите - гресиране на 4-те машини, смазване на 

релсовия път, доливане масло, укрепване кабина на товарен асансьор. За гарантиране 

безопасна експлоатация са монтирани предпазни щитове под кабините на всички 

асансьори, съгласно чл.40 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор 

на асансьори. 

Извършена е годишна профилактика на ел. таблата в сградата и на трафопоста, 

осигуряващи снабдяването с ел.енергия в сградата. Регулярно са подменяни запалителните 

устройства, пури и крушки за осигуряване оптимално осветление в работните помещения и 

коридорите. Според описаните заявки в дневника за ел.ремонти, съхраняван в звеното за 

административно обслужване, периодично са поправяни или подменяни контакти, ключове 

и др. Ремонтирано е електрическо табло, като е изградено пусково устройство за апаратите 

в отдел РК, Д ОЗ. 

От фирма Телеком консулт са отстранени повреди в телефонни постове в седем стаи, 

чрез изграждане на ново трасе до отдел ПЕК, Д НЗБ, направено е преустройство на 

телефонни инсталации и подмяна на телефонни розетки.  

Извършен е ремонт на хематологичен анализатор, част от оборудването на мобилна 

клинична лаборатория, собственост на МЗ, предоставена на РЗИ-Варна по Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. 

Организирането на поддръжката и cтопаниcването на материалната база на РЗИ-

Варна, включва изпълнение на различни по вид дейности, които съобразно нуждите и 

годишния план на дирекцията се записват в специален дневник и се изпълняват съобразно 

реда на тяхното постъпване и наличните финансови възможности. Всички описани в 

дневника дребни ремонти по брави, врати, офис мебели, канализация, подмяна на батерии и 

мивки, ремонт на батерии, казанчета и др. са изпълнени в кратък срок от общите 

работници. 

Текущи дребни ремонти на лабораторни апарати и имущество са извършени след 

утвърждаване на извънредни заявки – ремонт на газов хроматограф, спектрометър, 

автоклави, сушилня, ремонт и профилактика на микроскопи, профилактирани са 50 бр. 

климатици, ремонтирани са 5 броя от тях, ремонтирани са 7 бр. монитори. Подменени са 

части и е обезпечена работата на копирни машини и принтери. По заявка на отдел „ХФИ“ е 

извършена профилактика на йонен хроматограф. 

Извършена е подготовка на сградата и съоръженията за работа през зимния сезон, 

като шахтите и водопроводни съоръжения са обезопасени и почистени,  почистени са 

олуците, водосточните тръби от нападали листа и отпадъци. Направена е профилактика на 

отоплителната инсталация и котелното от обслужващата фирма по договор, като е 

обезпечена нормална работа през зимния сезон. Като част от подготовката за зимния сезон 

може да се счита успешната проверка знанията на двамата изпълнител-огняри в курс за 

работа с газови уреди, със съдове под налягане и работа с високо напрежение.  

Извършена е метрологична проверка на манометри, клапани на автоклави, подмяна 

на негодни измервателни уреди. Пожарогасителите са проверени, презаредени и поставени 

на указаните места. Извършено е калибриране на термометри, периодично зареждане на 

лабораториите с азот и втечнени газове за обезпечаване на нормалната им работа.   

Автомобилния парк на инcпекцията се поддържа в добро състояние с цел 

обезпечаване на месечния график за транспорт и доставката на ваксини. Периодично 

автомобилите се снабдяват с необходимите консумативи – антифриз, течност за чистачки, 

гуми според сезона, консумативи. Горивото се изчислява по норми съгласно заповед според 

сезона и ползването на климатик. Според пробега се сменя масло и филтри в сервиз. През 

2018г. в сервиз са ремонтирани двете Дачии. Осигурен е превоз на необходимите ваксини и 

тестове от склада на МЗ в гр. София. Всички автомобили са преминали годишен 

техничеcки преглед, направени са необходимите застраховки, закупени са винетни стикери.  
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Почистването на сградата се осъществява от външна фирма. Ежедневно специалиста 

/домакин/ прави проверка на свършената работа от служителките на фирмата, като 

проверява районите, качеството на изпълнението, ползването на санитарни и почистващи 

препарати, като резултатите отразява в протокол. Поради голямото запрашаване от 

пренасянето на строителни отпадъци, строителни материали, опаковки и др. от ремонтите, 

се налагаше ежедневно неколкократно измиване на коридори и общи площи. 

Отделът организира и оcигурява cнабдяването на админиcтрацията с материали, 

конcумативи, химикали, диагноcтични медицинcки изделия и хигиенни материали. 

Организирано е закупуването да се извършва само след одобрени от финансовия 

контрольор и директора заявки, и предоставянето на материалите – само след правилно 

попълнени и подписани искания. Осигурено е закупуването и предоставянето на работно 

облекло, допълнителни лични предпазни средства, очила за работа с видеодисплеи 

съгласно заповеди. Организирани са общи профилактични прегледи на всички служители и 

преглед при офталмолог съгласно протокол от заседание на КУТ. През 2018г. периодично е 

осигурявано отпечатването на бланки за нуждите на специализираната администрация. 

Регулярно се изпълняват както месечните заявки, така и всички одобрени извънредни 

заявки. 

Осигурено е изнасянето и унищожаването на 210 чувала неценни документи – 

рецепти за НВ от аптеки в областта, неизползвани специални рецептурни бланки (жълти и 

зелени)  и специални формуляри от дирекция „МД“ с изтекъл срок на съхранение. За 

останалите текущи документи унищожаването се извършва с шредери.  

Зелените площи, дърветата и градинките около сградата се поддържат в добро 

състояние. Неколкократно са почиствани листата и изсъхналите клони. Оформени са розите 

и зелените храсти. Направена е подготовка за зимата.  

През декември, с цел усвояване бюджета за издръжка е поръчано изработването на 

метални шкафове за съхранение на досиета на служители, съдържащи лични данни, 

закупени са два климатика, офис столове, канцеларски и хигиенни материали. 

Направена е застраховка на сградата и имуществото за следващите 12 месеца. 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (МД) 
 

Дирекция „Медицински дейности” при РЗИ-Варна осъществява своята дейност 

съгласно нормативните изисквания на МЗ, като координира, контролира и оказва 

методическа помощ на лечебни заведения за извънболнична помощ  и хосписи, лечебни 

заведения за болнична помощ, аптеки, дрогерии и аптечни складове от регионалната 

здравна мрежа, контролира дейностите, свързани с използване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, проучва и анализира здравния статус на населението в 

Област Варна. Участва в планирането на медицинско осигуряване на населението от 

Областта при кризи, участва в Програма за защита на критичната инфраструктура, 

разработва указания за подготовка и работа при усложнена зимна обстановка, актуализира 

информацията за ръководните лица за действия при бедствия и кризи по отношение данни 

по състава и оповестяването, актуализира Регистъра за потенциално опасните и рискови 

обекти на територията на Област Варна. 

От директорът на Дирекцията беше изготвен Годишен план за дейността, съгласуван 

от Зам.-директора и одобрен от Директора на РЗИ – Варна. В него бяха определени 

сроковете за изпълнение, количествени и качествени показатели, както и отговорните за 

изпълнението служители.  

Дирекцията се състои от два отдела – отдел „Организация и контрол на 

медицинските дейности” и отдел „Регионална картотека на медицинските експертизи”. 

Щатните длъжности са 18, заети от физически лица, като една щатна бройка за  инспектор е 

свободна.  

 

ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ” 
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В отдел РКМЕ работят 2-ма лекари с призната специалност и 4-ма главни 

специалисти. 

В отдела се осъществява съставянето, съхраняването и движението на медицинската 

документация на освидетелстваните лица за трайно намалена трудоспособност/степен на 

увреждане от ТЕЛК и НЕЛК, както и документацията относно експертиза на временната 

нетрудоспособност от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.  

 Медицинските експертни досиета на лицата, на които е определена степен на трайно 

намалена работоспособност се съхраняват в отдел РКМЕ за срок от 40 години от 

последното решение на ТЕЛК и НЕЛК. Медицинските експертни досиета на лицата, на 

които не е определен процент трайно намалена работоспособност, се съхраняват за срок от 

5 години. Досиетата са подредени по единен граждански номер. 

Лекарите в отдел РКМЕ контролират медицинската експертиза на 

работоспособността като проследяват спазването на нормативната уредба от органите на 

медицинската експертиза, разпределят към съответните ТЕЛК състави документацията на 

лицата за освидетелстване/преосвидетелстване, проверяват и заверяват издадените 

експертни решения на ТЕЛК, като съблюдават спазване на изискванията за срочност  и 

качество.  

Служителите работят в кабинети, които са оборудвани с ергономично офис 

обзавеждане, компютърни конфигурации и периферни устройства, като е обезпечена 

електронна връзка  чрез глобална мрежа в инспекцията. В кабинет №101 се приемат молби-

декларации и медицински документи от лицата за освидетелстване/преосвидетелстване от 

ТЕЛК. Регистрирането на входящата и изходяща кореспонденция на отдел РКМЕ се 

осъществява от деловодството на РЗИ. През 2018г. в РКМЕ са приети 8193 броя документи, 

които своевременно са насочени, обработени и изпратени към 3-те ТЕЛК състави в град 

Варна. Прави впечатление нарастването на онкологичните и сърдечно-съдовите 

заболявания, съответно на тенденцията в цялата страна. Тези заболявания са социално 

значими, тъй като водят до нарастване на временната и трайна неработоспособност, а оттам 

и до инвалидизиране на населението.  

Контролът и разпределението на подадените молби-декларации и медицински 

документи за явяване на ТЕЛК е ежедневен и се извършва от началник отдел и от главен 

инспектор.  

Приетите молби-декларации, заедно с медицинските документи за ТЕЛК се 

разпределят към 3-те ТЕЛК в град Варна, след което се съставя МЕД при първично 

освидетелстване, а при преосвидетелстване се свързват с наличното МЕД. Работи се с 

програмен продукт „ЕИСМЕ”, чрез който се създава и поддържа електронен регистър на 

медицинските досиета, съхранявани в архива на РКМЕ съгласно изискванията на 

ПУОРОМЕРКМЕ. В края на всяка седмица се изготвят  изходящи списъци до ТЕЛК и 

предавателно-приемателни протоколи на МЕД до ТП на НОИ. 

През 2018г. са проверени и заверени 12159 броя експертни решения. Сама по себе си 

тази цифра говори за огромния обем работа в РКМЕ не само на лекарите, а и на 

специалистите, защото зад нея се крият дейности, споменати по-горе – съставяне на МЕД, 

свързване на МЕД, изходящи списъци до ТЕЛК, НОИ и др. 

Обработените МЕД за служебно преосвидетелстване са 4776 броя. 

Кореспонденцията с НЕЛК на отдел РКМЕ се осъществява при спазване на 

законоустановения срок за изпращане на обжалваните експертни решения пред НЕЛК. 

Преписките с НЕЛК, ТЕЛК, РДСП и др. институции през 2018г. са 565 броя, а изпратените 

експертни решения на заинтересованите страни е 18175 броя. 

През 2018г. са издадени 59 броя заповеди за определяне съставите на ЛКК през 

текущата година и 38 заповеди, поради промяна на съставите.  

Преписките по обжалваните болнични листи и експертни решения са 778, чиито 

контрол  се осъществява от главния инспектор в отдела. 
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Извършени са 4521 броя справки  и заверени копия на документи по искане на 

граждани. 

За годината са постъпили общо 8 броя жалби, извършени са проверки по тях, 

свързани с медицинското обслужване и нарушени пациентски права. 

 

 

ОТДЕЛ 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

 

Основните задачи в дейността на Отдела през 2018 г. са в съответствие с 

нормативните изисквания и Указания на МЗ. В изпълнението им, дейността на Отдел 

ОКМД се реализира чрез: 

Поддържане и актуализиране на следните регистри: 

 Регистър на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите и на дейността по чл.2а от 

ЗЛЗ; 

 Регистър на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здравe; 

 Регистър на издадените от РЗИ – Варна удостоверения за регистрация на дрогерии; 

 Регистър на лекари и лекари по дентална медицина, които могат да предписват 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

 Регистър на получени и отчетени специални рецептурни бланки-жълти и зелени 

 Регистър на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени 

продукти от лекари и лекари по дентална медицина. 

Инспекторите и главният специалист РЛЗ осъществяват текущ контрол и оказват 

методична и консултативна помощ в пълен обем съобразно ангажиментите им. 

Работата на отдела във връзка с контрола на аптеки, дрогерии и складове за търговия 

на едро с лекарствени продукти се осъществява от двама служители на длъжност "Старши 

инспектор». През трето и четвърто тримесечие към тях работи един главен инспектор за 

подсилване интензивността и качеството на контролната дейност в този сектор. 

Служителите оказват ежедневна методическа помощ на лечебни заведения, аптеки и 

аптечни складове, на граждани; осъществяват контрол на аптеки, дрогерии и складове за 

търговия на едро с лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ,  осъществяват контрол на 

обектите и дейностите, свързани с използване на лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества. Участват в съвместни проверки по искане на други институции. 

Служителите са добре запознати и прилагат ефективно изискванията на нормативната 

уредба: Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, ЗЛПХМ, Наредба 

№28/2008г., Наредба №4/04.03.2009 г., Наредба №5/2011 г., Наредба №21/12.10.2000 г., 

Наредба №55 от 13.12.2010 г., Наредба №24/31.10.2000 г., Наредба №28/31.05.2001 г. и др.  

Във връзка с прилагането на Закона за контрол върху наркотичните вещества 

и прекурсорите са извършени следните дейности: 

 8 проверки за издаване на протоколи на търговци на едро и аптеки, кандидатстващи 

за лицензия за търговия с наркотични вещества или промяна на обстоятелства; 

 86 проверки на търговци на едро и аптеки, притежаващи лицензия за търговия с 

наркотични вещества;  

 2 проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за 

изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

 Предоставени са 2085 кочани рецептурни бланки за предписване на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества;  

 Предоставени са 73 кочани специални формуляри за поръчка на медикаменти, 

съдържащи наркотични вещества; 
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 37 вписвания в регистъра на предоставени специални формуляри по чл.13, ал. 4 от 

Наредба №21/12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при 

извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати; 

 Приети са 1329 протокола за отчитане на рецептурни бланки за предписване на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества /протоколи от аптеки и лечебни 

заведения/;  

 Приети са 1316 протокола за отчитане на специални формуляри за поръчка на 

медикаменти, съдържащи наркотични вещества; 

 Приети са 364 отчета за движението на наркотичните вещества; 

 Изготвени  4 отчета за движението на наркотичните вещества до МЗ. 

 Приети са 394 заявления за получаване на специални рецептурни бланки. 

 Съвместни проверки с МВР и ДАНС – 6 бр.  

 Във връзка с контрола на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина са 

осъществени следните дейности: 

 Издадени са 24 заключения за хигиенна оценка на обекти за търговия на едро и 

аптеки ;  

 Издадени са 3 удостоверения за регистрация на дрогерия; 

 Извършени са 277 проверки в обектите за търговия на едро, аптеки и дрогерии при 

планувани 233 проверки за годината; 

 Издени са 179 предписания за обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени 

продукти.  

Във връзка с издаване на разрешения за съхранението и продажбата на 

лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, съгласно Наредба № 

5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за  съхранение и 

продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и 

снабдяването им с лекарствени продукти:  

 Издадени са 3 разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти 

на лекари и лекари по дентална медицина с регистрирани лечебни заведения на 

територията на областта през 2018 г. 

 Издени са 2 заповеди за прекратяване на разрешение за съхранението и продажбата 

на лекарствени продукти 

 Извършени са 25 проверки по съхранението и продажбата на лекарствени продукти 

от лекари и лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5 от 2011 г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СНАБДЯВАНЕТО ИМ С ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ  /при планувани 12 проверки за годината/. 

Във връзка с осъществяването на контрол на заявяването, разпределението и 

разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на 

Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване 
Извършени са 2 вписвания в списъка на лекарите, имащи право да предписват 

лекарствени продукти по Наредба 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския 

бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване. 

Във връзка с водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, 

които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 

№ 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за 2018 г. са 

приети 394 броя заявления за получаване на специални рецептурни бланки.  

Общо за сектор контрол на аптеки, дрогерии и складове на едро са издадени 14 АУАН.  
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Заложените в плана на Дирекция МД проверки на аптеки, дрогерии и складове за търговия 

на едро с лекарствени продукти за 2018 г. са изпълнени.      

 

Дейности по Направление „Извънболнична помощ” 

Работата на отдела по извънболнична помощ се осъществява от шестима инспектори 

и един гл. специалист, който поддържа „Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ и хосписите”. Дейността по това направление е насочена към 

лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, лица, упражняващи 

неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, 

както и към други лечебни заведения съгласно ЗЛЗ - ЦСМП, РЦТХ, ДМСГД.  

За 2018 г. са извършени 726 проверки на лечебни заведения за извънболнична 

помощ относно спазването на утвърдените медицински стандарти и по Наредба за 

осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, Наредба №1/2013 г. за 

предоставяне на медико-статиситическа информация и информация за медицинската 

дейност на лечебните заведения, както и по Наредба №8 за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията. Издадени са 53 броя предписания. Издадени са 5 АУАН.  

През второ тримесечие на 2018 г. на основание Заповед № 169/19.04.2018 г. на 

Директора на РЗИ Варна се извърши тематична проверка на всички МЦ и ДКЦ  на 

територията на гр. Варна за установяване съответствие между издадените от РЗИ – Варна. 

Удостоверения за регистрация и приложения към тях на лечебни заведения за 

специализирана извънболнична медицинска помощ – МЦ и ДКЦ на територията на гр. 

Варна и моментното състояние на лечебните заведения по отношение на структура и 

кадрова обезпеченост, съгласно Закона за лечебните заведения и утвърдените медицински 

стандарти, както и спазване изискването на чл. 43 от Закона за лечебните заведения.  

Предмет на проверката:  - спазване изискванията на ЗЛЗ и на утвърдените медицински 

стандарти по отношение на структура по видове лечебни заведения и кадрова обезпеченост, 

включително наличие на актуално щатно разписание, графици за работното време на ЛЗ  и 

спазването им;  

Контрол на обекти на територията на курортните комплекси: 

Обемът на работата е голям поради големия брой ЛЗИБП, които осъществяват 

дейността си в третата по големина област в страната, особено през летния сезон, когато 

населението на областта нараства почти двойно и лечебните заведения в курортните 

комплекси възобновяват дейност. В тази връзка през м. май и юни са предприети масови 

проверки на лечебните заведения, аптеките и дрогериите на курортните комплекси.  

Проверени са: 4 лечебни заведения по отношение спазване на медицински стандарти във 

връзка със заявления за регистрация и пререгистрация; 17 бр. съвместни проверки с 

Министерство на туризма, относно участие в комисия за извършване проверка на място за 

изпълнението на задълженията на наемателя, относно осигуряване на здравното и  

медицинско обслужване на морски плажове - НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ; 2 бр. извършени съвместни 

проверки с Министерство на туризма /вх. №12843/07.06.18 г./, относно участие в комисия 

по сертифициране на балнеолечебен (медикъл спа) и спа център - НАРЕДБА № 2 ОТ 29 

ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 

"БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР", "СПА ЦЕНТЪР", "УЕЛНЕС ЦЕНТЪР" 

И "ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР"; 40 бр. планови проверки на ЛЗ; 20 бр. проверки 

на аптеки и дрогерии. 

През месеците юли и август 2018 г. е проведен сериозен контрол по отношение на 

лечебните заведения за извънболнична помощ, аптеките и дрогериите на територията на 

куротните комплекси. Установени са нелоялни търговски практики в дрогерии, за което 

беше сезирана Комисията за защита на потребителите, която предприе административно-

наказателни мерки. При проверките през месец септември се установи, че лечебните 

заведения, аптеките и дрогериите не функционират поради приключването на летния сезон.   
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През трето тримесечие на 2018 г. по искане на министъра на здравеопазването е 

извършена проверка в ДМСГД Варна във връзка с починали деца за периода 2010 – 2014 г., 

настанени в лечебното заведение. Изпратен е доклад до г-н Ананиев.  

Своевременно се осъществяват проверките на ЛЗИБП по постъпилите в РЗИ-Варна 

жалби и сигнали от граждани, свързани с нарушаване на правата им по Закона за здравето, 

като в законосъбразния срок се изпращат и становища или се пренасочват към други 

ведомства. За 2018 г. в отдел ОКМД общо за периода са постъпили 72 жалби, касаещи 

дейността на болнични, извънболнични лечебни заведения и лица, практикуващи 

неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве.           

Във връзка с дейността по извършване на регистрация на лечебните заведения за 

извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните 

заведения и контрол по извършената регистрация е осъществено следното: 

 Издадени удостоверения за регистрация на лечебни заведения за извънболнична 

помощ и хосписи – 54 бр.; 

 Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебни 

заведения  за извънболнична помощ и хосписи – 159 бр.; 

 Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ и 

хосписи – 44 бр.; 

 Издадени удостоверения и справки за актуално състояние на извършената 

регистрация - 260 бр.; 

 Издадени становища за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ – 120 бр.; 

 Кореспонденция (справки, отчети и др.) във връзка с регистъра – 160 бр. 

 През отчетния период са регистрирани 5 лица, упражняващи неконвенционални 

методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Извършвани са 55 проверки на лица, упражняващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве /при планувани 55 проверки/; 

Издадени са 4 АУАН. Заложените  в плана на Дирекция МД проверки на лица, 

упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве за 2018 г. са изпълнени. Издадени са пет заповеди за прекратяване 

на регистрация на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно 

въздействие върху индивидуалното здраве 

Регистърът на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите се поддържа стриктно.  

Продължава актуализирането на регистъра, както и подаването на пълна информация в него 

на Интернет-страницата на РЗИ-Варна за улеснение на гражданите. 

Стриктно се спазват сроковете по осъществяване на проверки във връзка с 

регистрацията и промяна в обстоятелствата по вече извършената регистрация на всички 

подали зявления в РЗИ-Варна лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи 

съвместно с отдел ПЕК на Дирекция „Надзор на заразните заболявания.  

Дейности по Направление „Болнична помощ” 

Дейността на отдела по това направление се осъществява от шестима инспектори, 

като двама от инспекторите извършават и дейност по събиране и обработка на медико-

статистическа информация. Конкретната работа в това направление се състои в анализ на 

здравните потребности от различните видове ЛЗ за БП, контрол на цялостната дейност на 

ЛЗ за БП, контрол съгласно изискванията на ЗЛЗ, контрол по Методиката за реда за 

субсидиране на ЛЗБП с държавно и общинско участие, проверки по жалби и сигнали, 

поддържането на единни информационни системи за отчетност на лечебните заведения, 

оказването на методическа помощ и осъществяване на контрол при прилагането им и др.  

Във връзка с извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето, по жалби и 

сигнали при нарушаване правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското 

обслужване и участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит", е 

осъществено следното: 



 

 
58 

Извършени проверки по жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване и 

нарушени пациентски права –71бр.; 

Участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит" – 2. 

Във връзка с издаване на Удостоверения за изпълнение на изискванията на 

наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и 

на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения са: 

 Издадени удостоверения по чл. 47 от ЗЛЗ на лечебни заведения за болнична помощ – 

5 бр.; 

 Извършени проверки по медицински стандарти – 33 бр.; 

 Извършени проверки по изпълнението на Наредба № 49 от 2010 г. за основните 

изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на 

лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и 

Правилника за устройството и дейността на диализните центрове – 11 бр.           

Във връзка със събиране и анализ на информация, свързана с разходването на 

публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта и 

контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от 

бюджета на МЗ, е извършено следното: 

 Приети, проверени и изпратени на НЦОЗА отчети – 90 бр.;   

 Извършени проверки в лечебните заведения – 40 бр.; 

 Проверени и върнати за преработване отчети на лечебните заведения – 36 бр. 

Изпратени уведомления до ИА „Медицински одит“ - Изпратени са общо 4 уведомления 

до Изпълнителна агенция „Медицински одит” за случай на нарушаване на утвърдените 

медицински стандарти  и за упражняване на лечебна дейност без регистрация по ЗЛЗ,  

констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ-Варна. 

Медико-статистическа дейност на Отдел ОКМД 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне на финансово-икономическа 

статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и 

здравните заведения на територията на региона, е извършено следно 

 Събрани, обработени и проверени отчети по разделно отчитане на разходите на  

лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП – 14 бр. 

 Събрани и проверени "досиета" на лечебните заведения за болнична помощ - 19 бр. 

 Събрани и обработени справки за натуралните показатели в делегираните от 

държавата дейности по здравеопазване – 65 бр.; 

Във връзка с изработване, анализ и оценка на здравно-демографските процеси на 

територията на областта, необходими за формирането на национална и регионална здравна 

политика е изготвен Здравно-демографският анализ за Област Варна за 2017 г. през трето 

тримесечие на годината. 

Във връзка с внедряване и поддържане на единни информационни системи за 

отчетност на лечебните и здравните заведения, оказване методическа помощ и 

осъществяване контрол при прилагането, е оказана методическа помощ  на 980 лечебни 

заведения от Област Варна. 

Във връзка със събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа 

информация за дейността на лечебните и здравните заведения, е извършено следното: 

 Събрани и обработени годишни статистически отчети – 3283 броя; 

 Събрани и обработени оперативни статистически отчети – 171 бр.; 

 Обработени съобщения, справки и др. – 32 бр.; 

 Изготвени информационни карти за починали деца – 2 бр.; 

 Проверка и кодиране на съобщения за смърт – 7435 бр.; 

 Събрани съобщения за суицидни действия – 136 бр. 

Във връзка с поддържане на Регионален раков регистър по искане на СБАЛОЗ-Варна 

всеки месец се изпращат копия от кодирани по МКБ-10 „Съобщения за смърт” на 

пациенти, починали от онкологични заболявания. 
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Дейност по СДО на отдел ОКМД 

Във връзка с дейността по проучване и установяване потребностите в областта от 

лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински 

специалисти с висше образование и предложения до министъра на здравеопазването за броя 

на местата за следдипломно обучение: 

 Изготвени анализи за здравното състояние и потребностите от медицинска помощ в 

областта – 1 бр.; 

 Изготвени доклади, становища по искане на МЗ и други институции – 3 бр.; 

 През годината са изготвени анализи за потребностите от медицински специалисти в: 

o - извънболничната помощ - 1  

o - болничната помощ - 1          

Дейност съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, 

осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни 

актове 

• Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване – 48 участия 

• Участия в заседания на "Консултативна комисия" към Дирекция "Социално 

подпомагане" по общини – 42 участия  в четири комисии за Община Варна; 

• Проверки по сигнали на граждани и организации (ДАЗД, ОЗД към Д СП, лечебни 

заведения и др.), по нарушения при спазване правата на детето – 1 бр. 

• Осъществяване на зададени от МЗ извънпланови тематични проверки в лечебните 

заведения на територията на областта по сигнали за нарушени права на децата – за годината 

е извършена проверка в ДМСГД.  

Участие в изработването на областна здравна карта и геопозиционирана областна 

здравна карта 

 Участие в изработване на областна здравна карта  

Дейности свързани с детското здравеопазване: 

Предоставяне на информация в МЗ веднъж годишно относно: 

• В изпълнение на „Стратегията за борба с трафика на хора” изпращане на 

информация за случаи на новородени деца на територията на региона, припознати от лица с 

чуждо или двойно гражданство; 

• броя на извършените превенции на изоставяне на дете на ниво родилен дом съгласно 

Методическото ръководство за превенция на изоставянето на дете на ниво родилен дом и 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето 

на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция; 

• информация за броя на родените деца с увреждания; 

• броя на деца жертва на насилие или в риск от насилие. 

Дейността на отдела по тези направления  се отчита в МЗ по електронен път в 4 броя 

таблици през м. януари 2018 г.  

Предоставяне на информация в МЗ на тримесечие относно: натурални показатели в 

делегираните от държавата дейности на функция „Здравеопазване“; брой на децата, 

ползващи детска ясла и детска кухня – изпратени в срок в МЗ. 

Дейност във връзка с чл. 56 от Закона за здравето             
За 2018  г. са извършени 708 проверки за тютюнопушене в лечебни заведения за 

извънболнична и болнична помощ - 436, аптеки, дрогерии и складове за търговия на едро с 

лекарствени продукти - 272.  Издаден е един АУАН. 

Планиране, организиране и контрол на дейностите по медицинското осигуряване на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи 

Целите на Дирекцията по тази специфична дейност са насочени към: 

1. Подобряване на дейностите по планирането на медицинското осигуряване на 

населението на област Варна при кризи.  

2. Осъществяване на контрол върху лечебната мрежа в областта относно готовността 

и за действие при кризи.  
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3. Осъществяване на контрол върху лечебната мрежа в областта относно готовността 

й за действие при усложнена зимна обстановка.  

4. Осъществяване на взаимодействие и координация с останалите органи и 

институции, осигуряващи защитата на населението при кризи от различен характер. 

Осъществени са следните дейности: 

 Предоставени са актуални списъци за пациентите на хемодиализа, графици и 

автомобилите, с които се транспортират пациентите на РД ,,Пожарна безопасност и 

защита на населението”- Варна и на общините в област Варна (без Община Варна).  

 Изготвени са указания на Директора на РЗИ-Варна относно ,,Подготовка на 

лечебните заведения за работа при есенно-зимни условия в усложнена зимна 

обстановка”. Същите  са изпратени на всички държавни и общински лечебни 

заведения в областта.  

 От общините (без Община Варна) е изискана справка за всички общопрактикуващи 

лекари (ОПЛ) от индивидуалните и групови практики с оглед информация за 

пътуващите лекари до ,,центъра на практиката“ при условия на усложнена зимна 

обстановка.  

 Изготвен и предоставен е в Министерство на здравеопазването доклад на хартиен 

носител и на e-mail: dejuren@mh.government.bg относно готовността на РЗИ – Варна, 

лечебните и здравни заведения на територията на област Варна за работа в 

усложнена зимна обстановка.  

 Актуализирани са данните за окомплектуването на здравните и лечебни заведения в 

областта с личен състав и техника и са предоставени  в Министерство на 

здравеопазването – 42 изготвени сведения.  

 Изготвена и изпратена е заявка-поименен списък за безусловно и условно 

отсрочване на запасни, назначени на работа и водещи се на военен отчет във Военно 

окръжие. 

 Съгласуване и утвърждаване на плановете на лечебните заведения при кризи от 

военен и невоенен характер – 3 бр.; 

 Оказване методическа помощ на специалистите по отбранително мобилизационна 

подготовка /ОМП/ на лечебните заведения при изготвяне на плановете за работа във 

военно време – 1. 

 Участие в заседания на Постоянната областна комисия за бедствия, аварии и 

катастрофи – 2 участия; 

 Изготвяне на доклади пред Областния съвет за сигурност за медицинското 

осигуряване на населението при бедствия, аварии и кризи (БАК) - изготвят се в края 

на годината –  1 доклад;           

 Актуализиране навоенновременния  план на РЗИ за привеждане в готовност за 

работа във военно време – веднъж. 

Част от дейността, касаеща самата инспекция се извършва от дирекция АПФСО. 

Административно обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица 
Работата на отдел ОКМД е свързана с подобряване на административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Дейността на Дирекцията е 

насочена към граждани, физически и юридически лица, ползващи административните 

услуги на РЗИ-Варна. 

Комисията за регистрация, за промяна в обстоятелствата по вече извършена 

регистрация и заличаване на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и 

лицата, практикуващи неконвенционални методи съгласно ЗЛЗ, назначена със съответна 

заповед на Директора на РЗИ-Варна, работи ефективно, като на основание нормативните 

изисквания се обсъждат всички постъпили заявления. 

През 2018 г. със Заповед на Директора на РЗИ – Варна се сформира и комисия за за 

издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия, за промяна в обстоятелствата по 

извършена регистрация на дрогерия и за издаване на хигиенно заключение на аптека.  
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Във връзка с извършване на други дейности, произтичащи от нормативен акт или от 

законните разпореждания на директора на РЗИ. 

 Предоставяне на информация на физическите и юридическите лица по ЗДОИ – 

предоставена е информация на 2 физически лица; 

 Участие в 3 работни срещи с общинските структури по здравеопазване   относно 

издаване на медицински бележки за отсъствия на учениците; 

Взаимодействие с други структури в рамките на РЗИ-Варна и други регионални и 

национални структури. 

Дирекция МД осъществява постоянна връзка с другите Дирекции от РЗИ-Варна чрез 

размяна и предоставяне на информация и становища, колаборация на действията в рамките 

на институцията, основани на взаимно уважение и колегиалност чрез участие в съвместни 

комисии, извършване на общи проверки на лечебни заведения. 

Оказва активно съдействие чрез своевременно предоставяне на медико-

статистическа информация и становища на други институции като Община Варна, Област 

Варна във връзка с участието им в разработването на програми по Регионално развитие, във 

връзка с жалби и сигнали от граждани – със Съд, Прокуратура, Изпълнителна агенция 

„Медицински одит”-гр. София, ИАТ, ИАЛ, пациентски организации, Омбудсман, 

Министерски съвет, Президентство и др. 

Квалификация на кадрите – утвърден е план за участие на служителите от 

отдела в курсовете за обучение към Институт по публична администрация и НЦОЗА с цел 

повишаване квалификацията им в областта на държавната администрация. Планът е 

изпълнен в пълен обем. 

Участие в програми и проекти към МЗ – През тази година не участваме в 

европейски програми и проекти.  

Участие в други междуведомствени комисии  

 Участие на представител на Дирекцията в Пробационен съвет към Областна служба 

„Изпълнение на наказанията” – гр. Варна – 12 участия за 2018 г. 

 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (НЗБ) 

Дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ-Варна работи по изпълнение на 

стратегическата цел за опазване на общественото здраве, високоефективен надзор на 

заразните и паразитни болести и разходноефективна национална имунизационна политика, 

опазване на страната от внос на инфекции с висок епидемичен потенциал в съответствие с 

Международните здравни правила, контрол на епидемиологичния режим, дезинфекция и 

стерилизация в лечебните заведения и намаляване риска от инфекции свързани с 

медицинското обслужване /ИСМО/. 

В дирекцията са включени три отдела: отдел „Противоепидемичен контрол”, отдел  

„Микробиология и вирусология” и  отдел  „Медицинска паразитология”. 

 

ОТДЕЛ„ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” 
Дейността на отдела е насочена към повишаване ефективността на 

противоепидемичния  контрол за ограничаване на заболяемостта от остри инфекциозни 

заболявания, подобряване  на мониторирането на тяхната динамика  и  недопускане  внос  

на  обществено значими заразни заболявания и особено  опасни  инфекции.  

В  отдела се поддържат  и актуализират  следните регистри: регистър на личните 

здравни книжки; регистър на издадени удостоверения за придобита квалификация за 

изпълнители на  ДДД  дейности;  регистър на  имунизационния статус на лица до 6 г. 

възраст, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации; регистър остри заразни 

заболявания. 

 

КОНТРОЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНА ПОМОЩ 
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 Цялостната  дейност  на  отдела  е организирана  съгласно изготвения  годишен  

план,  съобразно  дадените от  МЗ указания  за  кратността и вида на проверките, 

дейностите  по  национални и регионални програми, текущо поставени от МЗ задачи и 

извънредно  възникналите през годината  епидемични  ситуации. 

Всички обекти, подлежащи на планов контрол са обхванати с изисквания брой 

планови  проверки и лабораторен контрол върху качеството на дезинфекционните и 

стерилизационни мероприятия в лечебни и здравни заведения. По епидемични показания са 

извършвани текущи проверки във всички обекти подлежащи на надзор и контрол на 

заразните болести. Тематичните проверки са във връзка с организацията на профилактиката 

и контрола на инфекции свързани с медицинското обслужване, правилното планиране, 

прилагане и изразходване на биопродуктите; диагностика и лечение на туберкулозата,СПИ 

и активен епидемиологичен надзор над СПИН. 

Планови проверки 
На текущ  планов контрол от отд.”ПЕК” през 2018 г. подлежат 3076  обекта, 

съществуващи самостоятелно и такива, включени в по-големи лечебни заведения.  

В общо 3076 обекта и подобекта, планирани за проверки през 2018 год., от 

служителите на отдел „ПЕК” са извършени    7882 проверки  както следва: 

294 планирани обекта – амбулатории за индивидуална практика за първична 

медицинска помощза годината  са обхванати   със1415 проверки; 

50 планирани обекта  - амбулатории за групова практика за първична медицинска 

помощ са със  244 проверки; 

238 обекта - амбулатории за индивидуална практика за специализирана  медицинска 

помощ са  със 460 проверки ;  

34 обекта  - амбулатории за групова практика за специализирана  медицинска помощ 

са със 65 проверки ; 

473 обекта - амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ са 

с 934 проверки; 

90 обекта - амбулатории за групова практика за първична дентална  помощ са със164 

проверки . 

6 обекта  - амбулатории за специализирана дентална помощ са с 16 проверки   

204 обекта в  общо  10  ДКЦ за областта са с 580 проверки, от които 488 проверки в 

специализирани кабинети, 6 - в операционни, 51 - в манипулационни и  35- в   лаборатории; 

610 обекта в общо 92  МЦ са със  1560 проверки, от които 1275 на  специализирани 

кабинети, 44- на лаборатории, 200 – на манипулационни и 41 – на операционни в 

медицинските центрове; 

67 обекта  в  общо 12  ДЦ са със   153 проверки , в това число - 133 на дентални 

кабинети, 18 - на лаборатории и 2- на операционни; 

44  обекта  в  общо 6 медико-дентални центъра са със   85 проверки, в това число 21- 

на специализирани лекарски кабинети,  55 на специализирани дентални  кабинети, 4 – на 

лаборатория, 2 -  на манипулационни  и 3- на операционни; 

53 обекта – медико-диагностични лаборатории  са с общо  116 проверки; 

88 обекта – медико-технически лаборатории  са с общо 171  проверки. 

В  17  лечебни  заведения за болнична помощ  с  общо 237 обекта, подлежащи на 

контрол през годината са извършени 748 проверки, от които в рискови отделения – 378, в 

нерискови отделения - 259 и в други обекти – 111. 

В други лечебни заведения -  ЦСМП и техните филиали в 9 обекта подлежащи на 

контролпрез 2018 са извършени  17 проверки, в  центъра по хемотрансфузиология –   5 

проверки, диализен център – 3 проверки. 

В ДМСГД  - едно лечебно заведение   са извършени 19 проверки. 

В 17 обекта – домове за медико-социални грижи  за  възрастни са извършени 36 

проверки  

В 7 обекта – хосписи  са извършени 13 проверки. 
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На залануваните през 2018г. осем центъра за комплексно обслужване на деца с 

увреждания или хронични заболявания не са извършени проверки поради това, че в тези 

обекти няма медицинско обслужване. 

В 274 здравни кабинети  на  детските и учебно-възпитателни заведения,   подлежащи 

на контрол  през 2018г. от отд. “ПЕК са извършени  общо 553 проверки. разпределени както 

следва: 

12 обекта – детски ясли с 64 проверки в тях; 

37 обекта – обединени детски заведения с 74 проверки ; 

109 обекта  -  детски градини с 208 проверки в тях; 

116 обекта - училища с 205 проверки в здравни кабинети ; 

По сигнал са  извършени  2 проверки в заведения за социални услуги за деца. 

В подлежащите за проверка 243 други обекти -ДДД фирми, магазини, училища и  

детски заведения  без здравни кабинети са извършени 523 проверки. 

Тематични проверки 

При планиране и изпълнение на плановите тематични проверки през настоящата 

година  е обърнато особенно внимание на посочените в указанието за планиране водещи 

проблеми, а именно: 

1.Своевременно регистриране, съобщаване и отчет на заболелите от туберкулоза и 

сексуално предевани инфекции/СПИ – сифилис, гонорея и хламидийна инфекция/: 

През 2018г. във Варненска област е регистрирано незначително намаление на 

заболяемостта от ТБК - 63 заболели и заболяемост 13.32%ооо срещу 66 заболели и 

заболяемост 13.96%ооо за 2017г. Тенденцията, която се наблюдава в последните няколко 

години сочи задържане на едно сравнително високо ниво на заболяемост от туберкулоза. 

Извършени са 63 епидемични проучвания на всички новорегистрирани болни. Издирени са 

всички контактни на заболелите – 225 лица и са насочени за изследвания към СБАЛПФЗ. 

От контактните на туберкулозно болни пациенти са заболели 2-ма контактни. При 

извършени безплатни прегледи в дните на „Отворени врати“ през м. март 2018г са открити 

9 нови лица, болни от туберкулоза. 

2.Изготвяне на регистър на сексуално предавани инфекции /СПИ/, след извършени 

обобщения и верификация на получени данни от лабораториите, съгласно приложение №2 

към Наредба №3/26.05.2016г за реда и условията за провеждане на диагностика, 

профилактика и контрол на   сифилис, гонорея и урогенителни хламидийни инфекции. 

Броят  на  новорегистрираните  случаи  от  сифилис  през  отчетния  период на 2018г. 

е 22, със заболяемост 4.65%оо. Няма  хоспитализирани.  

Случаите на хламидиаза   -   40 случай със  заболяемост 8.45 %оо. 

Случаите на гонорея са 10, със  заболяемост 2.11 %оо. 

3. За осигуряване на достатъчна чувствителност на надзора по отношение на ИСМО 

/инфекции свързани с медицинското обслужване/, възникнали в резултат на наранявания с 

остри предмети. 

В МБАЛ „Св.Анна” за 2018г. са регистрирани 5 случая на професионална експозиция, 

към кръвно преносими инфекции, в т.ч. наранявания с остри  предмети. 

В МБАЛ „Св. Марина” за 2018г. са регистрирани и съобщени 6 случая на 

професионална  експозиция, към  кръвно-преносими  инфекции, в т.ч. наранявания  с остри  

предмети 

Във всички регистрирани случаи на професионална експозиция са предприети 

необходимите мерки, касаещи  постекспозиционна  профилактика на медицинските лица. 

През 2018г. в отдел "ПЕК", Д"НЗБ" при РЗИ-Варна са планувани 64 проверки по 

разкриваемост и регистрация на ИСМО в рисковите отделения на лечебните заведения на 

територията на Варненска област. Проведени са 20 срезови и 19 ретроспективни 

проучвания,общо 39 проверки по разкриваемост и регистрация на ИСМО в рисковите 

отделения на лечебните заведения. Ретроспективните проучвания са проведени в свободно 

избрани периоди от 30 дни през годината и не са открити случаи  на нерегистрирани ВБИ. 

В срезовото проучване  са включени 323 истории на заболявания,  а в ретроспективното – 
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2213 ИЗ. При 63 пациента има удължаване на болничния престой, поради усложнение на 

състоянието от съпътстващи хронични заболявания, при онкологични заболявания  в 

напреднал  стадий. 

Проблем за лечебните заведения са внесените ИСМО, като в повече от 90% от 

случаите те не се докладват от изпращащото болнично заведение, което крие риск от 

възникване  и разпространение на ИСМО и взривове от ВБИ в други отделения и клиники. 

През 2018 г. с лабораторен микробиологичен контрол от подлежащите 269 обекта са 

обхванати 261 обекта и взети общо 1759 бр. проби, разпределени както следва:  

- лечебни заведения за извънболнична помощ:  от подлежащите 131 обекта са обхванати 

123 бр. обекта, тъй като осем броя от тях временно са преустановили дейността си. Взети 

общо  620 бр. проби от подлежащите лечебни заведения за извънболнична помощ.  

- лечебни заведения за болнична помощ: подлежащи  са 17 бр. лечебни заведения във 

Варненска област със 173 обекта в тях (рискови отделения, нерискови отделения и други  

обекти). За 2018 год. с лабораторен микробиологичен  контрол са обхванати 137 обекта  – 

това включва рискови и нерискови отделения и клиники в лечебните заведения. Взети са 

1139 проби.  За рисковите отделения се отчита обхват с лабораторен микробиологичен 

контрол 100 %  , а  за  нерисковите отделения за 2018 г. обхватът е 72,60 %.   

Стерилизацията  се  извършва  в  ЦСБ  на  лечебните заведения, като в  отделенията  

се  ползват  консумативи  и  инструментариум  в  срок  на  годност на стерилизацията, 

пакетирани  във фолио за целта  или  в контейнери  и  барабани.  Ползват се и фабрично 

стерилни консумативи. В някои отделения разполагат със собствени автоклави за спешни 

случаи. Води се необходимата документация за контрол на стерилизационните 

мероприятия. 

Контролът на стерилизационната апаратура се осъществява от медицинските 

специалисти с хартиени индикатори и се регистрира в специални дневници, които се водят 

ежедневно при извършване на автоклавирането.  

Ефективността на съоръженията за третиране и степента на обеззаразяване на 

опасните отпадъци на територията на лечебните заведения се удостоверява чрез 

осъществяване на вътрешен контрол с биологични индикатори. 

4.  Проверка по проблем имунопрофилактика: организация на дейността на ОПЛ, 

имунопрофилактика на ТБК, имунопрофилактика против бяс, спазване на хладилна верига, 

съхранение на биопродукти и изразходването им, проверки  за забрана на 

тютюнопушенето. 

Общо през  отчетния период са извършени  1828 проверки по имунопрофилактиката, 

което съставлява  23.19 % от общия брой проверки.  

Отчетените данни от изпълнението на плана за плановите профилактични 

имунизации и реимунизации през 2018г. във Варненска област сочат 87.35 % обхват-  от 

общо подлежащите 98 820 лица с ваксини са обхванати 86 325.   

Броят на обхванатите с имунизирани лица през 2018г. е 39 158 от общо 

подлежащите 44 149 – 88.69 % . Реимунизирани  са 47 167 от подлежащите 54 671 – 86.27%. 

 

Проверки в други обекти 

В началото на  2018г. на територията на Варненска област са  регистрирани 53 

фирми и юридически лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации /от 

тях 51 действащи/. Пререгистрирани /на основание Наредба№1/05/01.2018г за условията и 

реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация / са 34 фирми, отговарящи 

на условията на новата наредба. 

През годината са проверени всички регистрирани фирми със111 проверки, с 

обхващане на техните разходни складове за биоциди  и различен процент договорирани от 

тях обекти, които се поддържат със системни периодични дезинфекционни обработки. 

Помещенията за съхранение на биоциди отговарят на изискванията на Наредба 

№1/05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. Изпълняват се изискванията за безопасност при работа с биоциди. През 2018 
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година  са извършени 69 проверки по отношение на  обезпечаването на обектите с 

дезинсекции и дератизации. С контрол са обхванати   разнородни по вид обекти и 

предприятия  във Варненска област - хранителни, комунални и производствени. 

Ръководителите на ДДД фирми и изпълнителите на ДДД дейности притежават 

удостоверения за професионална квалификация.  

Обследвани са  101 броя  регистрирани по досие комарни биотопи на територията на 

областта.  

През 2018г. в отдел „ПЕК“ към Дирекция „НЗБ“ на РЗИ-Варна се проведе  един 

квалификационен курс за извършители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. В квалификационния курс участие взеха и специалисти-ветеринарни лекари 

от ОДБХ – гр, Варна. Обучени са 21 изпълнители на ДДД дейности, които получиха 

удостоверение за правоспособност, след положен изпит.   

 

ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
По проект и инициатива на Националната стратегия и Националната програма 

за борба с ХИВ/СПИН и СПИ на МЗ, от 15.04.2003 г. в РЗИ – Варна  функционира 

КАБКИС (Кабинет  за  анонимно  и  безплатно  консултиране  и  изследване  за  

ХИВ/СПИН). 

Проведени кампании: 

 Посещение в затвора в с. Разделна - изследвани 18 лица за ХИВ/СПИН, вирусни 

хепатити В и С.. 

  „Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ”  в която бяха изследвани 

106 лица.  

 „Национална лятна АНТИСПИН кампания”. Изследвани в кабинета са 83 лица, а в 

мобилния кабинет  на терен - 42 лица за ХИВ/СПИН. Не са регистрирани 

положителни резултати.  

 През периода на Европейска седмица  за изследване на ХИВ, вирусни хепатити В и 

С и сифилис, както и Световения ден на СПИН, които тази година преминаха под 

мотото „Узнай своя статус” , са изследвани 78 лица.  

Анонимни и безплатни изследавния за хепатит В, хепатит С и сифилис се 

предоставяха на клиенти от уязвимите групи от населението.  

През месеците септември – ноември по разпореждане на МЗ в три от големите 

лечебни заведения на гр. Варна се проведе обучение на медицинския персонал относно 

превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции в страната. Бяха 

включени темите:  

Изпълнение на националните приоритети и политики за за превенция и контрол на 

ХИВ и сексуално предавани инфекции в България- представяне на Националната програма 

за превенция и контрол на ХИВ и СПИ /2017-2020г./; 

Представяне на епидемиологични данни за разпространението на ХИВ/СПИН в 

страната и областта; 

Нормативна база и мерки за безопасност на медицинския персонал при оказване на 

медицински услуги на пациенти с ХИВ/СПИН. 

По Националната програма за първична профилактика на рака на маточната 

шийка бяха извършени следните дейности: 

Актуализираха се участниците в Регионалния координационен съвет за Варненска 

област  по НПППРМШ. Проведоха се 6 родителски срещи в училищата на гр.Варна, с цел 

запознаване на родителите с Националната програма за първична профилактика на РМШ. 

Съвместно с НПО се проведоха срещи  с родителите на деца предимно от ромски произход. 

Целта беше разясняване на заболяването, начините за превенция и ползата от 

ваксинопрофилактиката. Ежемесечно се провеждаха срещи с общопрактикуващи лекари с 

цел разясняване на целевата група, подлежаща на имунизация, схемата на провеждане на 

имунизацията, начина на заявяване и отчитане на ваксините.   
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През 2018г. година подлежащи на имунизация срещу РМШ са 3 924 подрастващи 

момичета. Обхванати с ваксина ( Cervarix или Silgard) са 275. Процентът на обхват до този 

момент е 7 %.  

През м.март 2017г. стартира Национална програма за контрол и лечение на 

ротавирусните гастроентерити в България, 2017 – 2021г., приета с  Решение № 8 на 

Министерски съвет  от 06. 01. 2017г., която осигурява напълно безплатно ваксина за деца в 

кърмаческа възраст. Изпълнители по програмата са отново семейните  лекари. Ролята на 

РЗИ е да популяризира и контролира тази програма, за да могат по-голям брой деца да се 

профилактират срещу това тежко заболяване. 

Проведе се уебинар в гр. Варна, със съдействието на Глаксо Смит Клайн. При он 

лайн семинара се презентираха лекции и доклади, свързани  с данни и анализи за 

ротавирусната ваксинация. Участниците в семинара, чрез интернет връзка от различни 

точки на света, имаха възможност за допълнителни въпроси и казуси, възникнали след 

изслушване на лекциите. 

 Проведена среща с участници: представители на Глаксо Смит Клайн; ОПЛ и 

педиатри от гр. Варна и областта, и служители на отдел „Противоепидемичен контрол” към 

РЗИ-Варна на тема „Натоварване на имунитета и имунен отговор”, след прилагане на 

ваксината „Ротарикс”. 

Проведено анкетиране сред ОПЛ, включващо актуални въпроси свързани с 

профилактика на ротавирусните гастроентерити. 

 Прием на отчети от ОПЛ на всяко тримесечие за проведените ваксини за 

ротавирусни гасроентерити. Годишен отчет на проведените имунизации, вклюващ 

сравнение с предходна календарна година. 

Заболяемост и относителен дял на ротавирусните ентерити, сравнително за 

2017 г. и 2018 г. 

 

ротавирусен 

ентерит 

2017 г. 2018 г. 

брой заб-мост относ. дял брой заб-мост относ. дял 

311 65,76 15,95 120 25,37 7,27 

Брой проведени имунизации за гр. Варна и областта за 2017 и 2018 г. 

вид ваксина доза година брой имунизации обхват в % 

двудозова 

І доза 

2017 1097 24,14 

2018 1622 36,31 

ІІ доза 

2017 837 18,41 

2018 1542 34.51 

тридозова 

І доза 

2017 306 6,73 

2018 32 0,71 

ІІ доза 

2017 251 5,52 

2018 25 0,55 

ІІІ доза 2017 55 1,21 
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2018 29 0,64 

новородени 2017 г. – 4544 

новородени 2018 г. – 4467 

От горепосочените данни става ясно, че за 2018г. процентът на имунизираните деца 

срещу ротавирусни гастроентерити се е повишил (основно за сметка на двудозовата схема 

на приложение с Ротарикс), спрямо процентът през 2017г. Заболяваемостта спрямо 

предходната 2017г. е спаднала значително. Този обнадеждаващ резултат още от самото 

начало на програмата, допринася за позитивните нагласи към ефективността и 

безопасността на ваксината. 

 

Епидемиологични проучвания 

През  2018г. са регистрирани общо 4336 остри заразни заболявания срещу 4562 

остри заразни заболявания  през 2017 г. Извършени 2758 епидемиологични проучвания  

срещу 2696 през   2017г. 

Извършените проучвания обхващат 63.60% от общия брой заболели от ОЗБ, при 

100% обхват от подлежащите на задължително проучване ОЗБ /ОВП, шигелози, 

салмонелози, инфекциозни ентероколити, колиентерити, вирусни хепатити, рубеола, 

епидемичен паротит, серозни менингити, менингококови инфекции, антракс, марсилска 

треска, лаймска борелиоза, лептоспироза, и   др./.  

Не е регистриран  случай на   внос  на  заразно  заболяване. 

За 2018 г. е регистриран  и проучен  един взрив  с ентероколитни оплаквания и два 

взрива  от ВБИ. Взривът с ентероколитни оплаквания е бактериална чревна инфекция с 

причинител Салмонела гр.Д с неизвестен източник на инфекция, алиментарен път на 

разпространение и фактор на предаване - храна,  сред деца, посетили организирано частно 

детско парти проведено в гр. Варна. Епидемиологично проучване е извършено  съвместно 

от служители на РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна. Заболели общо  13 лица, от които 5 деца и 3 

възрастни, с положителни резултатиот микробиологично изследване,  за Салмонела гр. Д. 

Разпоредени и са предприети  необходимите противоепидемични и хигиенни мерки. 

Предписаните мероприятия са изпълнени. Епидемичната ситуация е овладяна. 

Взрив от 5 броя взаимносвързани случая, с причинител Ацинетобактер баумании с 

характеристика на епидемичен взрив, е  регистриран при пациенти приети за лечение в 

КАИЛ към МБАЛ „Св.Марина” гр. Варна. Случаите са открити при месечно 

ретроспективно  проучване на ИСМО инфекциите. Причинителят е фенотипно идентичен 

по антибиограма при обявените случаи, мултирезистентен е към повечето антибиотици и е 

сензитивен основно  към Колистин. При обявените случаи причинителят се изолира само от 

трахеален секрет. Пациентите са с тежки хронични  заболявания, пролежават в две зали от 

клиниката и се обслужват от общ персонал. Проведено е и обучение за значението на 

хигиената на ръцете за профилактика на ВБИ инфекциите и  правилата за употреба на 

ръкавици при работа в клиниката.  

Взрив от 5 взаимносвързани случая на ИСМО, с причинител Клостридиум 

дифициле, регистрирани при пациенти приети за лечение в клиниката по Хематология към 

МБАЛ „Св.Марина” гр. Варна. Случаите са открити след съвместно  проучване на отд. 

„ПЕК” към РЗИ-Варна и звеното за епидемиологичен надзор към МБАЛ „ Св. Марина”. 

Доказан е антигенът на Клостридиум дифициле при всички регистрирани случаи, но само 

при двама пациенти от тях е установено наличие на токсин А/В в изпражненията. Трима от 

пациентите са с регистрирани  остри инфекциозни състояния, а другите двама пациенти  са  

изследвани като контактни. 

Наложи се мнението за ендогенни инфекции след употребата на широкоспектърни  

антибиотици за по-дълъг  период от време, при  пациенти с нисък имунитет  и тежки  

хронични хематологични заболявания.   

 

Дейност на  екип МСОГ към отдел  „ПЕК” 
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През отчетната 2018 година служителите от “МСОГ” към отдел “ПЕК” – Д”НЗБ”- 

РЗИ гр. Варна изпълняваха успешно задачите си по недопускане внос и разпространение в 

страната на заболявания с риск за общественото здраве.  

 През 2018 година бяха проверявани кораби на всички пристанища на гр. Варна – 

Пристанище Варна-изток и запад, Яхтено пристанище, Леспорт, Делфин 1, Петрол, ТЕРЕМ 

Флотски арсенал, Фериботен комплекс, КЗ, КРЗ, ПЧМВ, ПБМ ”Одесос” и ПТ Одесос, 

Морска гара, както и на рейд.Съгласно писмо на МЗ от месец ноември 2011година 

осъществяваме и граничния здравен контрол и на пристанище Балчик. 

 Съгласно представените Морски здравни декларации няма установени и 

регистрирани заболявания с риск за общественото здраве. През годината е изолиран 1 

заболял от варицела, член на екипаж на кораб, в Инфекциозна клиника Варна. 

 През отчетната 2018 година с граничен здравен контрол бяха обхванати 1691 кораба, 

отчита се намаляване на корабите, посетили варненските пристанища / през предходната 

2017 година – 1822 /, във връзка с икономическата и политическата ситуация в света и 

региона на Черно море. От проверените кораби 102 са под български флаг /срещу 82 за 

2017 година/ и  1589 - чужди /срещу 1740 за 2017 година/. 

 Извършените проверки на кораби са 1808 /срещу 1950 през миналата година /, за 

1114 отработени човекодни / за предходната година - 1115/.  Относителният дял проверки 

спрямо отработени човекодни през 2018г. отразява намаления брой кораби, посетили 

Варна.. 

 През 2018 г. от МСОГ бяха издадени 117 сертификата за освобождаване от здравен 

контрол на кораби – срещу 127 през 2017 година. Намалението съответства на по-малкия 

брой кораби в пристанищата на Варна. През годината беше оптимизирана и процедурата по 

издаване на сертификатите с цел облекчаване на процеса.  

 Общо приходите от сертификати за освобождаване от здравен контрол за годината 

са нараснали – 38 330 лв. срещу 41400 лв. за 2017 година, които под формата на държавни 

такси са влезли в държавния бюджет.  

 Поради това, че не е предвидена нормативна база за издаване на предписания на 

кораби  под чужд флаг, за предписване на мероприятия, касаещи здравния контрол, бяха 

използвани механизми предвидени от СЗО. 

 През годината бяха извършвани и съвместни проверки със служителите на Гранична 

полиция на пристигащи от рискови страни кораби, на кораби с бежанци и др. 

Освен проверките на товарни и пасажерски кораби, здравен контрол бе проведен и 

на влекачи, извършващи спомагателни дейности в пристанищата, научно-изследователски 

кораби, дълбачки, фериботи, яхти. 

 През годината започна участието ни по Европейски проект „Европейски Входни 

Здравни пунктове”. Дейностите по проекта са следните:  

 организиране на встъпителната среща по проекта в кк Св. Константин и Елена, 

Варна, Освен водещите по проекта , участваха представители на СЗО, на МЗ и различни 

международни структури, свързани със здравеопазването по корабите;  

 изготвена статия от служители на РЗИ Варна по проекта в рубриката People from the 

consortium и за здравния входен пункт на Варна, чийто представител е екипа на  МСОГ при 

РЗИ Варна. 

 Служители от екипа взеха  участие в среща по Европейски проект „Намаляване на 

отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси” за 

включване на НПО в управлението и контролирането на твърдите отпадъци в Черно море и  

участваха  в редовни срещи във връзка с осъществявания граничен контрол на 

ангажираните служби, както и по проекта за изграждане на Система за електронен обмен на 

информация между българските пристанища. 

  

Мерки за административна принуда 
През  2018г. от служителите  на отд.”ПЕК” са издадени общо 28 предписания. 

Издадените   предписания са основно по ограничаване и контрол на разпространението на 
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ОЗБ, епидситуации,  проблеми на имунопрофилактиката провеждана от ОПЛ, работа по 

национални програми, по   проблеми на материално-техническата база на лечебните 

заведения, както и по спазване на хигиенен  и  противоепидемичен  режим. През  2018г. от 

инспекторите  на отд.”ПЕК” има съставени 6 акта за административно нарушение.  

Издадени са  5  наказателни   постановления   на обща сума  1100 лв.   

Обслужване на клиенти по подадени  жалби 

През  2018г. в отд. ПЕК са постъпили  28 жалби. По всички са извършени проверки и 

всички  са приключени в законоустановения срок. Тринадесет от жалбите са основателни и 

във връзка с това са разпоредени необходимите действия за решаването им,  11 са 

преценени като  неоснователни, а 4 са пренасочени към други ведомства за отговор по 

компетентност. 

Предварителен  здравен контрол 

През 2018 год. са издадени нови 130 хигиенни заключения на ЛЗ. Издадени са 90 

становища за класификация на отпадъци, 2 удостоверения за дейности с опасни отпадъци и 

са извършени 131 проверки за контрол на дейности с опасни отпадъци. 

Здравно-образователна  дейност 

Ежеседмично в обобщена информация за дейността на РЗИ е включвана 

представената от Д”НЗБ” и отдел “ ПЕК “ информация относно епидемичната обстановка в 

района, както и тенденциите за развитие на епидемичния процес и препоръките за борба с 

ОЗБ. Задължително се регистрират възникналите епидемични ситуации. На сайта на РЗИ 

бяха представяни актуални проблеми по надзор на ОЗБ . 

Служители на отдела присъстваха и на  организирани от фирми за разпространение 

на биопродукти работни срещи с цел запознаване  с нови продукти в търговската мрежа. 

Инспекторите от отдел ПЕК присъстван на колегиумите, организирани по предварително 

изготвен план,  свързан с най-наболели проблеми от дейността на РЗИ Варна.   

Като най–мощно и единствено средство за ограничаване и ерадикация на 

ваксинопредотвратимите ОЗЗ остава плановата имунопрофилактика на подлежащите.  

Дейността в рамките на Програма ”Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, макар и в 

условията на повишени изисквания    през изтеклата година, бе успешна.  

 

ОТДЕЛ  “МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” 

През 2018 г. дейността на отдел „Медицинска паразитология” беше насочена към:  

своевременно диагностициране, регистриране и саниране на лицата с паризитози; контрол 

на масовите паразитози в организираните детски колективи и провеждане на мерки за 

тяхното снижение; недопускане на местно разпространение на малария и други внасяни 

тропически паразитни болести на територията на Варненска област; контрол по спазването 

на нормативните документи в борбата с паразитните болести (местни и внасяни) в 

лечебните заведения за доболнична и болнична помощ и детски заведения; методична и 

здравно-образователна дейност по въпросите на медицинската паразитология. 

През 2018 г. бяха изследвани по морфологични и имунологични показания общо 30 

675 лица срещу 30 312 за 2017 г., от които: 

- по клинични показания – 213 лица; 

- с профилактична цел – 1 698 лица; 

- по плана за държавен здравен контрол – 28 764 лица. 

С чревни паразитози бяха регистрирани 830  лица (2017 г. – 547) при екстензитет 

2,71%, който е по-висок спрямо 2017 г. – 1,81%. Общият брой на извършените лабораторни 

изследвания е 47887 (2017 г. – 49178): изследвания за хелминти и чревни протозои 47433 

(2017 г. – 48953), имунологични изследвания 97 (2017 г. – 33) и  санитарно-

паразитологични 357 (2017 г. – 192). 

 

Контролна и организационно-методична помощ 
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Извършени бяха 1117 проверки (от които 27 обследвания) и 416 оказана методична 

помощ на общо 637 обекта, контролирани от отдел „Медицинска паразитология” през 2018 

година. Всички проверки са изпълнени съгласно заложения план за 2018 година. 

Във връзка с контрола на противопаразитната дейност и спазването на нормативните 

документи по отношение на паразитозите бяха проверени 285 амбулатории за 

индивидуална и групова практика. Извършени бяха 84 проверки в 10 хирургични отделения 

по регистрацията на случаи с ехинококоза, като не бяха констатирани пропуски по 

съобщаването им. Проверени бяха 6 лаборатории с общо 20 проверки във връзка с 

изпълнение на Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести. Бяха извършени 303 проверки във връзка с чл. 56 от Закона за здравето по 

отношение контрола за спазване на забраната за тютютнопушене в закрити обекти с 

обществено предназначение, при които не бяха констатирани нарушения.  

През 2018 г. отдел „Медицинска паразитология” контролира общо 120 здравни 

кабинети в детски заведения и домове за социални грижи, 192 детски заведения по 

отношение на разпространението на масовите паразитози (ДЯ-12, ДЗ-163, МСД-7 ДМСГ-1) 

и 14 МСД за възрастни. През годината бяха извършени 390 проверки и обследвания (2017 г. 

– 398), от които – 230 по отношение спазването на санитарно-хигиенния режим за 

ограничаване на масовите паразитози и оказване методична помощ сред опаразитените 

лица в ДЗ, 133 проверки в здравните кабинети във връзка с документацията по приема, 

изследванията, лечението и диспансеризацията на опаразитените деца и отделно 27 

обследвания на ДЗ и МСД с опаразитеност на E. vermicularis над 10% след проведено 

изследване. 

През 2018 г. продължи изпълнението на Наредба №15 за здравните изисквания към 

лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, 

водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, 

бръснарските, фризьорските и козметичните салони. За отчетния период в отдел 

„Медицинска паразитология” по тази Наредба от Варненска област се изследваха за чревни 

паразити 1683 лица с регистрирани общо 12 паразитози - 0,71% опаразитеност, която е по-

висока от 2017 г. – 0,53%: 5 с жиардиаза, 3 с ентеробиоза, 2 с бластоцистоза и 2 с 

трихостронгилоидоза. Наблюдава се намаляване броя на изследваните за лични здравни 

книжки лица спрямо 2017 г. Опаразитените лица бяха консултирани и съобщени на личните 

им лекари.  

Направени бяха 18 епидемиологични проучвания за ехинококоза и едно за 

тениаринхоза. 

През 2018 г. Началник отдел „Медицинска паразитология”, участва в Национална 

конференция в „Цигов чарк”, организирана от Южно-Българското дружество по 

инфекциозни болести, епидемиология и паразитология, на тема „HIV/AIDS и коинфекции. 

Екзотични инфекциозни и паразитни болести” с научен доклад: „Нови случаи на 

дирофилариози в Северна и Южна България”.  

През 2018 г. отдел „Медицинска паразитология” участва в Националната система за 

външен контрол на качеството на лабораторната диагностика на паразитозите в два 

контролни цикъла: микроскопска диагностика на паразитозите – м. април и серологична 

диагностика – м. ноември. Отделът се представи отлично и получи Сертификат за 

морфологична и серологична диагностика на паразитозите. 

 

МЕСТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ 

Ехинококоза 

През 2018 г. са регистрирани 18 лица с ехинококоза, епидемиологично проучени 

(2017 г. – 15), от които деца  до 14 г. – 3 (2017 - 4). Най-възрастният опериран пациент е на 

82 г., а най-малкия – на 10 г. Заболяемостта сред населението за 2018 г. е 3,8 промили, 

която е същата спрямо 2017 г. Запазва се тенденцията за най-честа чернодробна 

локализация на ехинококовите кисти – при 15 от пациентите. Има по един пациент с 
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ехинококоза на слезката, ехинококоза в областта на шията, множествена ехинококоза. През 

2018 г. от всички оперирани двама са с рецидив. Оперираните от г. Варна са 7, а от региона 

са разпределени по обшини както следва: трима от община Белослав, по двама от общините 

Аксаково и Долни чифлик и по един от общините Бяла, Ветрино, Вълчи дол и Провадия. 

През 2018 г. шестима от оперираните от региона са със заверени протоколи за 

двумесечен курс на химиопрофилактика  с препарата Zentel. 

Повечето от пациентите не са изследвани серологично за ехинококоза преди 

оперативното лечение. Всички са диспансеризирани. През 2018 г. са извършени 36 

изследвания за ехинококоза чрез ЕЛИЗА при отрицателен резултат. 

През отчетния период в хирургичните отделения на Варненска област от различни 

населени места са оперирани общо 21 пациенти с ехинококоза (2017 г. - 28). Същите са 

съобщени както следва: в РЗИ-Добрич – 6, в РЗИ-Силистра - 1, в РЗИ-Търговище - 3, в РЗИ-

Бургас – 5, в РЗИ-Разград – 5 и в РЗИ Шумен - 1. 

Трихинелоза 

През 2018 г. в паразитологична лаборатория няма постъпили проби за изследване за 

трихинелоза. В края на 2017 г. и началото на 2018 г. в Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. 

Марина” - Варна бяха хоспитализирани  трима пациенти от гр. Варна със съмнение за 

трихинелоза. 

Обобщавайки данните от епидемиологичното проучване се прие, че се касае за 

случаи на заболели с трихинелоза пациенти от гр. Варна, консумирали  свинско месо без 

кулинарна обработка под формата на наденици, от прасе отглеждано в животновъдно 

стопанство в гр. Карнобат, област Бургас, нетрихинелоскопирано преди консумиране и 

инвазирано с трихинелни ларви. 

Тениидози 

През 2018 г. за тениидози са изследвани 14283 (2017 г. – 15381) лица при 

отрицателен резултат. Има направено едно епидемиологично проучване за тениаринхоза на 

пациент от община Белослав, който е диагностициран в друга паразитологична лаборатория 

на територията на Варненска област. 

 

ГЕОХЕЛМИНТОЗИ 

Аскаридоза 

Във Варненска област няма ендемични отнища за аскаридоза. Изследвани са общо 

14283 проби (макроскопски и микроскопски) (2017 г. – 15384) с 2 положителни резултата 

на пациенти от  областта. 

Трихоцефалоза 

От изследваните 14283 лица с трихоцефалоза бяха регистрирани 68 лица (2017 г. - 

63), които са от Домове за възрастни хора с умствена изостаналост в общините Вълчи дол и 

Долни чифлик. При извършените инспекции беше проверена диспансеризацията на 

заболелите. Бяха направени и санитарно-паразитологични изследвания, като пробите бяха с 

отрицателен резултат. 

 

КОНТАКТНИ ПАРАЗИТОЗИ 

Ентеробиоза 

Проучванията върху разпространението и динамиката на ентеробиозата във 

Варненска област установяват, че тя продължава да е водеща по разпространение 

паразитоза спрямо жиардиазата. Общо от областта са изследвани  17966 лица - граждани и 

деца от организираните детски колективи (2017 г. – 17551), от които 679 положителни, 

доказани микроскопски и макроскопски. Средната опаразитеност е 3,8 %,  която е 

увеличена спрямо 2017 г. (2,4%) и показва тенденция към повишаване. 

През 2018 г. отдел „Медицинска паразитология” обхвана с паразитологични 

изследвания децата от 176 организирани колективи на Варненска област от общо 182. През 

отчетния период част от детските заведения в областта бяха закрити, а при други имаше 

сливане на няколко детски градини в една с няколко филиала.  
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За ентеробиоза са изследвани общо 14535 деца от 176 детски заведения на 

територията на областта с 647 положителни. Средната опаразитеност през 2018 г. в 

детските колективи  е 4,5 % и показва тенденция към двукратно покачване нивото на 

опаразитеност спрямо 2017 - 2,84% г. В началото на годината имаше проблем с лечението 

на опаразитените с ентеробиоза лица вследствие липса в аптечната мрежа на адекватни 

препарати за лечение (Зентел и Вермокс), който проблем беше разрешен към средата на 

отчетния период. Това вероятно се оказа една от предпоставките за заразяването на нови 

деца в организираните детски колективи. 

Общо 281 са изследваните санитарно - паразитологични проби от почва и битова 

среда при отрицателен резултат.  

Жиардиаза 

През годината са изследвани общо 14532 лица (граждани и деца от детски 

заведения) и са диагностицирани 47 положителни лица (2017 г. – 15406 лица с 36 

положителни) при средна опаразитеност 0,32 %. 

От организираните детски колективи са изследвани 12668 деца и са открити 41 

положителни (0,32%) (2017 г. - 0,25%), които са диспансеризирани съгласно Наредба № 8 за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията, лекувани и двукратно проследявани след 

лечение според Наредба № 5 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните 

паразитози, което се проверява при извършваните проверки в детските заведения и след 

попълване на „Списък на лицата, на които е проведено противопаразитно лечение”.  

Стронгилоидоза и Други  

През 2018 година от изследваните 14283 лица има диагностицирани 5 случая на 

заразяване със  Strongyloidesstercoralis и Trichostrongylus spp. 

Хименолепидоза 

От изследваните общо 14283 лица са открити 14 положителни (13 с Н. nanaи 1 с Н. 

diminuta), а през 2017 г. –13 с Н. nana и 2 с Н. diminuta. Опаразитените са деца от различни 

детски заведения на територията на Варненска област. Средната опаразитеност е същата 

както и през 2017 г. (0,1%). Продължава да е проблем лечението на паразитозата поради 

продължаващата липса на ефективни медикаменти. Лицата са диспансеризирани и 

контролно проследени. 

Урогенитална трихомоназа  

В отдела са извършени 15 изследвания чрез посявки от генитална система на 

пациенти със съмнение за сексуално предавани инфекции, включително и за трихомоназа. 

Няма регистрирани пациенти с трихомоназа. 

 

ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПАРАЗИТОЗИ 

Токсоплазмоза 

През 2018 г. в отдел „Медицинска паразитология” за токсоплазмоза бяха изследвани 

шестима пациенти, от които двама бяха със серологични данни за латентна токсоплазмоза. 

Пневмоцистоза и Лайшманиоза 

През 2018 г. в отдела не са постъпвали материали за изследване на пациенти със 

съмнение за пневмоцистоза или лайшманиоза. 

 

ВНАСЯНИ ПАРАЗИТОЗИ 

Малария  
През 2018 г. от отдел „Медицинска паразитология“, Дирекция „Надзор на заразните 

болести”, бяха извършени 290 проверки на амбулатории за индивидуална и групова 

практики за първична медицинска помощ по отношение на малария и други тропически 

паразитози. През м. май бяха подготвени и изпратени напомнителни писма до 

общопрактикуващите лекари и други лечебни заведения по надзора на внасяните 

паразитози. Проведени бяха и срещи с представители на Български морски флот – Варна, 

МБАЛ „Св. Марина”- Инфекциозна клиника, шест паразитологични лаборатории, в които 
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беше сведена информация на СЗО по отношение разпространение на маларията, риск за 

заразяване и препоръки за химиопрофилактика. 

Във връзка с изпълнение на Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на 

диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести, бяха направени 

общо 20 проверки в туристически и транспортни фирми по отношение на български и 

чуждестранни граждани, заминаващи за или идващи от ендемични за паразитни болести 

региони. На фирмите беше предоставена информация за страните с разпространение на 

малария, риск за заразяване и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО – 2015 г.). Същата 

информация беше качена и в сайта на РЗИ – Варна. 

Регулярно в отдел „Медицинска паразитология” постъпва информация от сектор 

„Медико-санитарна охрана на границата” към отдел „Противоепидемичен контрол” по 

отношение адресен списък на екипажите на моторните кораби, акустирали в пристанище 

Варна. За 2018 година са акустирали 465 кораба, пристигнали от страни с разпространена 

малария с 7713 чужденци на борда. Общо 296 са българските граждани според адресните 

списъци на екипажите, които подлежат на наблюдение и изследване за малария, като от 

Варненска област за периода те са 21. За малария са изследвани 16 лица (5 българи и 11 

чужденци) с общо 37 изследвания. Осем лица (5 българи и 3 чужденци) са изследвани за 

чревни паразити при отрицателен резултат. 

През 2018 година в комарните биотопи на Варненски регион са извършени 101  

проверки за наличие на комарни ларви и имаго.   

По-долу са изнесени резултатите от проверките за заселеност на биотопите с 

кулексови и анофелийни комарни ларви за периода  2016 – 2018 години в табличен и 

графичен вид: 

 

 

 

 

 

Тенденцията е за запазване на абсолютния дял на 

биотопите, заселени с анофелийни комари в сравнение с 

2017 г. Анофелийни ларви са открити в 3 биотопа,(което е 3% от всички проверени) в 

общините Девня, Аксаково, Аврен срещу 4 биотопа или 3,42% за 2017 година.  През 

годината расте абсолютния дял на биотопите заселени с Кулексови ларви поради 

значителни валежи и необичайно затопляне след това през месеците юни и юли. Кулексови 

ларви са открити  в 13 биотопа или 12,87%, разпръснати във всички общини на територията 

на Варненска област срещу 12 биотопа или 10,26 %  за 2017 година – може да се каже, че 

няма ясно изразена промяна в сезонната им динамика. По-висока численост на ларви и 

имаго се отбелязва в края на юни и през юли. През септември и октомври  много от 

биотопите са пресъхнали или толкова заблатени, че достъпът до останалата водна площ е 

невъзможен. Почти всички по-големи водни басейни са изкуствено или естествено 

зарибени. 

През последните години сезонната динамика на комарите се проследява в три 

контролни биотопа на територията на курортен комплекс „Златни пясъци” и в два в 

комплекса „Св. Св. Константин и Елена”. Проучването включва ежемесечни проверки през 

целия активен за комарите сезон - от април до октомври. От 2014г.  до 2018 г. включително 
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се откриват и анофелийни  комарни ларви. В таблицата по-долу са изнесени данните за 

сезонната динамика на комарните популации в контролните биотопи през 2018 година по 

месеци, която е много слабо изразена. От значение е провеждането на изтребителни 

дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия, в близост до контролните биотопи, 

покрай които минават туристически пътеки, обработвани бариерно неколкократно през 

сезона. 

 

Биотоп април май юни юли август септември октомври 

Блато до дирекция 

„Златни пясъци” 

- - - - - - - 

Блато “Меча 

поляна” 

- - С+ - С+ - - 

Канал 

“Колибите” 

- - - - - С+ - 

Разлив басейн 

„Св.Св.Константин 

и Елена” 

 

- 

 

- 
 

- 

 

А+ 

 

С+ 

 

- 

 

- 

река 

„Св.Св.Константин 

и Елена” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Легенда:    С -Culex,      А –Anopheles,     

+  наличие до 10 екземпляра на м
2
,    

  -  отсъствие на комарни ларви. 

В изпълнение на дейности по Национална програма за профилактика и контрол на 

векторно-предавани трансмисивни инфекции при хора в Република България, 2014-2018г., 

и с цел унифициране дейностите по надзора на комарите съгласно „Guidelines for the 

surveillance of native mosquitoes”  на Европейския център за контрол на заболяванията е 

предприет улов на възрастни комари от 2 общини на територията на област Варна през 

месеците май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември и сортирания  материал е 

изпратен за видово определяне в отдел „Паразитология и тропическа медицина“ в НЦЗПБ. 

За видово определяне са изпратени  проби от възрастни комари  от с. Ново Оряхово, 

община Долни чифлик  и гр. Варна. Във връзка със засилен медиен интерес относно 

появата на т.н. тигрови комари на територията на областта са предприети  мерки по улавяне 

и изпращане за систематично определяне в НЦЗПБ  на възрастни комари от ж.к. „Цветен 

квартал“, по молба на жалбоподател от посочения квартал. Своевременно сме уведомявани 

за резултатите от видовото определяне.  

Изпратени са уведомителни писма до общините, с които се препоръчва 

организиране и провеждане на дезинсекционни мероприятия по отношение на комарните 

популации. През годината е доказано наличието на комари от вида „Аедес албопиктус“, 

след изпращане за видово определяне на комари със съмнителна за горепосочения вид  

систематична принадлежност. Извършени са проверки и е отговорено на редица сигнали по 

повод разпространението на „тигровите“ комари в общината. Чрез сайта на РЗИ-Варна, 

медиите и чрез отговаряне на постъпилите сигнали, гражданите са уведомени за 

епидемиологичното значение на комарите и начините за предпазване от ухапванията им. От 

общинските власти е изискана информация за извършените дезинсекционни дейности по 

отношение на комарните популации в общините на региона и гражданите са запознати с 

информацията чрез електронните медии.  

Осъществен е контрол на извършените дезинсекционни мероприятия по отношение 

на комарите през сезон 2018 г. на „Хабитат експерт” ЕООД и „ДДД станция Варна“.  

Проверка на използваните от двете фирми биоциди показа, че  са разрешени за употреба от 
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МЗ,  съхраняват  се в оригинални опаковки,  в срок на годност са и с информационни листи 

за безопасност.  

През 2018 г. в РЗИ-Варна са постъпили сведения за частични дезинсекции против 

комари в общини: Варна, Девня, Аврен, Долни чифлик, Вълчи дол, Белослав, Бяла, 

Аксаково и Суворово.  

От гореизложеното може да се направят следните изводи: 

 През активния за комарите сезон се отбелязва интензивно развитие и висока 

численост на комарни ларви и имаго в проверяваните биотопи във Варненска област. 

Констатира се нарастване на абсолютния дял на биотопите заселени с кулексови комарни 

ларви  и запазване на дела биотопи заселени с анофелийни ларви в сравнение с 2017 г. 

 Предприетите противоепидемични мерки гарантират блокиране изворите на заразата 

и препятстват осъществяване механизма на предаване. 

 Необходимо е да продължат системните хигиенни мерки срещу люпилищата на 

комари и дезинсекционните мероприятия за намаляване на тяхната численост. 

Анализът на горепосочените данни от извършените паразитологични изследвания в 

отдел „Медицинска паразитология” ни позволява да направим следните изводи: 

 Увеличен е общият брой на регистрираните с паразитози пациенти спрямо 2017 г.; 

 През 2018 г. приблизително два пъти са се увеличили опаразитените с ентеробиоза 

лица спрямо 2017 г., особено в детските заведения, като се наблюдава и тенденция към 

трайно увеличаване на опаразитените. Възможно е причина за това да е и честата липса на 

препарата Зентел от аптечната мрежа, което затруднява лечението на опаразитените с 

хелминти лица, както и новите препарати, които се предлагат в аптеките от 2017 г. 

Вероятно опаразитените с ентеробиоза лица ще се увеличават имайки впредвид 

биологичния цикъл на развитие на паразита, което ще бъде особено тревожно за детските 

заведения.  

 За поредна година ентеробиозата е водеща паразитоза по екстензитет спрямо 

жиардиазата.  

 Като цяло се наблюдава задържане екстензитета на част от паразитозите спрямо 

предходната година (ехинококоза, хименолепидоза,  аскаридоза) и увеличаване на други 

(трихинелоза, ентеробиоза); 

 Запазва се тенденция към задържане на ниския брой изследвани по профилактични 

показания за малария и други вносни паразитози български граждани, завърнали се от 

тропически и субтропически страни; 

 Наблюдава се намаляване броя на изследваните лица в отдел „Медицинска 

паразитология” по Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските 

заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, 

предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и 

козметичните салони. 

 

ОТДЕЛ  “МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ„ 

 

Макар и в силно намален състав отделът е обзепечен със специалисти, които активно 

се самообучават основно чрез вътрешни колегиуми. Началник отдела е с придобита   

специалност по  „Вирусология”. Отделът разполага с обзаведени лаборатории с 

необходимата апаратура, което позволява извършване на минималния обем от дейности, 

заложени в стандартите по Микробиология и  Вирусология –ELISA системи, 

автоматизирана система за идентификация, имунофлуоресцентен микроскоп за диагностика 

на особено опасни инфекции. В рутинната работа се използва и светлинен микроскоп за 

диагностика на бактериални инфекции. Осигурени са всички необходими консумативи, 

материали и тестове за извършване на рутинните изследвания. От МЗ по Национални 

програми се осигуряват тестове за изследване на рискови групи и клиенти на КАБКИС, 

както и тестове за Лаймска борелиоза.  
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През 2018 г.  в двете лаборатории на отдел „МБВ” са извършени общо  18 250 

изследвания на 5 855 материала. 

Микробиология 

В микробиологична лаборатория са постъпили  3 876 проби, на които  са  извършени  

15 463 изследвания. 

В сектор чревни изследвания  през отчетната година са постъпили 2 015  фекални 

проби, на които са проведени общо 13 602 изследвания. Най-голям е делът на 

профилактичните изследвания при регистрация и заверка на  здравни ктижки. Всички 

фекални проби се изследват за Салмонела, Шигела, ентеропатогенни Ешерихия коли (от 1-

ва до 9-та група)  за Коремен тиф и паратиф. 

За Е.коли: общо 7 732 изследвания  от които: 17 изследвания  по клинични показания – с 1 

положителен резултат; 7 715  профилактични изследвания – с  2 положителни резултата. 

Броят на изследванията за Е.коли е голям, тъй като лабораторията работи с 9 групи 

аглутиниращи поливаленти серуми и множество аглутиниращи моноваленти серуми за 

серологична идентификация на Е.коли. 

За Салмонела: общо 1 933 изследвания; 6  диагностични изследвания на болни – с  1 

положителен резултат; 2 изследвания на контактни лица – отрицателни резултати; 1 925 

профилактични изследвания –с отрицателни резултати. Лабораторията работи със сумарни 

и групови „О” аглутиниращи серуми, както и с множество „Н” аглутиниращи 

идентификационни серуми за серотипизиране на подходящи чревни изолати.  

За Шигела: общо 1 929 изследвания от които; 8 изследвания на болни; 1921 

профилактични изследвания. 

За коремен тиф и паратиф са изследвани всички постъпили проби за здравни книжки и 34 

контактни на лице с диагноза коремен тиф. Общият брой изследвани проби е 1 941 - всички 

отрицателни. 

За кандида и УПФ са извършени общо 35 изследвания 

За Хеликобактер пилори се изследваха общо 33 лица с бърз хроматографски тест –с 4  

положителни резултата. 

За Холера и НАГ вибриони  са изследвани 13 проби, като всички са с отрицателни 

резултати.   

Във връзка с регистриран взрив след консумация на кетъринг продукция  бяха 

изследвани 7  лица от хранителен обект за стафилококово носителство и за патогенно 

чревно  носителство. Не се установиха положителни резултати. 

В сектор клинични изследвания  през 2018 г. са изработени общо 1 861 материала, като в 

това число са включени и материалите от контрол на дезинфекционен и стерилизационен 

режим в лечебни заведения . 

Общият брой клинични материали е 102, от които има 32 доказани етиологични 

причинители. 

По микробиологичен контрол на фактори на болничната среда през 2018г. са 

взетите, доставени и  изработени   1759 проби: проби от ръце – 53; от инструментариум – 

708 броя проби; проби от специализирана  медицинска апаратура – 91; проби от болнично 

бельо и работно облекло; проби от предмети за обслужване на болния и съдове за хранене–

14; проби от работни повърхности –719 ; проби от работни дезинфекционни разтвори – 17. 

От служител на гражданска защита беше предоставено  за изследване бяло 

прахообразно вещество с неизвестен произход. Веществото беше изследвано за наличие на 

антраксни спори, каквито не бяха открити. 

Вирусология 
През 2018 г. Вирусологична лаборатория продължи да работи проби по национални 

програми  и изследвания по искане на граждани срещу заплащане. За годината са 

извършени общо 2 787 изследвания на  1 979 лица.  

Във връзка с работата по програма „Превенция и контрол на НІV/СПИН и сексуално 

предавани инфекции”,  през първото тримесечие бяха изследвани 19 лица от затвора в с. 

Разделна  за НІV/СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис. През четвърто тримесечие по 
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същата програма от НПО „SOS семейства в риск”бяха приети серумни проби за изследване 

по същите показатели. Във връзка с 1-ви декември-Световен ден за борба със СПИН се 

проведе седмица на отворените врати, през която клиентите на КАБКИС-РЗИ Варна, имаха 

възможността да се изследват безплатно за НІV/СПИН, хепатит В, хепатит С и сифилис. По 

тази Национална програма  клиентите на КАБКИС се обслужват целогодишно и безплатно.  

Проведена е скринингова кампания организирана от НСБХ „Хепасист” в град 

Шумен с участие на служител от отдел МБВ-Варна с бързи тестове за скрининг на хепатит 

В  и  хепатит С.  

Вирусологичната лаборатория продължи да работи и по „Национална програма за 

профилактика и контрол на векторно предавани трансмисивни инфекции ”. За Лаймска 

борелиоза  общо по ELISA метод и имуноблот  са изследвани 71 лица с 185  изследвания, с 

40 положителни резултата за прясна и/или стара инфекция.  Част от изследванията са 

проведени с тестове на МЗ по горепосочената програма, а други срещу заплащане с тестове 

закупени от РЗИ. 

През изтеклата година лабораторията работи и съгласно изискванията на Наредба 

№3/26.05.2016г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и 

контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция. В тази връзка с  най-

висок процент са  платените изследвания  за сифилис. 

За ХИВ/СПИН по метода ELISA са изследвани 847 лица с 1 039 изследвания. В  

КАБКИС с бързи тестове са проведени изследвания на  общо 757 лица. От тях 12 проби са 

изпратени и потвърдени в НРЛ по ХИВ/СПИН в НЦЗПБ гр.София. 

За хепатит В по метода ELISA са изследвани 240 лица с 333 изследвания. От тях с 

положителен резултат са били 6 проби. 

За хепатит С по метода ELISA са изследвани 243  лица с 375 изследвания. 

Положителните резултати са 64, основно от групата на ИУН./инжекционно употребяващи 

наркотици/ 

За сифилис по методите  ELISA, ТРНА и VDRL са изследвани 578 лица, с 855 

изследвания и  55 положителни резултата. 

 

ВЪТРЕЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Ежемесечно се извършва вътрелабораторен контрол на стерилност в 

микробиологична лаборатория. Проверява се всяка нова партида хранителни среди, чрез 

залагане на контролни проби, съгласно  изискванията на медицинския стандарт. 

Във вирусологична лаборатория вътрелабораторен контрол се извършва чрез 

залагане на приложените към теста контроли при всяко зареждане на серологичните проби. 

Веднъж годишно се прави мониторинг на служителите за оценка на уменията и 

компетентностите им  при извършване на ежедневните им задължения. През отчетния 

период няма констатирани нарушения на служителите от отдела.  

 

ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ 

Двете лаборатории от отдела участваха по няколко показателя в двата цикъла на 

външен лабораторен контрол организиран от НЦЗПБ:  

Микробиология: серотипизиране на чревни патогени; оценка на микробиологичната 

диагностика и изпитване на микробна чувсвителност; имунофлуоресцентна диагностика на 

особено опасни бактериални инфекции; серологична диагностика на Сифилис. 

Вирусология: серологична диагностика на HIV/ СПИН; серологична диагностика на HBV / 

хепатит В; серологична диагностика на HCV / хепатит С 

И двете лаборатории  успешно покриха критериите от проведения контрол, за което 

получиха сертификати по изброените показатели. 
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ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

Дирекция „Обществено здраве“ включва следните отдели (към 31.12.2018г.): 

„Държавен здравен контрол“, „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ и 

„Радиационен контрол“  

 ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 
 В отдел „Държавен здравен контрол” /ДЗК/ се поддържат и актуализират два 

публични регистъра: 

 на обектите с обществено предназначение при условията и по реда на Наредба № 9 

за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с 

обществено предназначениe, контролирани от РЗИ – ДВ бр.28/2005г., във връзка с чл.36, 

ал.3 от Закона за здравето- ДВ бр.70/2004г. 

 на обектите за бутилиране на минерални, изворни и трапезни води при условията и 

по реда на Закона за здравето-ДВ бр.70/2004г., Закон за храните- ДВ бр.бр.90/1999г. и 

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни 

води- ДВ бр.68/2004г. 

Държавният здравен контрол се осъществява чрез предварителен здравен контрол и 

текущ здравен контрол на обекти с обществено предназначение.          

Отделът приключи отчетния период при следния числен състав: началник отдел със 

специалност “ХДЮВ”,главни инспектори 6, от които двама със специалност “Хигиена на 

труда”, старши инспектор-1, инспектори – 12.  

Здравният контрол се осъществяваше на многопрофилен и териториален принцип - 7 

района в гр.Варна и 11 общини в областта, в които инспекторите работят по двама. 

Отчитането на дейността е периодично: седмично – с изготвяне на индивидуални отчети и 

провеждане на съвещания в отдела; за три месеца, за шест месеца, за едногодишен период и  

месечни през летния период. Служители от отдел ДЗК са взели участие в: 

 Обучение във връзка с «Шести координиран европейски проект /REF-6/ на Форума 

за обмен на информация по въпросите на прилагането на REACH и CLP на 

Европейската агенция по химикали». 

 Обучение «Актуални изменения на Наредба № 9 за качеството на водата, 

предназначена за питейно - битови нужди».  

 Обучение «Измерване и оценка на шум в околната среда. Нормативни документи». 

 Курс по ФУТ на тема «Европейско законодателство за защита на работещите от 

нейонизиращи лъчения – електромагнитни полета , оптични и лазерни лъчения».   

 «Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с 

международна конференция по проект Епсилон».  

 Шести координиран европейски проект (REF-6) на Форума за обмен на информация 

по въпросите на прилагане на REACH и CLP към Европейската агенция по 

химикали относно класификацията и етикетирането на смеси с цел проверка 

съответствието на пуснатите на пазара химични вещества и смеси, в т.ч. и биоциди 

и дадените указания на МЗ – попълнени са предоставените въпросници. 

 Курс «Хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство». 

 Обучение „Въвеждане в държавната служба“ –ИПА, гр.София. 

 

ЗДРАВНО -ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА  

 

Дейности по предварителен здравен контрол: 

 Съгласуване на устройствени планове и инвестиционни проекти при участие в 

областните и общински експертни съвети по ЗУТ. 

 Даване на писмени здравни становища за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, внесени в РЗИ - Варна . 

 Проверка по време на строителство на по-значими обекти, имащи значение за 

здравето на населението. 
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 Участие в Държавни приемателни комисии. 

 Издаване на здравни становища за Държавни приемателни комисии при въвеждане в 

експлоатация на строежите от I-ва, II –ра и III-та категория. 

 Извършване на услуги по молби на граждани, оплаквания и жалби. 

 Вземане на водни проби по желание на фирми и инвеститори. 

 Изготвяне на писмени становища при поискване на други отдели и дирекции в РЗИ. 

 Участие в съвместни проверки с други държавни контролни органи на територията 

на областта по държавния здравен контрол. 

 Участие в процедурите и вземане на решение по екологична оценка и оценка на 

въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на 

околната среда, като се оценява съответствието със здравните изисквания на 

планове, програми и инвестиционни предложения, след предоставяне на 

информация за инвестиционните намерения по служебен път от РИОСВ. 

 Участие в 8 заседания на Експертния съвет в Областна дирекция по земеделие – гр. 

Варна, на които са разгледани 90 броя преписки. 

Участие в 2 бр. екологични Експертни съвети към РИОСВ – Варна.  

През годината са внесени 47 бр. инвестиционни проекти за издаване на здравно 

заключение, един от които е с отрицателно становище. Разгледани са проекти за обекти с 

обществено предназначение - 8бр., лечебни и здравни заведения – 13бр. и други, 

неподлежащи на текущ здравен контрол – 26 бр. Издадени са 64 бр. здравни становища за 

готовността за въвеждане в експлоатация на обекти.  

Въведените в експлоатация обекти в града и областта са предимно свързани с 

туризма и жилищното строителство, реконструкция на водопроводни мрежи и канализации, 

учебни заведения в гр. Варна и др. Проведени са 110 Държавни приемателни комисии на 

територията на областта.                         

Извършени са 132 бр. проверки в хода на строителството, които включват: обекти по 

плана на отдела за 2018г., проверки при вземане на водни проби, проверки във връзка с 

готовността на строежите за въвеждане в експлоатация. 

Становищата от РЗИ-Варна се изготвят след предоставяне на информация за 

инвестиционните намерения по служебен път от РИОСВ. През 2018г. са обработени в срок 

179 бр. преписки, получени от РИОСВ -Варна и РИОСВ – Бургас, съответно 133 бр. 

проекта съгласно наредбата за ОВОС (в това число 117 преписки за преценка 

необходимостта от ОВОС, 11 становища по чл.10, ал.7 на Наредбата за ОВОС и 5 доклада 

за ОВОС) и 46 бр. плана съгласно наредбата за ЕО (в това число 38 преписки за преценка от 

необходимостта от ЕО и 8 становища по чл.19а, т.2 на Наредбата за ОВОС) .  

 

ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  

През годината във Варненска област на текущ здравен контрол са подлежали 5672 

обекта, при което на един здравен инспектор се водят средно по 472,7 обекта.  Извършени 

са 10013 проверки, при планирани 9894. 

Текущият здравен контрол е обективизиран с лабораторни изследвания, при което са 

взети общо 1213бр. проби, при планирани 874. От тях стандартни са 1110 бр. и 

нестандартни – 103бр., стандартност- 91,5%. 

Изготвени са 176 предписания, от които 173 за провеждане на задължителни 

хигиенни и противоепидемични мерки и 3 бр. за незабавно спиране експлоатацията на 

обекти.  

През отчетния период са издадени 198 бр. заповеди, от които 193 за заличаване от 

регистрация, 2бр. заповеди за потвърждаване на предписание за спиране експлоатацията на 

обект или част от него, една –за спиране експлоатацията на обект, една заповед за спиране 

на дейност и 2бр. заповеди за възстановяване експлоатацията на обект. Принудителните 

мерки за принуда касаят част от детски и учебни заведения, част от закрити спортни обекти 

с материално-техническа база, неотговаряща на здравно-хигиенните изисквания; за плувни 
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басейни и прилежащи площи към тях, обект за производство на козметични продукти, 

питейно заведение с открити площи за озвучаване и  шум от музикални уредби.  

Съставени са 26 бр. акта за административни нарушения. Издадени са 27 бр. 

наказателни постановления за глоби. Издадените наказателни постановления са на обща 

стойност 10400 лв. Средната стойност на едно наказателно постановление за глоба е 200 лв. 

на физичеки лица и едно наказателно постановление за глоби по имуществени санкции на 

юридическо лице на стойност 1666,67 лв. 

Постъпили са 80 бр. жалби и 117 сигнала по електронна поща на РЗИ – Варна, 

всички обработени в сроковете предвидени по АПК, две жалби са в процедура по решаване. 

Неоснователните жалби са 41 бр., а препратените за отговор по компетентност към други 

ведомства са 27бр. Неоснователните сигнали са 38бр., а препратените към други ведомства 

- 69бр. Характерът на жалбите основно третира проблеми, свързани с незадоволително 

здравно състояние в обектите с обществено предназначение, наднормени шумови нива и 

вибрации в обществени и жилищни сгради, нарушаване забраните на тютюнопушене в 

закрити обществени места и някои открити обществени места, оплаквания от дейността на 

излъчващи съоръжения, които са част от електронната съобщителна мрежа, лоши условия 

при обслужването на домуващите в старческите домове, отглеждане на деца в детски 

заведения и провеждане на учебни занятия в училища при ниски температури и др. 

  

ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН  КОНТРОЛ НА КОМУНАЛНИ ОБЕКТИ 
През 2018г. на контрол подлежаха 4692 бр. комунални обекти, 82,7% от обектите 

подлежащи на контрол. Извършени са 7876 проверки. Съгласно заповеди на директора на 

РЗИ-Варна, във връзка със Закона за шума в околна среда за озвучаване на открити площи 

след 23.00 часа съвместно със служители на ОД на МВР-Варна са извършени 97 бр. 

проверки в заведения за обществено хранене и 1бр. в хотелски комплекс. Издадени са 26 

бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, 

едно предписание за спиране на дейност и една Заповед за потвърждаване на предписание 

за спиране на дейност. Връчен е един акт за административно нарушение. Проверките са 

извършени в к.к.„Златни пясъци“, к.к.“Св.Св.Константин и Елена“, Морска градина, 

крайбрежна алея на гр.Варна (вкл. кв.Аспарухово), по утвърден график. 

За измерване на шум от локални източници в жилищата на жалбоподатели и в зони 

за обществен и индивидуален отдих, след 22,00ч. са извършени 16 проверки. Връчени са 2 

бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, 

във връзка с установени наднормени нива на шум.  

Съвместно с междуведомствена комисия на Община Варна за проверка готовността 

на плувните басейни и морски плажове за сезон лято 2018 са извършени 106 бр. проверки.       

По повод съобщения от НЦЗПБ за заболели туристи от легионерска болест, пребивавали в 2 

хотела в курортните комплекси «Чайка» и «Златни пясъци» са извършени проверки в 

хотелските комплекси и са взети водни проби за лабораторно изследване за легионели. За 

констатирани оклонения от получените лабораторни резултати е връчено предписание на 

отговорното лице. Като превантивен контрол са извършени насочени проверки в 

останалите хотелски комплекси в курортната зона на Черноморието, контролирана от РЗИ-

Варна. 

През отчетния период са издадени 10 разрешения за пренасяне на покойници, 

издадени  на основание чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищни 

паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници ( обн. ДВ бр.36/2011г.). 

 

 КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 

Контрол на качествата на питейната вода, доставяна от „ВиК-Варна” ООД във 

Варненска област  

През 2018г. на контрол в РЗИ-Варна подлежаха 335 централни водоизточници и 370 

водоснабдителни мрежи и съоръжения, стопанисвани от „ВиК-Варна” ООД. В хода на 

държавния здравен контрол, инспекторите извършиха 462 проверки на централни 
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водоизточници, 565 водоеми и помпени станции. Издадени са 24 предписания за 

подобряване състоянието на горецитираните обекти за водоснабдяване, от които: 18 – за 

предприемане на хигиенни мерки и провеждане на учестен мониторинг във връзка с 

установени нестандартни лабораторни резултати; 2бр. предписания за допълнителни 

изследвания на специфични радионуклиди в зони „Искър” и „Дюлино”; едно предписание 

за повишаване на работната доза хлор през туристическия сезон във връзка с превенция на 

легионелозите; 3бр. предписания за ремонт на водоеми. ЛИК при РЗИ-Варна е акредитиран 

по БДС EN ISO/IEC 17025 със Заповед на ИА „БСА” №А77/28.02.2018г., валиден до 

28.02.2022г. Някои от показателите: цвят, мирис, мътност, селен, антимон, живак, бромати 

и уран се изследват извън обхвата на акредитация. РЗИ-Варна възлага на външни 

акредитирани лаборатории анализите, за които ЛИК не притежава апаратура и не са 

въведени стандартизирани или валидирани методи, както следва: обща алфа-активност – на 

НЦРРЗ, ЛИК при РЗИ-Бургас, ЛИК при РЗИ-Пловдив и тритий – на Института по 

почвознание „Н. Пушкаров”.  

През 2018 г. ЛИК при РЗИ-Варна изследва следните показатели от група А на 

горецитираната наредба: рН, електропроводимост, цвят, мирис, мътност, остатъчен 

свободен хлор, ешерихия коли и микробно число при 22 градуса. Учестено се 

наблюдаваха ентерококи във всички зони. Алуминий беше заложен за изследване в 

деривация „Китка-Варна и отклонение Камчийски пясъци” само по време на снеготопене и 

при обилни валежи, но поради благоприятната метеорологична обстановка, същият не беше 

изследван. Честотата на наблюдение на показателите от група А от страна на ЛИК при РЗИ-

Варна е 50% от тази на ВиК. 

На наблюдение подлежаха показателите от група Б, включени в таблици А1, Б и В 

на Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.2. от наредбата. Честотата на наблюдение на 

показателите от група Б от страна на ЛИК при РЗИ-Варна е 50% от тази на ВиК. 

Отстраняване на показатели от група Б.  

През 2018г. ВиК-Варна ООД  преустанови мониторинга на  показатели от група Б: 

As, Se, Sb, Hg на основание, че през тригодишния период на наблюдение, концентрацията 

им в анализираните проби е под 60% от посочената в приложение №1 стойност на 

показателя, най-често под границата на количествено определяне. „ВиК-Варна” ООД 

представи оценка на риска, съгласно Приложение №2В към чл.9, ал.5 от наредбата.  

  Пестициди са изследвани в задължителния обхват, съгласно указанията на МЗ: 

диметоат, хлорпирифос, ДДТ (ДДЕ, ДДД), алдрин, диелдрин, ендрин, линдан, 2,4 Д, 

алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон, диазинон, атразин. По данни на ОДБХ, 

активните вещества: симазин, прометрин, пропазин, прометон, тербутрин, алфа-НСН, бета-

НСН, тербутилазин, теразин, хексахлорциклохексан не се използват във Варненска област 

(същите са забранени за внос в страната).  

В зоните с дебит по-малък от 10 куб.м. на денонощие, честотата на мониторинг на 

показателите от група Б е веднъж на 2 (две) години (§23, т.2, буква „б”, от Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, ДВ бр. 1/2011г.). 2018 година беше нулева година за 4 малки зони: 

Китен, Сладка вода, Булаир и Просечен. 

 Анализ и оценка на резултатите от микробиологичните изследвания 

Съгласно предоставената годишна информация на МРРБ, проведените анализи в 

ЛИК при „ВиК-Варна” ООД показват следните резултати: 1247 проби* са изследваните за 

колиформи, от които стандартни са 1195 проби (95,8 %). При контролния мониторинг на 

колиформи, проведен в ЛИК при РЗИ-Варна са анализирани 354 проби, от които 343 са 

стандратни (96,8%).   

*Забележка: данните на ВиК-Варна ООД включват и резултатите от учестения 

мониторинг и вътрешно ведомствения контрол.  
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За дезинфекция на водата във водопроводната система на Варненска област се 

използват единствено хлорни препарати – газ-хлор. Дезинфекцията се извършва 

автоматично или полуавтоматично (с ръчна подмяна на бутилките) или по капков път с 

разтвор на натриев хипохлорит. Използваните биоциди притежават разрешение за пускане 

на пазара.  

Основното хлориране се извършва с вакуумни газови хлоратори във ВПС- 45 бр. За 

да се подобри процеса на дезинфекция на подаваната вода са монтирани 17 бр. модулни 

резервоарни станции за дозиране на течен биоцид-натриев хипохлорит. Макар и рядко, 

дезинфекцията се извършва директно във водоизточника, във водомерна шахта или в 

довеждащата тръба. Този начин на хлориране се извършва в малки водоеми към най-

малките водоснабдителни зони под 10 куб.м. на денонощие. Освен ежедневния контрол на 

остатъчен хлор се извършва и мониторинг в точка при консуматора.  

Като най-чести причини за допуснатите отклонения от нормата на 

микробиологичните показатели, се посочват следните неблагополучия: 

 задържане на замърсители във водопроводната система, вследствие на намалена 

консумация на питейна вода в населеното място; 

 увеличен дебит на каптажите и преливане на водоемите, вследствие на проливни 

дъждове; 

 извършване на дезинфекция директно в довеждащата тръба или във 

водоизточника, в резултат на което е трудно да се дозира количеството на 

биоцида, така че да се постигне нормативно определеното ниво на остатъчния 

хлор през цялото денонощие; 

 липса на автоматизирани системи за контрол на дезинфекцията; 

 неспазване на изискването за 30-минутен контакт на хлора с водата. 

 недобро саниране или липса на профилактика след аварии на водоснабдителните 

съоръжения( водоеми и водопроводи) 

 наличие на някои неорганични замърсители, реагиращи с хлора във водата и 

други 

Мерки на ВиК-Варна ООД за контрол на микробиологичното замърсяване: 

 Извършва се учестен мониторинг в критичните населени места и през 2018 г., за да 

се контролира процеса на хлориране и достигане на планираната стандартност. Въвежда се 

допълнително хлориране в довеждащите тръбопроводи и в локалните водоеми при 

доставяне на вода на дълги разстояния. 

 Зона „Курортна” подобри съществено стандартността, след изключване на два от 

водоизточниците, които остават като резервни за водоснабдяване на високи вилни зони 

само през летния сезон. 

 Извършена е замяна на ръчно с автоматизирано обеззаразяване на водата в 

Харамийски водопровод – кантаж „Харами дере”, Зона Девненски извори - ПС 

„Повеляново”, зона „Провадия” – каптаж „Солу пещера” и каптаж ”Джиздара”.  

 Предвижда се замяна на ръчното с автоматизирано обеззаразяване на питейната вода 

в следните зони: Доброглед (2019 - 2020г.); Девненски извори – ПС „Ада-1” (до 2020г.);  

ПС „Ада-2” (до 2020г.); ПС „Одесос” (до 2020г.). 

Мерки на РЗИ-Варна за ограничаване на микробиологичното замърсяване на 

питейната вода: 

 Издадени са 18 предписания до ръководителите на ЕТР във връзка с установени 

нестандратни резултати, за предприемане на мерки за подобряване на 

дезинфекция и провеждане на учестен мониторинг на питейната вода. 

 Издадено е 1 предписание до „ВиК-Варна” ООД за завишаване на работната доза 

хлор при обеззаразяването на водата с цел предотвратяване разпространението 

на инфекции през туристическия сезон в курортните комплекси, въз основа на 

Методично указание на Министерство на здравеопазването №3/25.11.2003г. за 

борба с легионелозите.  
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  Учестен мониторинг на микробиологичните показатели в курортните комплексии 

и селища през туристическия сезон. 

 Информация за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели се 

поставя 2 пъти месечно в рубриките „Седмичен бюлетин” и „Новини” на сайта 

на РЗИ-Варна. 

Анализ и оценка на физикохимичните показатели на питейната вода, доставяна 

от „ВиК-Варна” ООД във Варненска област през 2018г. 

В хода на собствения мониторинг на „ВиК-Варна” ООД, по физикохимичните 

показатели на Наредба №9 са изследвани 1301 проби*, от които 1212 са стандратни (93,16 

%). При контролния мониторинг на ЛИК при РЗИ-Варна са изследвани 354 проби, от 

които 340 са стандартни (96%).  

*Забележка: данните на ВиК-Варна включват и резултатите от учестения 

мониторинг и вътрешно ведомствения контрол 

От мониторинга на РЗИ-Варна са установени трайни превишения на максималната 

стойност за фосфати в зона Бенковски и за калций: в зони Здравец и Дюлино. 

Остатъчният активен хлор се явява краткотраен замърсител, свързан с предозирането на 

хлорни дезинфектанти и много кратка експозиция. Поради ниското съдържание на 

органика в питейната вода не съществува риск от образуването на хлорорганични 

вторични замърсители. Ограничено е водоподаването от водоизточници с високо 

съдържание на манган. След смесване на води с различни качества и чрез хлориране се 

отстранява мангана от питейната вода на селата: Дюлино, Китка, Круша, Добри дол, 

Болярци и Равна гора. По тази причина през 2017г. и 2018г. в тези зони не е регистриран 

манган над максималната стойност и е постигнато подобряване на качеството на 

питейната вода. Основен замърсител на питейната вода във Варненска област в някои от 

малките зони на водоснабдяване са нитратите. Мерки на ВиК-оператора по показател 

„нитрати” по зони на водоснабдяване са  заложени в бизнес-плана, който е представен в 

МРРБ 

Мерки на РЗИ–Варна по отношение на нитратите в питейната вода 

 На основание чл.10, ал.3 от наредбата, РЗИ-Варна уведомява кметовете на общини, 

че питейната вода не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна от уязвими групи от 

населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на 

храносмилателната система и панкреаса. Кметът на общината следва да уведоми по 

подходящ начин консуматорите, както и общопрактикуващите лекари. 

Мониторинг на радиологичните показатели за периода 2016-2018г. 

Радиологичните показатели се изследват на период от 5 (пет) години, съгласно 

таблици Г1 и Г2 и §6 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изключение прави 

показателят уран, който се изследва с честотата на показателите от група Б, съгласно 

дебита на питейната вода в съответната зона. През 2016, 2017 и 2018 г. показателят 

„естествен уран” беше изследван във всички зони. „ВиК-Варна” ООД кандидатства за 

изключването на този показател през 2019 година. 

С радиологичен контрол през 2016 година са обхванати 38 зони за водоснабдяване 

от Варненска област, 15 зони през 2017 г., а останалите 13 зони - през 2018г. Контролните 

нива на обща алфа активност и обща бета активност и параметричната стойност на тритий в 

зоните, подлежащи на контрол задължително са изследвани в една и съща проба като 

пробонабирането е едновременно от представители на ВиК и на РЗИ-Варна.  

Във връзка с установените надвишения на контролното ниво за обша алфа-активност 

в с. Искър и с. Дюлино са издадени 2 предписания до ВиК-оператора за провеждане на 

допълнителен мониторинг на специфични радионуклиди. Не са установени превишения на 

параметричните стойности на специфичните радионуклиди. Съгласно данните от 

мониторинга, възлаган от „ВиК-Варна” ООД на „Диал” ООД, не се установяват 

надвишения на контролните нива за обща алфа активност в нито една от подлежащите на 

контрол 13 зони на водоснабдяване.   
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Показателите: естествен уран, тритий и радон в питейните води от Варненска област 

не надвишават параметричните стойности. Измерените стойности на обща бета-активност 

не надвишават контролното ниво във всички обхванати зони на водоснабдяване. 

Мерки на РЗИ и ВиК-Варна за ограничаване замърсяването на питейната вода 

с радионуклиди 

РЗИ-Варна съгласува програмата за мониторинг на питейната вода, подавана от 

ВиК-Варна във Варненска област през 2019г. с условието да продължат проучванията в 

зони за водоснабдяване: Бенковски, Садово, Разделна и Батова с цел да се установи на 

какво се дължат завишените контролни нива на обща алфа активност, като изследванията 

обхванат и дъщерните продукти на урана: U-238 и U-234. 

 Заключение за качеството на питейната вода, подавана от „ВиК-Варна” ООД 

във Варненска област. 

Мониторингът на питейната вода в регион Варна е изпълнен, съгласно 

регламентираната честота и в обхвата на параметрите, посочени в Раздел IV от Наредба 

№9/2001г, посл. изм. ДВ бр. 6/2018г.  В зоните с чести и трайни отклонения се провежда 

учестен мониторинг. 

Постигната е висока степен на стандартност на физикохимичните показатели: 

93,16% от мониторинга на ВиК-Варна и 96% от мониторинга на РЗИ-Варна. 

Постигната е висока степен на стандратност по колиформи: 95,8% при мониторинга 

на ВиК-Варна и 96,8% при мониторинга на РЗИ-Варна. 

Концентрациите на естествените и изкуствените радионуклиди и общата 

индикативна доза не превишават параметричните стойности. 

Качеството на питейната вода, подавана от „ВиК-Варна” ООД  във Варненска област 

се оценява като добро. Не са установени отклонения от качеството на питейната вода, 

представляващи риск за здравето на населението. 

Контрол на водите от автономните водоизточници  

На контрол подлежат 32бр. ведомствени (автономни) водоизточници. Инспекторите 

са извършили 69 проверки в хода на контрола през 2018г. По показателите на постоянния 

мониториг са изследвани 49 проби, от които 42 стандартни. По показателите на 

периодичния мониторинг са изследвани 24 проби, от които 22 стандратни. Издадени са 3 

предписания за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки за установени 

неблагоприятни лабораторни резултати. Издадени са 2 предписания до „Прибой ООД и 

„ВиК-Златни пясъци” ООД за повишаване на работната доза хлор преди започването на 

туристическия сезон с цел превенция на легионелозите. Предписанията са изпълнени в 

срок. 

През 2018г. преустановиха експлоатация някои ведомствени водоизточници, поради 

което не са взети част от планираните проби за анализ: 2 водоизточника към захарния 

завод, експлоатиран от „Бългериън шугър” ЕАД, гр. Девня; водоизточник към ресторант 

„Лоза”- гр. Варна; водоизточник към хижа „Черноморец”-гр. Варна и водоизточник към 

„Ани” ООД - гр. Варна. 

Контрол на водите от минералните водоизточници  

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 17 минерални водоизточници и 4 местни 

минерални чешми. Инспекторите от отдел ДЗК извършиха 34 проверки в хода на 

държавния здравен контрол през 2018г. Извършени са микробиологични изследвания на 

минералната вода на крана при потребителя в обекти, захранвани с минерална вода – 

местни обществени чешми, балнеологии, битовки, душове на плажа и др. От изследваните 

23 бр. проби по постоянен мониторинг , 21 са стандартни. Издадено е едно предписание, 

което е изпълнено. 

Контрол на водите от местните обществени чешми  

На контрол в РЗИ-Варна подлежат 43 местни обществени чешми. Извършени са 

общо 121бр. проверки в хода на държавния здравен контрол. По постоянния мониторинг на 
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Наредба №9 са изследвани 102 проби, от които 54  отговарят на нормативните изисквания. 

Издадени са 17 предписания до кметовете на населените места за поставяне на табели 

„Водата е негодна за пиене“. 

 Контрол на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване  

През 2018г по микробиологични показатели на Наредба №12 за качествените 

изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, 

обн. ДВ. бр.63/2002г., са изследвани 8 бр. проби, които отговарят на нормативните 

изисквания. 

Бутилирани води 

Извършени са 104 проверки на бутилирани води в търговската мрежа. Не са 

установени отклонения. Извършени са 17 проверки в 4 предприятия за бутилиране на 

трапезни води във Варенска област. В хода на държавния здравен контрол не са установени 

отклонения от качествата на бутилираната трапезна вода при провеждането на вътрешно-

ведомствения контрол. Извършени са микробиологични анализи на 26 проби бутилирани 

води, а на 10 бр. проби са проведени физико-химични изследвания. Пробите са взети 

предимно от продукцията на производители от варненска област. 

 

Контрол на РЗИ-Варна на водите от плувни басейни  

Във връзка с ДЗК по Инструкция №34 са взети 151 бр. проби от плувни басейни, от 

които 129 са стандартни. Издадени са 13 броя предписания за предприемане на хигиенни и 

противоепидемични мерки.  

Тематична проверка: „Предоставяне на вода за пиене в детските и учебни 

заведения – устойчивост и еднаквост на практиките в страната” 

Инспекторите от отдел „ДЗК” извършиха 118 проверки в детски и учебни 

заведения, в 114 обекта. 

Лабораторен контрол 

Взети са 13 броя проби от питейната вода „на крана на диспенсъра”. В 5 броя от  тях  

водата е нестандартна по микробиологични показатели . Изследвана е и  водата  от  5 броя 

галони с трапезни води, взети от обектите с констатирани отклонения. Не се установиха 

превишения на максималните стойности на микробиологичните показатели. Изготвени са 4 

предписания. Обичайни практики за снабдяване с питейна вода в училищата от област 

Варна: предлагане на бутилирана вода в павилиона за хранене; бутилирана вода в залата за 

хранене; фонтанки на всеки етаж; фонтанка на единия от етажите; фонтанки, които не 

функционират, но биха могли да бъдат възстановени; мивка с топла и студена вода във 

всяка класна стая; комбинирани практики.  

Изводи:  

 Галоните са за многократна употреба и водата в тях не може да се подменят по 

няколко пъти на ден. Следователно същите крият риск за вторично замърсяване.  

 Диспенсърите крият най-висок риск за вторично замърсяване на питейната вода, 

поради това, че не са установени практики за ежедневното им почистване. 

Друга експертна дейност, свързана  с опазване на чистотата на питейните води: 

 Изготвен е обобщен годишен доклад от РЗИ-Варна за качеството на питейната вода, 

подавана от „ВиК-Варна”ООД във Варненска област през 2017г. Същият е предоставен и на 

ВиК-дружеството за предприемане на мерки. Съгласувана е Програма за мониторинг на 

питейната вода, подавана на населението от „ВиК-Варна” ООД  във Варненска област за 

2018 г.  

Проведени са две епидемиологични проучвания във връзка с получени съобщения за 

два доказани случая на легионелоза в два  хотела в к.к. „Златни пясъци” с пробонабиране. 

 ПЛУВНИ БАСЕЙНИ И МЕСТА ЗА КЪПАНЕ 



 

 
86 

През 2018г. контрол на водата е извършван в 341 басейна, от които 260 открити и 81 

закрити. Взети 151бр. проби от плувни басейни, от които 129 са стандартни. Издадени са 13 

броя предписания. Служители на отдела са взели участие в междуведомствената комисия с 

представители на  Община Варна и БЧК, съгласно Заповед на Кмета на Община Варна за 

сезон лято 2018г. Извършени са 106 бр. проверки за готовността на морските площи 

(морски плажове) и плувни басейни.  

 

КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ И ТЪРГУВАЩИ С КОЗМЕТИЧНИ 

ПРОДУКТИ 

През изминалата година подлежащи на контрол са 444 обекта, от които 6 предприятия 

за производство на козметични продукти и 438 обекти за съхраняване и търговия с 

козметични продукти. Извършени са 671 проверки, в т.ч. 20 проверки на предприятия за 

производство на козметични продукти. През 2018г. акцент при упражняване на държавен 

здравен контрол са спазване на основните правила на Добрата производствена практика 

(GMP) в предприятия за производство на козметични продукти, разположени на 

котролираната от РЗИ – Варна територия и извършването на проверки на различни 

категории козметични продукти. През отчетния период са извършени огледи и анализи на 

представената на етикета информация на 6183 козметични продукта в 1602 обекта, в това 

число предприятия за производство на козметични продукти, складове и магазини за 

съхранение и търговия с козметични продукти, фризьорски, козметични салони, СПА и 

уелнес центрове. През отчетния период са проверени 218 досиета на козметичните 

продукти и е извършен анализ на докладите им за безопасност в предприятията за 

производство на козметични продукти и при вносителите.  

В изпълнение на годишния план на отдела и тематичните задачи са взети проби от 41 

бр. козметични продукти, на които са извършени 87 бр. изследвания /при план 80 бр. 

изследвания/. Изследвани по микробилогични показатели са 34 проби /при план 34 /, които 

са стандатни. Изследвани по химични показатели са 41 бр. проби /при план 40/, от които 40 

бр. проби са стандартни и 1 проба е нестандартна. При извършване на текущ държавен 

здравен контрол и взети проби от козметичен продукт „Хума-бяла глина“-100% натурален 

козметичен продукт „Thalloderma“, за микробиологични и физико-химични (съдържание на 

тежки метали) анализи,  се установи, че продуктът не отговаря на изискванията на 

Регламент 1223/2009 относно козметичните продукти, тъй като съдържа веществото 

„Олово“(17,4 mg/kg), което е включено в Приложение II „Списък на веществата, забранени 

в козметичните продукти“, под реф.№ 289. За установеното несъответствие е  изпратено 

писмо до МЗ за компетентно експертно становище с цел определяне безопасността на 

козметичен продукт „Хума бяла глина“ -100% натурален козметичен продукт 

„Thalloderma“, произведен от „Талодерма“ ООД, гр.Варна. Посочената фирма предприе 

доброволни мерки за спиране реализацията на козметичния продукт. 

В периода от 02 юли - 30 ноември 2018г. е извършена Тематична проверка за 

„Проверка на всички обекти за производство на козметични продукти, находящи се на 

контролираната от РЗИ територия, за спазване разпоредбите на чл. 8 „Добра 

производствена практика" от Регламент (ЕО) № 1223/2009. За посочения период са 

извършени 14 бр. проверки.  

За подготовката на годишен доклад на Европейската комисия за периода 2017-2018 г. 

относно изпитването върху животни в областта на козметичните продукти в съответствие с 

чл.35 от Регламент (ЕО) № 1223/2009г. на Европейския парламент и на Съвета, относно 

козметичните продукти (ОВ,L 342, 22.12.2009г.), за периода 2017-2018г. до момента, при 

осъществяване на систематичен и насочен държавен здравен контрол, са проверени 31бр. от 

горецитираните обекти, в хода на които е извършен анализ на докладите за безопасност и 

придружаващите ги документи в досиетата на козметичните продукти, съгласно 

изискванията на чл.18 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета, относно козметичните продукти (ОВ,L 342, 22.12.2009г.). Констатирано е, че няма 
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нарушение на чл.18 от Регламента на същите,т.е. не са извършени изпитвания върху 

животни.      

Във връзка с провеждането на засилен контрол, съгласно писмо на МЗ с изх. № 12-00-

263/22.01.2018г. в периода 02 април – 31 май 2018г., в чийто обхват попадат козметични 

продукти-кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата (ръце, лице, крака и т.н.), 

слънцезащитни продукти и продукти за гримиране, вкл.предназначени за гримиране на 

деца,с произход от трети страни, във връзка с недопускане на територията на Република 

България, респ. на територията на Европейския съюз внос на продукти, неотговарящи на 

Регламент(ЕС) 1223/2009 относно козметичните продукти, в РЗИ са постъпили 9 бр. 

Уведомления от Митница „Варна“. Извършени са 11 проверки на стоки със значение за 

здравето на човека - козметични продукти внос от Израел, Украйна и Китай. Извършена е 

физическа проверка за идентификация на горепосочените козметичните продукти и са 

представени  необходимите документи, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

1223/2009г.,Закона за здравето, на основание на което същите са допуснати до свободно 

обръщение. 

 

ТЕКУЩ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ 

ОБЕКТИ 

През 2018 г. на контрол подлежаха 589 бр. обекти /571 за 2017г/, което представлява 

10,38% от обектите, подлежащи на контрол от отдел ДЗК. В тези обекти са извършени 1167 

бр. проверки. Средна кратност на проверките 1,98. Средната кратност на проверките в 

детските ясли и градини е 2,16; на училища и ВУЗ – 2,45; на заведения за социални услуги 

за деца и ученици е 1,16. Издадени са 32бр. предписания за провеждане на задължителни 

хигиенни и противоепидемични мерки, включително и за подготовка на детските и 

учебните заведения за учебната 2018/2019г. Издадени са 14 бр. заповеди за заличаване на 

обекти. През отчетния период здравният контрол на детските и учебни заведения е 

обективизиран със 130 броя проби термометрирания . 

За привеждане на учебните заведения в съответствие със здравните изисквания са 

издадени 8 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и 

противоепидемични мерки. Най-често се предписват следните мероприятия: осигуряване на 

топла течаща вода в умивалните в училища в гр. Варна и областта; ремонт на покривни 

конструкции и фасади, измазване и боядисване на учебни помещения, учебни работилници, 

физкултурни салони, санитарни възли; ремонт на осветителни тела; ревизия на ВиК – 

инсталации и съоръжения; подмяна на счупени стъкла; закупуване на нова учебна мебел. 

За периода от 20.08.-11.09.2018г. здравните инспектори извършиха 97 бр. проверки в 

учебните заведения с цел установяване готовността им за новата учебна година.  

Във връзка с работата по Оперативна програма „Региони в растеж“ по европейски 

проект за модернизация на образователната инфраструктура, в гр. Варна са включени – ОУ 

„Стефан Караджа“, ОУ „Антон Страшимиров“, I ОУ„Св. Княз Борис I“ , СУ „Найден 

Геров“, СУ „Димчо Дебелянов“, ПГИ „Иван Богоров“ , ПГ по ГСД „Николай Хайтов“ за 

извършване на основни строителни дейности. 

Извършена е реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и 

провеждане на енергоефективни мерки на НУИ „Д.Христов“ , реконструкция и оборудване 

на Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Георги победоносец“-гр.Суворово, 

ремонт и основно обновяване на обществено достъпна среда на Професионална гимназия 

по земеделие и горско стопанство-с.Ст.Караджа, общ.Вълчи дол. Вследствие на сериозни 

конструктивни промени на сградата на НУ „Васил Левски“, в същата не се провеждат 

учебни занятия от 20.12.2017г. За учениците от гореизброените училища са осигурени 

учебни помещения в други учебни заведения на територията на община Варна и е 

създадена организация на учебния процес.  

В останалите проверени учебни заведения в гр. Варна и областта своевременно са 

приключили предвидените ремонтни дейности, свързани с измазване и освежаване на 
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класните стаи, подмяна на счупени стъкла, ревизия на ел. инсталации и ВиК системи и са 

осигурени здравните изисквания за провеждане на учебния процес. 

В публичния регистър на РЗИ-Варна са вписани 221 бр. здравни кабинети в детски и 

учебни заведения. Във всички работят медицински специалисти, които обезпечават 

медедицинското обслужване на децата и учениците. При упражняване на държавен здравен 

контрол в детските  и учебни заведения основните приоритети са: спазване на здравните 

изисквания и контрол по спазване на чл. 54 и чл. 56 от Закона за здравето, относно 

недопускане на употребата на алкохол и тютюнопушене от ученици, преподаватели и 

помощен персонал в учебните заведения; 

Във връзка с извършването на големи строително–ремонтни дейности в 

гореизброените учебни заведения и преместване на учениците в други учебни заведения на 

територията на община Варна, са реализирани проверки за контрол организацията на 

учебния процес, с цел опазване на живота и здравето на подрастващите. Могат да се 

отбележат следните проблеми: 

 Превишаване капацитета на детските заведения в град Варна, поради увеличаване на 

децата в община Варна и необходимостта им от обхващане в детски заведения; 

 Недостатъчни открити и закрити спортни съоръжения в училищата /в някои изобщо 

липсват физкултурни салони/. Липса на достатъчни общински спортни съоръжения, които 

да се предоставят на учениците за безплатно ползване; 

 Увеличаване броя на учениците употребяващи тютюневи изделия, алкохолни 

напитки, наркотици; 

 Силно намаляване на деца и ученици обхванати с организиран отдих. 

 

ТЕКУЩ  ЗДРАВЕН КОНТРОЛ – ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

През отчетния период са извършени 70 бр. проверки на регистрираните в МЗ 66 бр. 

Служби по трудова медицина – 57 бр. със седалище и адрес на управление на територията 

на област Варна и 9 бр. офиси на СТМ. В РЗИ - Варна постъпват обобщени анализи за 

здравното състояние на работещите, обслужвани от СТМ, съгласно изискванията на 

Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на СТМ  (обн. ДВ, бр.14/ 

2008г.). 

Картотекираните обекти, които извършват разрушаване или демонтаж на азбест и 

азбестосъдържащи материали са 7бр. Няма издадени през 2018г. нови разрешения за 

демонтаж на азбест и азбестосъдържащи материали на основание чл. 73, ал.1 от Закона за 

здравето (обн. ДВ бр. 70/ 2004 г.). 

Специалистите по трудова медицина картотекират обектите, в които се извършват 

дейности с канцерогени и мутагени съгласно изискванията на Наредба № 10 за защита на 

работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн. 

ДВ бр. 94/ 2003г., изм. ДВ бр. 8 /2004г.).  

Във връзка със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси (обн. ДВ бр. 10/2000г.), Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 

Съвета от 18 декември 2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), Регламент 1272/2008 за класифицирането, 

опаковането и етикетирането на хим. вещества и смеси, Регламент (ЕС) № 528/2012 

относно биоцидите и Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите са извършени общо 

202 бр. проверки в производствата, търговската мрежа и вносители на химични вещества и 

смеси.  

При упражняване на текущ здравен контрол са извършени 55 бр. проверки на 

подлежащите на контрол и регистрирани в РЗИ – Варна 54 бр. селскостопански аптеки, от 

които една регистрирана през 2018г.  

Проверени са 97бр. от подлежащите на контрол и регистрирани в РЗИ  Варна 84 бр. 

оптики, от които 6 са регистрирани през 2018г. 

Във връзка със Заповед на Кмета на Община Варна са извършени 7 бр. проверки на 

потенциално опасни обекти. 
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Извършената тематична проверка е по Указание на МЗ за планиране на дейността 

на РЗИ за 2018г. и указателно писмо на МЗ с изх. № 16-00-23/24.04.2018г. Същата е 

извършена за периода 01 май – 30 септември 2018г.  На територията, контролирана от 

РЗИ-Варна са извършени 4бр. проверки на 3 фирми, производители на биоциди. 

Изготвени са информационни листи за безопасност в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) 1907/2006. В хода на проверките не се констатираха нарушения в 

етикетирането и опаковането на биоцидите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 

1272/2008. 

 Всички проверени фирми, производители на биоциди имат система за вътрешен 

контрол на качеството. Притежават документи за идентификация на производствените 

партиди, документи за различните производствени операции и документи за съответствие с 

чл. 95 ал. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012. 

Тематична проверка за спазване изискването за забрана за предоставяне на 

масовия потребител на прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от 

ЗЗВВХВС (по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013) и задължението за 

поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под ограничение, в който се 

посочва, че закупуването, притежаването или използването на прекурсори на взривни 

вещества под ограничение от масовия потребител е забранено. 

Резултатите от тематичната проверка през второ и трето тримесечие на 2018г. са 

следните: Извършени са 22 броя проверки в 22 броя обекта от които: 1 производство на 

химични вещества и смеси; 1 склад за съхранение и търговия с химични вещества и смеси; 

12 броя селскостопански аптеки и 8 броя обекти за търговия с химични вещества и смеси. В 

проверените обекти не се установи продажба и съхранение на химични вещества и смеси, 

съдържащи вещества, включени в Приложение I на Регламент /ЕС/ №98/2013г. 

 Във връзка с отчитане участието в Шестия европейски координиран проект REF – 6 

на Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH) и Регламент CLP към Европейската агенция по химикалите са изпращани само по 

електронна поща попълнени въпросници по проекта REF – 6 за произвежданите химични 

смеси – биоциди от фирма „Перилис  Трейдинг“ ЕООД – с. Кичево, община Аксаково, 

област Варна и „Крисал Балкан РВД“ ООД – гр. Варна, бул. „Сливница“ №191. 

Съгласно писмо на МЗ с изх.№ 12-00-263/22.01.2018г., за периода от 01.02.-31.03. 

2018г. на засилен контрол при декларирането им за поставяне под митнически режим 

«допускане за свободно обращение» бяха бельо, дрехи, обувки и спално бельо (съдържащи 

азобагрила), с произход трети страни. Здравните инспектори извършиха 91 проверки по 90 

Уведомления на Агенция «Митници».  

 

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

 Проверка - продължение на провежданите през предходните години тематични 

проверки, свързани с предоставянето на вода за пиене в детските заведения, устойчивост и 

еднаквост на практиките в страната. Проверка на водоснабдителните дружества, относно 

акредитацията на лабораториите, в които извършват мониторинг на качеството на 

питейната вода. 

 Проверка на всички обекти за производство на козметични продукти, находящи се 

на контролираната от РЗИ територия, за спазване разпоредбите на чл. 8 „Добра 

производствена практика" от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 

 Проверка на производителите на биоциди, предвид предстоящото докладване за 

прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 (чл. 65 от него). Етикетиране на прекурсори на 

взривни вещества под ограничение. 

 Проверка за подготовка и готовност за учебната 2018/2019г. на учебните заведения, 

контролирани от РЗИ – Варна. 

 През годината отделът работи със следните ведомства: 
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Дирекция “Образование и младежки дейности” при Община-Варна и Регионално 

управление по образование - Варна към МОН, във връзка с материално-техническата база в 

детските и учебни заведения и провеждането на учебно-възпитателние процес в тях. 

ОД на МВР–Варна и Дирекция „Управление на сигурността и контрол на 

обществения ред” към Община Варна - проверки по жалби на граждани свързани с 

наднормени шумови нива, излъчвани от различни локални източници на шум. 

В изпълнение на „Споразумение за координация и сътрудничество” сключено между 

Министерство на здравеопазването и Национална служба „Полиция” за съвместна дейност 

на органите и администрациите на изпълнителната власт за противодействие на нарушения 

и контрол по спазване на законодателството в областта на здравеопазването, бе разработен 

план за такава дейност между ОДП-Варна и РЗИ-Варна. 

Съвместно с Басейнова дирекция за „Черноморски район“ - Варна за извършване на 

проверки на минерални водоизточници на територията на региона. 

Комисия за защита на потребителите -при необходимост са разглеждани жалби и 

сигнали на граждани. 

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - проверка на 

потенциално опасни обекти във Варненска област. 

Областна дирекция за безопасност на храните - Варна – проверка на складове и 

селскостопански аптеки.   

Агенция „Митници”, съгласно Инструкция за взаимодействие с МЗ от 13.10.2003г. 

Съвместно с представители на Министерство на туризма за проверки на СПА 

центрове. 

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ДИРЕКЦИИ В ИНСПЕКЦИЯТА 

 с Дирекция „НЗБ”: 

Изпълнение разпоредбите на Наредба №15 за здравните изисквания на лицата, работещи в 

детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните 

обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни , бръснарските, 

фризьорските и козметичните салони. 

Оказване на консултативна помощ по специфични проблеми, свързани с профилактиката и 

здравето на населенито от региона.  

с Дирекция ЛИ – по изпълнение и отчитане на мониторингови програми за качествата на 

питейните води, водите за къпане, почви,лабораторен контрол върху стоки имащи значение 

за здравето на населението-козметични продукти,пластмасови материали за нехранителни 

цели,отривки от работна среда, биоциди и работни разтвори от тях, и по жалби на граждани 

от наднормени шумови нива. 

с Дирекция  АПФСО – по организация на служебния транспорт, осигуряване на материали 

и консумативи за работата на отделите, юридическа консултация и др. 

  

Отдел ,,РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ” 

Отдел ,,Радиационен контрол” извършва здравно-радиационен контрол в обекти, 

използващи източници на йонизиращи лъчения на територията на Варненска, Шуменска и 

Добричка области, съдейства при предварителния и периодичeн медицински мониторинг на 

професионално ангажираните лица и осъществява контрол на радиационните фактори на 

жизнената среда. 

Отделът е кадрово обезпечен с 5 държавни служители: Началник отдел със 

специалност – ,,Медицинска и радиологична физика”, старши инспектор – инж. физик, 

старши експерт – химик, 1 инспектор по обществено здраве и един служител по 

трудовоправни отношения – главен специалист. 

 

ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ - Предварителен здравен контрол 

(контрол по спазване на здравните изисквания при проектиране, строителство, 

реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти, използващи 

източници на йонизиращи лъчения/ИЙЛ/) 
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През 2018г. по предварителния здравно-радиационен контрол са издадени здравни 

заключения за оценка на 18 инвестиционни проекта за нови и преустройвани обекти, 

съгласувани са документации за избор на площадка и са издадени 20 здравни заключения за 

разполагане на обекти с източници на йонизиращи лъчения. Извършени са 39 инспекции по 

време на изграждане на обектите. Не са констатирани отклонения от изискванията на 

нормативните документи. 

През отчетния период инспекторите от отдел ,,Радиационен контрол” са извършили: 

огледи, инспекции, съгласували преписки и участвали в 38 комисии за избор на терен за 

строителство и оценка на инвестиционни проекти за нови и преустройвани обекти.  

Издадени са 18 здравни заключения за оценка на инвестиционни проекти за нови и 

реконструирани обекти. От съгласуваните 18 проекта: 14 са за кабинети по дентална 

медицина с рентгенови уредби за секторни дентографии, 2 са за диагностични рентгенови 

кабинети за дентографии с рентгенови уредби за секторни дентографии и 2 са за 

диагностични рентгенови кабинети за ветеринарно-медицински изследвания с рентгенови 

уредби за секторни дентографии.   

При предварителния здравно-радиационен контрол в 39 обекта е извършен контрол 

на радиационните фактори на работната среда, включващ 320 дозиметрични измервания в 

контролираните и надзиравани зони. 

Допуснатите в експлоатация 15 обекта отговарят на задължителните лъчезащитни 

здравни норми и изисквания.  

Мониторинг и защита от въздействие на йонизиращи лъчения. Държавен 

здравен контрол за защита от въздействието на йонизиращи лъчения. 

Систематичен здравно-радиационен контрол 

Систематичен здравен контрол за защита от въздействието на йонизиращи лъчения 

се извършва за установяване на съответствие със здравните изисквания към обектите, 

подлежащи на радиационен контрол. 

Текущи инспекции 

Подлежащи на текущ систематичен здравно-радиационен контрол са 405 обекта 

общо. По степен на сложност и на база оценката на радиационния риск, те са разпределени 

както следва:  I степен – 16 обекта; II степен – 53 обекта; III степен – 336 обекта. Обектите 

от I-ва степен на сложност са обхванати средно с 3,37 инспекции, от II-ра степен с 2,01 

инспекции, а от III-та с 1,96 инспекции при средна кратност 2,02 инспекции за всички 

обекти. Извършени са 513 текущи инспекции на обекти, подлежащи на здравно-

радиационен контрол при планирани 403 и 309 текущи инспекции във връзка с чл.56(2) от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето при планирани 280 или общо 822 

инспекции при планирани 683.  

В 49 обекта е извършен контрол на радиационните фактори на работната среда, 

включващ 510 дозиметрични измервания в контролираните и надзиравани зони.  

В обектите за интервенционална кардиология измерените стойности на дозата и 

мощността на дозата рентгеново лъчение във въздуха са високи, което налага стриктно 

използване на всички възможни лъчезащитни средства и методи. 

В края на 2018г. общият брой на обектите, използващи източници на йонизиращи 

лъчения на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области е 405. През изтеклата 

година са вписани 26 обекта в електронния регистър на обектите с обществено 

предназначение в изпълнение на Наредба №9 от 2005г. за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от 

регионалните здравни инспекции. Заличени от регистрация са общо 9 обекта. Не са 

съставени актове и няма спрени от експлоатация обекти. Издадени са 2 предписания, 

обхващащи 2 обекта. Постъпила е една неоснователна жалба относно реконструкция на 

кабинет по дентална медицина с рентгенова уредба за секторни дентографии.  

Насочен здравен контрол 

През отчетния период са възникнали три радиационни инцидента на територията на 

Пристанище Варна – Запад, контейнерен терминал. В съответствие с Плана на РЗИ – Варна 
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за защита при бедствия и съгласно Процедурата за аварийно реагиране при разкриване на 

незаконен пренос на радиоактивни материали в зоните на Граничните контролно-

пропускателни пунктове на Република България идент. №QMS-EP-P-02/2007г., 

специализиран експертен екип от отдел ,,Радиационен контрол” извърши следното и при 

трите инцидента: 

 радиологично обследване и оценка на обстановката с оглед предписване и съвместно 

реализиране на допълнителни мерки за радиационна защита; 

 дозиметрични измервания; 

 оценка на риска от радиационни последици; 

При първия инцидент са локализирани 182 бр. източници с неизвестен произход с 

форма на ампули с дължина около 30 mm и диаметър около 10 mm. При втория – 

локализиран е източник с неизвестен произход с форма на полусфера, който при контактно 

измерване отчита наличие на радионуклида радий-226. При третия е локализиран източник 

– циферблат от неизвестен измервателен уред, който при контактно измерване отчита 

наличие на радионуклида радий-226. Същите са поставени в оловни контейнери и 

натоварени на специализирано транспортно средство от представителите на фирма 

„Мултитест” ООД. Източниците са транспортирани до хранилището за временно 

съхранение на радиоактивни вещества на „Мултитест” ООД до предаването им за 

погребване на СП „ПХРАО – Нови хан”. 

Мониторинг и контрол на радиационни параметри на жизнената среда  

Здравно-радиационният контрол на факторите на жизнената среда с оглед оценка на 

облъчването на населението през 2018г. обхвана 212 проби от хранителни продукти, 

питейни води, почви, растителност, атмосферни отлагания, морска вода и др. Извършени са 

351 радиохимични и гамаспектрометрични анализи. 

Анализирани са планираният брой проби в съответствие с програмата за общ 

радиационен контрол на факторите на жизнената среда във връзка със Заповед №РД-28-193 

от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването. 

В изследваните 46 броя хранителни проби от търговската мрежа на град Варна при 

планирани 44 броя проби, съдържанието на техногенните радионуклиди е под установените 

норми, съгласно Наредба №11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към 

границите на радиоактивното замърсяване на храни при радиационна авария и нивата на 

докладване в Европейската комисия според приложение III към Препоръка на Комисията 

2000/ 473/ Евроатом, което предопределя пренебрежимо вътрешно облъчване на 

населението от тяхната употреба. 

Концентрацията на стронций-90 и цезий-137 в изследваните 4 броя проби питейни 

води не превишава нивата на докладване в Европейската комисия според приложение III 

към Препоръка на Комисията 2000/473/Евроатом.  

Извършени са анализи на 3  проби почва, 3  проби растителност,  4 проби морска 

вода и 4 проби атмосферни отлагания. Получените стойности са обичайни за този вид 

образци. 

Във връзка с провеждания мониторинг от РЗИ–Варна, РЗИ–Шумен и РЗИ – Добрич 

за качеството на питейната вода в цитираните области са изследвани 147 броя питейни води 

при планирани 110 броя проби по показателите обща бета-активност и естествен уран. По 

изследваните показатели пробите води отговарят на нормативните изисквания съгласно 

Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

 С двукратно измерване в денонощието пред РЗИ – Варна се следи нивото на 

естествения радиационен гама-фон. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-

фона не са констатирани. 

През 2018г. са издадени 6 броя становища за допълнителни анализи на 

радионуклиди  в питейните води и 3 бр. становища за оценка и/или изчисляване на 

индикативната доза в питейните води в съответствие с изисквания на Наредба №9 за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели”, обн. в ДВ бр.30/ 2001 г., 
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посл. изм. бр.102/ 2014 г. и на основание Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№9, обн. в ДВ бр. 6/ 2018 г.  

Издадено е становище за определяне на Индекса на специфичната активност на 

бетон/цимент в съотвествие с изискванията на Наредба №25 за изискванията за защита на 

лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на 

суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (обн. в ДВ, бр. 64 от 

2005 г.). 

Един от основните проблеми в отдел „Радиационен контрол” е липсата на 

съвременна и високоефективна апаратура. Радиометричната лаборатория не е технически 

обезпечена да извършва пълен мониторинг на питейните води по радиологични показатели 

съгласно влезлите в сила от 16 януари 2018г. нови разпоредби на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели, транспонираща изцяло Директива 2013/51/ЕС за определяне на изисквания за 

защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, 

предназначена за консумация от човека. 

Лабораторията се нуждае от апаратура за определяне на тритий и радон в питейни 

води. За оценка на индикативната доза се изисква лабораторията да разполага с нискофонов 

радиометър за определяне на сумарна алфа/ бета активност или в най-добрия случай с алфа/ 

бета спектрометър.  

За провеждане на ефективен здравно-радиационен 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 и опазване на общественото здраве отдел “Радиационен 

контрол” се нуждае от съвременна, високоефективна гама-спектрометрична система за 

идентификация и количествено определяне на специфичната активност на изкуствени и 

естествени гамаизлъчващи радионуклиди във води, храни, селскостопанска продукция, 

продукти на промишлеността, строителни материали и други.  

Отделът разполага с гама–спектрометрична система, модел на фирма “ОRTEC”, 

доставена и пусната в експлоатация от 1988 г., собственост на Главна дирекция “Пожарна 

безопасност и защита на населението” към МВР. Относителната ефективност на системата 

е 13%. Днес тя не е достатъчна за регистриране на ниските и непрекъснато намаляващи 

нива на техногенна активност във води, храни, селскостопанска продукция.  

Гама-спектрометричната система е част от апаратурата, необходима на 

специализираните екипи на Министерство на здравеопазването, на които се възлага 

медицинското осигуряване на пострадалите при ядрени аварии и инциденти, съгласно 

приетият през 2009г. от Европейската комисия дългосрочен план за действие на 

Европейския съюз за усилване на мерките за противодействие на терористични заплахи, 

свързани с химични, биологични и ядрени материали (CBRN) и защита на населението от 

рискове, свързани с тях. В тази връзка радиофизичната лаборатория в отдела се нуждае от 

оборудване с гама-спектрометрична система с нови, по-добри характеристики за 

осъществяване целите на здравно-радиационния контрол.  

Медицински дейности по осъществяване на радиационния контрол за 

опазване здравето на населението и на професионално облъчваните лица. 

Задължителното медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи 

лъчения включва: 

  Оценка на здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето да 

изпълнява конкретни професионални задължения при работа в среда на йонизиращи 

лъчения; 

  Оценка на здравословното състояние на лицето след планирано повишено 

облъчване; 

  Преценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване. 
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  Оценка на здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето след 

констатирано превишаване на някоя от границите на дозите при професионално облъчване. 

 Медицинското наблюдение се провежда предварително – преди постъпване в среда 

на йонизиращи лъчения и периодично – по време на работа. 

Отдел ,,Радиационен контрол” изготвя съгласувано с НЦРРЗ – София график за 

прегледи и съдейства на експерта – радиобиолог с извършване на предварителна 

организация на лицата, подлежащи на медицински прегледи.  

Разгледани са всички постъпили заявления и приложенията към тях на 576 лица, 

подлежащи на периодичен медицински мониторинг през 2018г. на територията на 

Варненска, Добричка и Шуменска области. Извършени са консултации по проблеми на 

медицинския допуск на професионално облъчваните лица.  

Национални програми по опазване здравето на населението 

Приключи участието на отдел Радиационен контрол в провеждането на 

представителното Национално проучване на корекционните фактори на сезонните 

вариации на концентрацията на радон в жилищни сгради, като част от изпълнението на  

Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на 

българското население 2013–2017г. приета от Министерски съвет с Решение №537/ 

12.09.2013г. Поставиха се 33 броя детектори в 30 жилища на доброволци в гр. Варна и 

различни общини на областта, които се подменяха на всеки три месеца в рамките на една 

година. Попълнени са анкетни карти за участниците в проучването с подробни данни за 

местоположението, характеристиките на жилището и информация за обитателите. Попълни 

се електронната база данни. След приключване на проучването, цялата информация се 

предостави на НЦРРЗ – София съвместно с детекторите от последната фаза. 

След получаване на Протокола от НЦРРЗ с резултатите от изпитване на 

концентрацията на радон в жилищни сгради се изготвиха и изпратиха писма до 

участниците в Националната програма с информация за конкретно установените резултати 

от проведеното проучване в тяхното жилище и допълнителна информация за мерките, 

които могат да се прилагат за намаляване нивата на радон в сгради. 

През есента на 2018 г. стартира проучване на обемната активност на радон в райони 

с констатирани високи стойности. Получените 33 броя детектори се поставиха в 16 жилища 

на доброволци (по 2 детектора в жилище) в гр. Варна и различни общини на областта и 1 

брой нулев (транзитен) детектор, който не се отваря и се съхранява в отдела за целия 

период на проучването от една година. 

С Решение №55 от 01.02.2018г. Министерският съвет прие стратегия за намаляване 

на риска от облъчване от радон 2018 – 2027г. и Национален план за действие за намаляване 

на риска от облъчване от радон 2018 – 2022г. Определен е областен координатор и е 

сформиран Областен координационен съвет.  

 

ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА 

ЗДРАВЕТО” 

През 2018г. отдел “ПБПЗ”, Д“ОЗ“  работи с утвърден щат от осем длъжности: 

Началник отдел (от м. октомври) -лекар без специалност, главен инспектор- със 

специалност "Хранене и диететика", един главен инспектор-педагог; един старши 

инспектор – бакалавър „социални дейности“ и 4 инспектори. 

Общо в края на годината – 8 щатни длъжности, заети от 7 физически лица: магистри 

по медицина – 2, немедицински – 1 магистър и 1 бакалавър, 3 инспектори от МК към МУ.  

Материално-техническа база: Работни кабинети, кабинет за провеждане на обучения и 

консултативна дейност, консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене, Музей 

"Човекът и неговото здраве", видеоклуб "Здраве", Стъклена фигура за представяне 

анатомията и физиологията на човека. Отделът разполага със 7 компютъра, 3 принтера и 2 

комбинирани устройства /ксерокс, принтер и скенер/. 

Отговорностите и задълженията на всеки служител са оформени в заповед на 

директора на РЗИ за разпределение на работата в отдела и съгласно длъжностните 
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характеристики. Изготвени са индивидуални работни планове, на базата на които се 

извършва атестацията на служителите. Всички сътрудници участват в изготвянето на плана 

на отдела и реализиране на задачите от него. Планирането и отчитането на извършената 

работа се осъществява съгласно указанията на МЗ по предоставените учетни и отчетни 

форми, ежемесечно, на всяко тримесечие, шестмесечие и годишно пред ръководството на 

инспекцията и МЗ. Всеки сътрудник отчита дейността си пред началник отдела при 

провеждане на седмични съвещания, всеки месец, на тримесечие, шестмесечие и годишно. 

Осъществява се мониторинг на всеки служител през годината, за срочност и качество при 

изпълнение на задачите, съгласно изготвения план за 2018г.  

АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ 

 ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГР.ВАРНА 2018г. 

РЗИ-Варна е провела измервания на градския шум в общо 45 пункта през м.юни и 

м.септември на 2018г.  

При оценката на получените резултати от мониторинга се вижда че понижените 

стойности на шумовите нива в част от пунктовете с интензивен трафик не се дължат на 

намаления интензитет на транспортните средства. До известна степен занижените шумови 

нива могат да се отнесат към отбелязаното в някои от пунктовете намаление на 

относителния дял на товарните автомобили и автобусите, но то е доста незначително. 

Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 19 

от контролните пунктове в града, което представлява 42,22% от общия брой контролирани 

зони. Анализът на данните показва, че най-много са превишените шумови нива за зоните, 

разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, зоните за обществен и 

индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми. За останалите пунктове, 

измерените шумови нива не превишават граничните стойности. Констатираното ново 

превишение на граничните стойности за съответната зона е за Пункт. 

Бул."Приморски"бл.17-„Пунктове върху територии, подложени на въздействието на 

морски  транспорт” . За пункта повишението на шумовите нива се дължи на увеличено 

движение на МПС в района. Изследването, а и последващите измервания показват, че 

интензивният автомобилният трафик по главните улични артерии на града е с най- голям 

дял за шумовото замърсяване, като там са установени наднормени нива на шум около и над 

70 децибела и превишението на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни 

пунктове е от 6,0 до 11,2 децибела (за 2018г.). Най-високи средни нива на шума са 

регистрирани в пунктовете Бул.“Вл. Варненчик” № 128 между сп. Патриарх Евтимий и 

сп. Автогара, Бул. “Христо Ботев” до магазин за риб. принадлежности/, Бул. “Цар 

Освободител” – ж.к. Младост бл. 130, Ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка 

комуна и ул. “Г. Бенковски”, Ул.”Ген.Колев”-до дом за деца „Другарче”, Бул. “Осми 

приморски полк” №67  до пицария “Морско конче. 
Наднормен шум е регистриран и в зоните за отдих като Морската градина, както и в 

зони за лечебни заведения и санаториуми. 

При сравнение на разпределението на пунктовете по диапазони през изминалите 

години се констатира увеличаване на броя на пунктовете в диапазона 63-67 dB/A с 3 бр. за 

2018г.) и в диапазона 68-72 dB/A ( с 2 бр.през 2018г), като през 2018г. няма пунктове в 

диапазона 73-77 dB/A. 

Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния комплекс се усеща най-

много през летните месеци и е най-дразнещ през нощните часове, въпреки че средните 

шумови нива не превишават граничните стойности през 2018г. 

Неблагоприятното въздействие върху прилежащите им райони от старата градска 

част оказват и двата транспортни възела (Пристанището и ЖПгарата), които допълнително 

внасят специфичен транспортно-промишлен шум, а през 2018г за пункта на Морска гара и 

превишават граничните стойности за съответната зона (въпреки че превишението се дължи 

по-скоро на автомобилния транспорт в района).  

Изводи: 
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Проведените през последните години мероприятия, като изнасяне на тежкотоварния 

автотранспорт извън града, ремонт на главни пътни участъци и подобряване на състоянието 

на пътните покрития, озеленяване на крайпътни ивици, ограничаване на скоростта на 

превозните средства в жилищните райони и др. не са подобрили значително акустичната 

картина. При една част от пътните артерии, където са разположени пунктове за мониторинг 

на интензивен транспорт, се наблюдава понижение на шумовите нива (средни и 

максимални), което се дължи до известна степен на промяна в структурата на 

преминаващите МПС (намаляване на процента на товарния транспорт) и подобрената 

инфраструктура. Община Варна през 2018г. изготви предварителен вариант за обществено 

обсъждане на План за действие за намаляване на шумовото натоварване в околната среда 

на агломерация Варна. Според приетите общински програми и проекти на общината, сред 

по-важните проекти, които се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 години, 

е транспортната схема на града. Новият Общ устройствен план предвижда нови подходи от 

североизток до село Кичево и връзка с главната улица, проведена над Виница, което дава 

възможност за пряка връзка към Златни пясъци и Албена, без да е необходимо пресичане на 

централната зона на града. 

 Друго съществено подобрение на комуникационно-транспортната инфраструктура е 

предложеното продължение на пътя, свързващ Боровец с магистрала Черно море на 

югозапад до с. Константиново и с обход от юг към Белослав. 

 В градската част се планира да бъде въведена промяна на автопарка на 

транспортните фирми, обслужващи обществения транспорт; развиване на тролейбусната и 

жп мрежа и използване на нови с понижено ниво на шум; модернизиране на релсовия път 

на територията на Община Варна; подмяна на остарелия автобусен парк; използване на 

съвременни автоматизирани системи за регулиране на движението на ППС и 

модернизиране на съществуващите; рехабилитиране на съществуващата пътна мрежа и 

изграждане на нова; продължаване на процеса на изграждане на велосипедни алеи и 

паркинги за велосипеди; превръщане на гаражите-магазини отново в гаражи; изграждане на 

подземни и етажни паркинг-гаражи; изграждане на противошумови бариери в зоните на 

основните булеварди и др. Целта на проекта е да се създадат здравословни условия на 

живот на населението и опазване на околната среда от шума, където ситуацията към 

момента е изключително утежнена и наднормените нива на шум са постоянно явление. 

 ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУ В ОБЛАСТ 

ВАРНА И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНЕИТО ЗА 2017 Г.(ПО ДАННИ НА 

РИОСВ-ВАРНА) 

Оценката на качеството на атмосферния въздух на контролираната от РИОСВ – 

Варна, територия е изготвена за основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух – прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, 

азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и 

полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух. 

Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух за област 

Варна са разположени в три населени места - гр.Варна, гр.Девня и с.Старо Оряхово (горски 

екосистеми). Контролираните в тях замърсители са както следва: 

Автоматични станции (АИС) 

 АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр. Варна - ФПЧ10, ФПЧ 2,5, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и 

бензен; 

 АИС „Изворите”, гр. Девня – ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и NH3; 

 АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово - ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO и O3; 

Анализ на състоянието на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух по 

данни от пунктовете за мониторинг за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. 

Пунктовете в гр. Варна са градски фонови, а в гр. Девня е промишлено ориентиран, 

разположен в центъра на химическа промишленост. 
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 АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2017г. са регистрирани 360 средноденонощни концентрации, 26 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
 или 7,22 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Средногодишната концентрация от 25,70 μg/m
3
 не превишава 

СГН от 40 μg/m
3
. 

ФПЧ2,5 – През 2017г. и назад в годините от както се измерва показателя не са 

регистрирани превишения на средногодишната норма, съответно от 25 μg/m3 за 2017г. 

Регистрираната средногодишна концентрация за 2017г. е 11,78 μg/m
3
, 2016 г. е 12,68 μg/m

3
, 

2015 г. е 7,86 μg/m
3
, 2014 г. е 16,78 μg/m

3
, 2013 г. е 7,94 μg/m

3
 и 2012г. 

За показателите серен диоксид, азотен диоксид и въглероден оксид не са регистрирани 

превишения на съответните допустими концентрации. 

 АИС „Изворите”, гр.Девня 

ФПЧ10 - През 2017г. са регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 29 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
 или 8,17% от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Регистрираните 29бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не 

надхвърлят допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани превишения 

на съответните допустими концентрации. 

 АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово 

ФПЧ10 - През 2017г. са регистрирани 329 средноденонощни концентрации, от тях 1 

стойност превишава ПС за СДН от 50 μg/m
3
. Регистрираната наднормена стойност от 53,54 

μg/m
3
 е през месец февруари. Средногодишната концентрация от 7,98 μg/m

3
 не превишава 

СГН от 40 μg/m
3
. 

Изводи: 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния 

въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има широкото 

използване на твърди горива за битово отопление и транспорта. 

Потвърждава се необходимостта от реализацията на програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух. 

През 2017г. по разработената в oбластта една общинска програма за подобряване 

качеството на въздуха, целяща привеждането на замърсителите с наднормени стойности в 

нормите, община Варна представи отчет за изпълнението на мерките в плана за действие 

през 2016 г. 

 КРАТЪК  ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ 

Общият брой на населението по последни официални данни на НСИ за област Варна 

към 31.12.2017г. е 472 120 и представлява 6,7% от общото население на страната. И през 

2017 година област Варна се нарежда на трето място в страната по брой на населението – 

непосредствено след София-област и област Пловдив. През 2017г. основен дял в 

структурата на общата смъртност заемат болестите на органите на кръвообращението – 

клас IX – 62.18%, следвани от новообразуванията – клас II – 19.15%,  болестите на 

храносмилателната система – клас XI – 4.58%, X клас – болести на дихателната система с 

3.61%, травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини – 

клас XX – 3.12%. Тези 5 класа болести формират 92.64% от причините за смърт през 2017г. 

Заболеваемост oт болести на дихателната система по класове болести за Общини 

Варна, Провадия, Долни чифлик (с.Старо Oряхово) и Девня  (на 100000 население) 

Пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух (с изключение на АИС - Старо 

Оряхово) са разположени в общини, класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй 

като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението, 

вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В структурата на заболеваемостта на 

населението по класове болести. в област Варна с най-висок относителен дял са 

болестите на дихателната система. 
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За община Варна се наблюдават различия в структурата за заболеваемостта от 

болести на дихателната система (по групи) между градско и селско население, както за 

възраст 0-17г, така и над 18г. при „острите инфекции на горните дихателни пътища (J00-

J06)”, които преобладават при градското население. 

За гр. Провадия и селата при населението от 0-17г. и над 18г. преобладаващи са 

заболяванията от групата „Остри инфекции на горните дихателни пътища’, което е по-

вероятно да се дължи на климатични и температурни особености, отколкото на наличното 

атмосферно замърсяване. А при населението над 18г. за селата преобладаващи са 

„Хроничните болести на долните дихателни пътища”, което е обусловено от застаряващото 

население в тези населени места. 

За Община Долни чифлик преобладаващи са острите респираторни инфекции за 

населението от 0-17г., като не се наблюдава съществена разлика между градско и селско 

население. (с.Старо Оряхово, където е извършван мониторинга на атмосферния въздух е 

едно от двете големи села в общината). При населението над 18г. и за града и за селата 

преобладават хроничните болести на долните дихателни пътища поради възрастовата 

структура на населението в района. За община Девня прави впечатление високия 

относителен дял на заболявания от групата „Хронични болести на долните дихателни 

пътища” за групата над 18 г., което вероятно са късни последици от влиянието на 

замърсяването на Девненския промишлен комплекс в миналото, както за гр.Девня, така и за 

съседните селища. 

 ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В 

РАЙОНИТЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.ВАРНА 

 Във връзка с изпълнение на задачата за мониторинг на електромагнитни полета в 

районите на детски, учебни и лечебни заведения, поставена в указания за планиране на МЗ 

за 2018г., бяха изследвани общо 11 обекта (детски, учебни и лечебни заведения) и 41 БС, 

измерени за външна зона (10 % от всички регистрирани БС в региона). Измерванията са 

направени с Апарат NARDA –NBM-550 SN-B 0596 с изотропна антена и работна честотна 

лента от100 kHz до 3 GHz с неопределеност - +/- 20 % от измерената стойност по 

неселективен метод в широк честотен диапазон съгласно „Методика за измерване и оценка 

на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за 

мобилни връзки”, Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ (настоящ НЦОЗА), 

том. ІV, Селищна среда. 

Извършени са общо 364 измервания като в табличен вид са представени измерените 

стойности, съгласно изискванията:  

Във връзка с изпълнение на задачата за мониторинг на електромагнитни полета в 

зоните на жилищни райони и на намиращи се в близост базови станции на мобилни 

оператори, съгласно указания за планиране на МЗ за 2018г., са изследвани около 10% от БС 

на мобилни оператори и прилежащите им територии в Област Варна, разположени на 

територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част 

и жилищни комплекси), от кота терен на определени разстояния, при налична експертна 

оценка, изготвена от НЦОЗА. 

Извършени са общо 828 измервания. като в табличен вид са представени измерените 

стойности, съгласно изискванията:  

През 2018г. в РЗИ-Варна са постъпили 2 жалби и 5 сигнала, като от тях 3 сигнала и 

една жалба са обективизирани с измервания. При едната от жалбите не са извършени 

измервания, тъй като се касае за антена до новострояща се сграда (няма възможност да се 

извърши измерване), а другите два сигнала са за източници, които не са от компетентност 

на РЗИ - и трите жалби са препратени по компетентност (до Община Варна, до Дирекция 

„Инспекция по труда”, до „Енерго про Варна ЕАД, до МЗ и НЦОЗА). Четирите жалби, 

обективизирани с измервания, са неоснователни. 

 В заключение може да се каже, че от направените измервания през 2018г., няма 

отклонение от пределно допустимите стойности и няма риск за здравето на населението.  
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 МОНИТОРИНГ НА МОРСКИ ВОДИ  

Съгласно изискванията на Наредба №5/30.05.2008г. на МЗ и МОСВ за управление 

качеството на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008г) и Директива 2006/7/ЕО на Европейския 

парламент, през сезона за къпане от морската вода във всяка зона за къпане на 

Черноморското крайбрежие на територията на Област Варна (23 зони за къпане) се вземат 

проби за микробиологичен анализ два пъти месечно, и от три зони- зона „гр.Варна-

Офицерски плаж, зона „гр.Варна-Централен плаж” и зона „гр.Варна-Южен плаж” се вземат 

проби три пъти месечно (поради пoказани сравнително неблагоприятни резултати през 

годините). Взетите проби се изследват по показателите “ешерихия коли’ и “чревни 

ентерококи”, съгласно утвърдени методики, посочени в Наредбата. 

В началото на сезон 2018г. е изготвен план –график за мониторинг на морските 

води от зоните за къпане от м.май до м.септември 2018г. За сезон 2018г. са взети 216 

проби, изследвани по микробиологични показатели, като резултатите от извършвания 

мониторинг са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Варна (http://www.rzi-

varna.com/health.php?0069). 

Профилите на водите за къпане (на 23–те зони за къпане във Варненска област), с 

оценка качеството на водите за къпане от 2007 до 2017г. за всяка зона, или така наречената 

категоризация на всяка зона за къпане, евентуалните източници на замърсяване и друга 

информация за всяка една от зоните за къпане са публикувани на сайта на РЗИ-Варна 

(http://www.rzi-varna.com/health.php?0045). Последната актуализация на профилите на 

водите за къпане е извършена през м.юли 2017г. 

Преди началото на сезон 2018г. са изпратени напомнителни писма до 

концесионерите, до Областен управител на област с административен център-Варна, до 

Кметовете на общини, на територията на които има зони за къпане, за изготвяне и 

поставяне на информационни табели на плажовете в близост до морската вода, в 

изпълнение изискванията на чл.19  Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството 

на водите за къпане ( ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г). За всяка зона за къпане e изготвен проект 

за указателна табела (с цел унифициране вида на табелите), която да бъде налична през 

целия сезон за къпане, поставена на лесно достъпно място в близост до водите за къпане, с 

указана категорията, в която попада съответната зона за къпане съгласно актуалната 

оценка. Проектите за табели са публикувани на ел.страница на РЗИ-Варна, като категорията 

на зоните за 2018г. е посочена в напомнителните писма. От служители на РЗИ са 

извършени  проверки на всички зони за къпане за наличие на указателните табели.  

По повод сигнали от страна на медии и граждани от РЗИ-Варна са извършени две 

проверки –на зона за къпане „Кабакум” и зона за къпане „гр.Варна-Аспарухово”. И при 

двете проверки са взети проби морска вода, както от регулярните пунктове за мониторинг, 

така и от мястото на предполагаемото замърсяване на зоната. Резултатите от извършените 

анализи на пробите отговарят на хигиенните изисквания. За резултатите от проверките са 

информирани съответните компетентни институции. 

След публикуване на категоризацията на зоните за 2017г. и резултатите от годишния 

доклад на Европейската комисия за качеството на водите за къпане по Варненското 

черноморско крайбрежие, са уведомени съответните институции с оглед предприемане на 

мерки за сезон 2018г. с писмо на МЗ изх.№91-00-57/8.05.18г. до Областен управител на 

Област Варна, Кмета на Община Варна, Директора на БДУЧР. Образувана е преписка в 

Областна администрация Варна (№РД-16-0406-4(52)/26.07.2018 г), с която са разпоредени 

проверки и идентифициране източниците на замърсяване на зоните за къпане, цитирани в 

писмото на МЗ, до РИОСВ-Варна, БДЧР, ВиК-Варна и районните кметства. През целия 

летен сезон са извършвани проверки, за резултатите от които е информирана Областна 

управа Варна, кметовете на общини по Черноморското крайбрежие, Басейнова дирекция- 

Варна, регионалните медии. 

Идентифицирани са евентуални източници на замърсяване на зоните за къпане- 

основно трите зони на територията на гр.Варна- зона „гр.Варна - Офицерски плаж” 

(открити и отстранени са нерегламентирани включвания в „Шокъров канал” от смесени 

http://www.rzi-varna.com/health.php?0045
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битово-фекални води в дъждовна канализация), зона „гр.Варна -Централен плаж” и зона 

„гр.Варна - Южен плаж”, като резултат от проверките и от мащабните ремонтни дейности, 

които се извършват в централната част на града и се счита, че след отстраняването им ще се 

подобри качеството на морската вода в трите зони. 

 ЗДРАВНИ ОЦЕНКИ НА ХРАНЕНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ КОЛЕКТИВИ: 

 Изготвени са 62 здравни оценки на фактическото състояние на храненето в 

организирани детски и ученически колективи, въз основа на реализираното меню с 

изчисления химичен състав, енергийна стойност и среднодневен продуктов набор за два от 

сезоните на 2018г. Работи се по предварителни седмични и месечни менюта, изготвени от 

инженер-технолози по хранене (за гр.Варна) и от медицинските специалисти към детските 

заведения (за областта). Във всички обекти се спазват основните изисквания на отделните 

наредби за здравословно хранене за съответната възрастова група по отношение режима на 

хранене, използваните продукти, рецептурата и технологията на приготвяне на храните. В 

социалните заведения, които осъществяват целодневно хранене, режимът на хранене е 

петкратен. 

Основни групи храни: 

Пълнозърнестите храни (хляб, макаронени изделия, жито, булгур, овесени ядки, 

мюсли, корнфлейкс, елда, по-рядко - киноа, амарант) обичайно се включват в менюто 

четири пъти седмично, с изключение на ученическите столове, където при условие само на 

обедно хранене такава честота не се постига. Работи се предимно с пресни сезонни и 

замразени зеленчуци и плодове. Стерилизираните консерви и сокове са без изкуствени 

оцветители, подсладители и консерванти. За децата до 3 години са изключени от менюто 

ядковите плодове и меда. Ползва се краве мляко с масленост 2%, 3.2% и 3.6% в зависимост 

от възрастта. Айрянът се приготвя без сол, саламуреното сирене се обезсолява 

предварително във вода. Месото и месните продукти са представени от свински бут, 

телешки шол, пилешко, пуешко, заешко, агнешко месо, мляно месо със съотношение 60% 

говеждо към 40% свинско месо, филе, детски пастет. 

Рибни ястия се предлагат всяка седмица (констатирани са единични случаи на седмици без 

риба). Бобовите храни (зрял/лющен боб, леща, грах, нахут) се сервират 1–2 пъти 

седмично.Добавени мазнини – млечно масло с мазнини 82%, слънчогледово олио, зехтин 

(за салати). Напитките са: билков чай/с мед, прясно мляко/с какао, айрян, нектар, 100% 

натурален плодов сок, боза (със захар), медовина, цитронада или оранжада, смути. 

Химичен състав и енергийна стойност на дневното меню (средно за годината): 

За децата на възраст от 1 до 3 години, в повечето обекти стойностите и на трите 

вида основни хранителни вещества (белтъци, мазнини и въглехидрати) и енергия са по-

високи или в горните граници на нормите (Наредба №1 от 22 януари 2018г. за 

физиологичните норми за хранене на населението). Приемът на витамин В2, желязо, калций 

и натрий е в норма. 

За децата на възраст от 3 до 7 години, в някои от обследваните обекти стойностите 

за мазнини или въглехидрати са също по-високи или в горните граници на нормите, поради 

което менюто за тях е хиперенергийно (в различна степен за различните обекти). Приемът 

на витамин В2, желязо и натрий е в норма. Приемът на калций в детските заведения на 

гр.Варна е с незначителни отклонения от нормата, докато в част от детските градини в 

областта недостигът на този елемент е по-съществен. 

При анализа на реализирания среднодневен продуктов набор се констатират най - 

често по-ниски от препоръчителните стойности за ориз, макарони, други зърнени храни, 

картофи, мляко, риба; яйца; храни, съдържащи захар, конфитюр, мед. По-висока е 

консумацията на хляб и брашно (за някои от заведенията) и на плодове. 

За децата в ученическа възраст, от обедно хранене се възползват предимно 

учениците от първи до четвърти клас, като могат да изберат пълно меню или вариант без 

супа или десерт. Свежи зеленчуци във вид на салати и гарнитури се включват с различна 

честота, в зависимост от стойността на купона. Рибата, с много малки изключения 

присъства в менюто всяка седмица. В условията само на обедно хранене, по-слабо са 
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застъпени пълнозърнести храни, брашно, мляко, млечни продукти, яйца; храни, съдържащи 

захар, мед или конфитюр. По-висока от препоръчителната е консумацията на месо, ориз, 

бобови храни. За всички обследвани обекти стойностите за прием на белтък са над нормите. 

В част от училищата е повишен приемът на мазнини или въглехидрати. Поради всичко това 

обедното меню е в различна степен хиперенергийно. Достигнати са стойностите за витамин 

В2, желязо и натрий; но във всички обекти се констатира известен недостиг на калций.  

Подкрепително хранене в ученическите бюфети  

През годината са проверени 23 ученически бюфета в гр.Варна и областта. 

Значително са намалели нарушенията, свързани с предлагането на неразрешени по Наредба 

№ 37 храни. В три от бюфетите е констатирана продажба на бонбони, вафли, хамбургери с 

кренвирш и пържени картофи към тях. По-честите пропуски са свързани с неспазване на 

задължителния асортимент минимум. В някои от обектите (предимно в региона), в деня на 

проверката липсват тестени закуски, или сандвичи с пълнозърнест хляб, или пресни 

плодове, или мляко. Стопанисващите бюфетите го обясняват с липсата на интерес от страна 

на децата към тези храни. За допуснати нарушения в ученическите бюфети са издадени 9 

бр. предписания. 

Прилагане на чл.7, ал.3 на Наредба №2/2013 г. и чл.6, ал.3 на Наредба №6/2011 г. за 

диетично хранене на нуждаещите се деца – 2018 г. 

При извършените на територията на Варненска област проверки в детски заведения, 

във връзка с осигуряване на диетично хранене при необходимост, беше констатирано: 

 За гр.Варна – със специфични хранителни потребности са 103 деца на възраст от 3 

до 7 години (общо посещаващи детските градини около 6000 деца) и 26 деца на възраст от 1 

до 3 години (общо посещаващи детски ясли и яслени групи на детските градини около 1300 

деца). За останалите 11 общини на област Варна от специфично хранене се нуждаят 12 

деца, посещаващи детски заведения.  

В гр.Варна диетичното хранене на децата е централизирано и се осъществява от 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене” и „Ученическо и столово хранене” 

ЕАД. Най-честите диагнози са целиакия, нецелиакична глутенова непоносимост, алергия 

към белтъка на кравето мляко, вторичен лактазен дефицит, алергия към различни видове 

храни (яйца, риба, бобови, соя, ядки, цитруси, банани, колбаси, пипер, мед и др.), астма с 

преобладаваща алергична компонента, атопичен дерматит, алергичен васкулит, болестно 

затлъстяване. Има по едно дете с левциноза, с пиридоксин свързана епилепсия и с 

трансплантиран бъбрек, поради хронична бъбречна недостатъчност. Диагнозите са 

поставени от специалисти педиатри  (детски гастроентеролози, алерголози и 

ендокринолог).  

Към Втора детска клиника на УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна е създадена Комисия 

за оценка на диетични режими при деца със специални нужди. Комисията е утвърдила 

четири хранителни режима: безглутенов режим; безказеинов режим; безглутенов и 

безказеинов режим и безглутенов, безказеинов, без риба, цитруси, яйца 

След преглед на документите на всяко дете, представено пред комисията, на базата 

на анамнестични, клинични и лабораторни данни се назначава подходящия режим на 

хранене. В зависимост от здравословния проблем на детето, от рецептурата се изключват 

или заменят с подходящи за случая хранителни продукти.  

Диетичният режим се назначава за период от шест месеца и при необходимост се 

продължава. За децата с глутенова непоносимост се доставят безглутенови продукти (хляб, 

брашно, различни видове макаронени изделия, царевично нишесте и грис, царевичен 

корнфлейкс, оризови питки, бисквити. При приготвяне на храна за деца на безглутенова 

диета се спазват някои специфични изисквания. Използват се отделни съдове и инвентар, 

миенето на тези които става отделно от останалите съдове, с отделна гъба, а дезинфекцията 

на същите – в отделен съд. Готовата храна се издава в трайно маркирани индивидуални 

съдове с капаци. Безглутеновият хляб се съхранява на място, отделно от глутен – 

съдържащи храни, в полиетиленов плик. Преди допир до храна за деца на безглутенова 

диета, ръцете на персонала се измиват обилно с миещ препарат, за да се предотврати 
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замърсяване на храната с глутен, пренесен от други продукти. При деца, поставени на 

безказеинов режим от менюто се изключват кравето мляко, сирене, извара, кашкавал, 

млечна масло и телешко месо. Прясното краве мляко се замества с хипоалергенно, 

безлактозно, промишлено произведено диетично мляко за специални медицински цели. 

Млечното масло се замества с растително масло или зехтин. Супите са без застройки. 

За деца с алергии или непоносимост към един или няколко неосновни за храненето 

продукти (какао, цитруси, банани, домати, карфиол и др.) се използва общото за всички 

деца меню, като при приготвяне на храната за тях, не се влагат хранителните продукти – 

алергени. 

Детето с рядко заболяване „левциноза” е поставено на безказеиново хранене; за него 

има индивидуално разработено меню, включващо специални ниско белтъчни храни, които 

се внасят от родителите и са придружени със сертификати. 

Детето с пиридоксин свързана епилепсия  е поставено на ниско белтъчна диета (без 

месо, мляко и млечни продукти, яйца, брашно, бобови храни). 

От готовата храна за всяка от диетите се оставя 48-часова хранителна проба. 

В редки случаи, по изключение, с разрешение на Българската агенция по 

безопасност на храните в детското заведение да се внася домашно приготвена храна, при 

спазване на определени условия: храната да се доставя ежедневно в детското заведение, 

опакована в съдове за еднократна употреба, надписана с името на детето; храната да се 

съхранява по начин, недопускащ развала, в това число и хладилно съхранение; храната да 

не се консумира на следващия ден 

Всеки случай се преценява индивидуално, след доказване на нуждата от диетично 

хранене (решение на ТЕЛК или друг здравен документ, издаден от комисия или 

специалист). Разрешение за внасяне на диетична храна се дава от медицинския специалист 

на съответното детско заведение.  

 АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА 

Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически колективи от 

гр. Варна са обработени на база получените отчети от медицинските специалисти (съгласно 

Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата – ДВбр. 38 от 

2000г.; изм. и доп. ДВ бр.83 от 2000г. и Наредба №39 от 2004г. за профилактичните 

прегледи и диспансеризацията ДВ бр. 106 от 2004г.). Представени са отчети от 121 детски 

заведения, 28 ПДГ и 108 училища.   

Здравословно състояние на децата. 

Физическо развитие  - Физическото развитие на децата се отчита по показатели ръст 

и телесна маса. При оценката им се оформят три групи: Първа група – норма, втора група – 

разширена норма и трета група  – извън нормата. Тези групи са съобразени със съответните 

норми за възраст и пол, посочени в „Методиката за провеждане на профилактичните 

прегледи на лица от 0 до 18г.” от 2003г. 

 Физическото развитие на децата през учебната 2017/2018г. показва, че от общ брой 

16 789 деца в организирани колективи по показател ръст са обхванати 16 629 деца (99 %). 

Разпределени в следните групи: първа група / норма - 88,9%, втора група /разширена норма/ 

-8,9%. Децата извън нормата, които изостават от нормалния за възрастта си ръст са 1,4%, а 

тези, които изпреварват нормалния за възрастта си ръст - 0,8%.  

 С оценка на телесната маса са обхванати 16 629 деца (99%), разпределени в трите 

групи: I група – 88,1 %, II група –9,1 % и III група – 1.3% деца с много ниска телесна маса и 

1,5% с много висока телесна маса и риск от затлъстяване. 

  Физическа дееспособност - Анализът на физическата дееспособност показва, че 

94,3% от изследваните деца над 3 години са покрили нормите за съответната възраст. 

 Диспансерно наблюдение на деца  - за учебната 2017/2018г. на диспансерен отчет се 

водят 878 деца. Водещи заболявания са: 

 Астма (J 45.0-1) - 157 деца;  

 Ентеробиоза (В 80 ) - 124 деца; 



 

 
103 

 Вазомоторен и алергичен ринит (J 30.1-3) – 93 деца;  

 Обикновен хроничен бронхит  (J 41.0) – 81 деца; 

 Слепота и намалено зрение (Н 54.0-6) – 62 деца; 

 Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата.         

 От общо 16 789 деца /по отчетите на медицинските специалисти, от раздел VI/, 

прегледани са 16 629 (Обхват 99 %). За децата от 0 до 3 г. обхватът е 99,6%, а във възрастта 

4-6 г. – 98,9 %. Регистрирани заболявания и аномалии, при профилактичните прегледи на 

децата, проведени от общопрактикуващите лекари, в таблицата са отразени общо 1709 

заболявания. Най-значителен дял се пада на “други заболявания и аномалии“ – 246. 

Следват:  

Алергичен ринит - 192 случая; астма - 170 случая; хронични заболявания на 

тонзилите и аденоидни вегетации – 168; пневмонии – 145;  Смущения в зрението – 136 

случая; 

Здравословно състояние на учениците. 

Физическо развитие - от общ брой ученици в организирани колективи 45 980 с 

оценка на ръст и телесна маса са обхванати 44 889 ученици (97,6%).  

 По показател ръст разпределението е както следва: I гр. в норма –39 811 ученика 

(88,7%), II група разширена норма –3 894 ученика (8,7 %) и III група извън норма –502 

ученика (1,1%) са под, а 682 ученика (1,5%) са над нормата.  

 За телесна маса - І гр. норма – 38 928 (86,7 %), ІІ гр. разширена норма – 4 196 (9,3%) 

и ІІІ група извън нормата – 510 ученика (1,1%) са под, а 1255 ученика (2,8%) са над 

нормата.  

Относителният дял на учениците със затлъстяване е 2,5 пъти по-голям спрямо учениците с 

поднормено тегло. 

Физическа дееспособност. 

 Ученици, покрили нормите - 43 728; 

 Ученици, освободени от часове по физическо възпитание – 1062.  

 Брой ученици включени в групи по лечебна физкултура в училище – 82. 

Диспансерно наблюдение на ученици - по данни на медицинските специалисти, 

обслужващи училищата, 1665 от учениците (или 3,6% от тях) са диспансеризирани.  

 Водещо заболяване е намаление на зрението на двете очи (H 54.2) – 360 ученика.  

 На второ място сред учениците е астмата (J 45.0-1) – 329 ученика. Алергичен ринит, 

причинен от полени заема трето място (J 30.1) – 72 ученика. Следват: епилепсия (G 40.0-8) 

– 72 ученика, намаление на зрението на едното око (H – 54.5) – 53 ученика и други сезонни 

алергични ринити (J 30.1) – 53 ученика. 

Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на учениците: 

 От общо 45 980 ученици, прегледани са 44 889 (Обхват 97,6%). 

 Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показва, че за учебната  

2017/2018г. най-голям е броят на учениците със затлъстяване –– 1157. В сравнение с 

предходния анализ за учебната 2016/2017г. случаите със затлъстяване се увеличават с 

20,7%. (918 случая за 2015г.)Най-висок е показателя при седмокласниците - 14%, а най-

нисък при първокласниците – 5,1%. 

 Следват болести на дихателната система - астма с 604 случая.  

 Трето място в структурата на новоткритите заболявания е смущения в зрението – 

510  случая. В сравнение с предходния анализ от 2017г. броят на учениците, които са с 

гръбначни изкривявания се увеличава с 10% до 504 случая (463 случая за 2016г.). 

 ИЗВОДИ: 

 Регистрираният обхват с антропометрични измервания (АПИ) и профилактични 

прегледи (ПП) при децата (99%) е по- висок в сравнение с този при учениците 

(97,6%).   
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 Разпределението в III група „над нормата“ за оценка на телесна маса при учениците 

е 2,5 пъти по-висок за сметка на стойности под нормата за тегло (ниска телесна 

маса). 

 Непълни са данните за физическата дееспособност при децата и учениците. 

 С най-висок дял заболявания подлежащи на диспансерно наблюдение са:                      

астма, ентеробиоза и вазомоторен и алергичен ринит при децата и намаление на 

зрението на двете очи, астма и алергичен ринит, причинен от полени при учениците 

  Водещи открити и регистрирани по време на профилактичните прегледи в детска 

възраст са „други заболявания и аномалии“, алергичен ринит и астма. В ученическа 

възраст открити заболяванията са: затлъстяване, астма и смущения в зрението. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ» 

 Организирани са 2 беседи с ученици от горен курс на тема: „Фасът – отрова за теб и 

природата“. Разпространени са 246 броя здравно-образователни материали. 

 Изготвена информация за състоянието на морските води в зоните за къпане (до МЗ) и за 

данни от мониторинга на морските води през сезона (на ел. страница на РЗИ – Варна) 

 Изготвен график за мониторинг на зоните за къпане във Варненски регион за 2018г. 

 Изготвени писма за табели за зоните за къпане до концесионери на плажове и общини  

- 25 бр. Публикувана информация за класификацията на качеството на водите за къпане в 

съответните зони за къпане в профилите на водите за къпане (2007 - 2017г.) на 

електронната страница на РЗИ – Варна. 

 Изготвени са: 

 Доклад за мониторинг на шумово замърсяванe на гр.Варна за 2018г.( изпратен до 

МЗ, НЦОЗА и Община Варна). 

 Доклад за качеството на атмосферния въздух (по данни на РИОСВ-Варна), Здравно-

демографски анализ и заболеваемост oт болести на дихателната система по класове болести 

за общините (изпратен до МЗ). 

 Доклад за мониторинг на ЕМП в районите на детски и учебни заведения и околна 

среда в гр. Варна и област Варна за 2018г.(изпратен до МЗ, Община Варна). 

 Участия в работни срещи по безопасност на движението в Областна администрация 

град Варна, в ЕСУТ в Община Варна и РИОСВ - Варна 

Извършени проверки на зоните за къпане – 24 броя 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 –2020 г. – РИСКОВИ ФАКТОРИ: 

 ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ 

 Организирани са 26 семинара с 594 лица, 25 лекции със 761 участници и 13 

видеопокази с 556 лица. За злоупотребата с алкохол, като рисков фактор, са проведени 

демонстрации на очила за симулиране на алкохолно опиянение. Организирана е изложба с 

рисунки на тема „Вредата от алкохола“ на ученици от ІІ клас. Под мото „Алкохолът като 

фактор за пътнотранспортни произшествия“ премина масовата проява с ученици от VІІІ-ІХ 

клас. Излъчени са филмите „Път без изход“ и „Несъобразена скорост“. 

 ТЮТЮНОПУШЕНЕ 

 За повишаване нивото на информираност за употребата на тютюневи изделия и 

пасивно пушене през 2018г. са проведени следните дейности: 3 семинара с общо 20 

участника (ученици от среден и горен курс, студенти от   Медицинския колеж и 

Медицински университет гр. Варна);  34 лекции с общо 854 ученици от среден и горен курс 

на тема “Тютюнопушене или здраве” и „Пасивно тютюнопушене“;. индивидуално обучение 

на 83 лица, в т.ч. в ККОТ. Реализирани са 8 видеопрожекции във видеоклуб “Здраве” и по 

места пред 179 зрители. Раздадени са общо 265 здравнообразователни материали. 

 По повод 31 май- Световен ден без тютюн са организирани три масови прояви: 
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в „Център Палах“, в Морската градина празник „Децата нашите слънца“ и във фоайето на 

РЗИ - Варна.  

 Във връзка с 15 ноември – Международен ден без тютюнопушене е организиран и 

проведен семинар с 10 ученика от ДДЛРГ „Кн. Надежда“. Дискутирани са опасностите от 

излагането на цигарен дим, ползата от прекратяване на пушенето и живот без цигарен дим.  

 В ККОТ са изследвани 132 лица. Предоставени са 265 здравно- информационни 

материали.  

 ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 

 Проведени семинари – 11бр. със 180 лица, студенти от Медицински университет – 

Варна, директори и медицински специалисти на детски и учебни заведения. Тематиката е 

свързана с изискванията и прилагането на наредбите за здравословно хранене на деца и 

ученици, контрола по спазване на физиологичните норми при организираното хранене на 

различни групи от населението; въвеждането на процедура за организация на процеса на 

приготвяне на храна в детските градини и ясли на гр.Варна; проблеми при осигуряване на 

диетично хранене на деца със специфични хранителни потребности. 

 Лекции, беседи, дискусии – 30бр. с 810 лица – запознаване с принципите на 

здравословно хранене в детска и ученическа възраст; заболявания, свързани с храненето; 

здравословен начин на живот: хранене и физическа активност. Лекциите и събеседванията 

са проведени с ученици, педагози; граждани, посетили музея „Човекът и неговото здраве“. 

 Индивидуални обучения на 359 лица - предимно кухненски персонал, ангажиран с 

организираното хранене на деца и ученици. Масови прояви – 3 бр. с 303 лица: Проведени са 

две кулинарни изложби на тема „Здравословно хранене“ с ученици от начален и 

прогимназиален етап на обучение на ОУ „Иван Рилски“, гр.Варна. Представени са 

кулинарни изделия изработени предварително от ученици и е проведено състезание за 

оригинален сандвич. 

 Кампания за отбелязване на Седмицата на кърменето 1-7 август и изработване на 

табло. Участие в Девета Национална конференция по хранене в МДУ „Фр. Жолио –Кюри“. 

 ФИЗИЧЕСКА  АКТИВНОСТ  

Проведен е спортен празник в детска градина №33 „Делфинче“, град Варна. Предоставени 

са награди за участие. 

 ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 Проведени са 21 беседи с 243 участника, 7 видеопокази с 82 участника. 

Разпространени са 385 здравнообразователни материали. 

 В изпълнение на програмата са организирани и проведени следните дейности: 

Служителите от ЦОП кв „Владиславово“, ЦОП кв. „Аспарухово“ и ДКЦ V „Св. Екатерина“ 

гр.Варна съвместно със здравните медиатори организираха провеждането на срещи с 

различни възрастови групи от ромското население и дискусии с  деца, ученици, млади 

майки.   

Ученици от ромска общност посетиха музея „Човекът и неговото здраве“ в РЗИ. 

Запознаха се с устройството и функциите на човешкия организъм. Изнесени са 2 беседи с 

19 ученика за изграждането на здравни хигиенни навици и рисковете за развитието на 

някои заболявания. Реализирани са 10 беседи със 146 ученика и млади майки за  

здравословно хранене в детска и ученическа възраст; заболявания, свързани с храненето, 

значението на профилактичните прегледи сред ромското население, отглеждане на децата в 

кърмаческа и детска възраст.  

 НАЦ. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В Р 

БЪЛГАРИЯ 2017-2020г.  

В изпълнение на дейности по Националната програма през 2018г. : 

Проведени са 19 лекции и беседи с 506 ученици от училища в града и региона и студенти от 

ВУЗ– в Музея и в училища. Организирани са 3 видеопокази пред 79 ученици и студенти. 

Проведени са 4 АнтиСПИН кампании, с участие на 535 млади хора. Разпространени са 747 
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здравно-образователни материали за превенция на ХИВ/СПИН в среднообразователни 

училища в гр. Варна и областта.  

 ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА 

Проведени са 10 беседи със 194 участници.  

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 – 18 г. В РБЪЛГАРИЯ 

Проведени са 19 беседи с 488 деца от детски градини на тема “Устна хигиена, за здрави 

зъби”. Реализирани са 13 видеопоказа във видеоклуб “Здраве” и по места пред 287 зрители. 

При посещения в Музея на здравето се демонстрира макет за правилно почистване на 

зъбите, за поддържане на устната хигиена и здрави зъби. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И 

ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014-2020 г. 

 В изпълнение на програмата са проведени работни срещи в лечебните заведения, 

които имат сключен договор с МЗ и е изготвен финансов отчет за дейностите през 2017г. 

 През 2018г. са изследвани общо 4171 новородени за неонатален слухов скрининг в 

родилните и неонатологични структури в МБАЛ „Св. Анна“, СБАГАЛ „Майчин дом“ и  

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ гр.Варна. 

 Към МБАЛ „Св. Марина“ работят две комисии за комплексно медицинско 

наблюдение на деца с диабет и с вродени хематологични заболявания. През 2018г. са 

разгледани случаите на 148 деца с диабет и 48 с вродени хематологични заболявания. В 

лабораторията по медицинска генетика са изследвани общо 2508 бременни жени - проведен  

биохимичен скрининг за оценка на риска от раждане на дете с хромозомни аномалии. 

ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

През годината е оказана организационно-методична помощ в 92 обекта /детски и 

учебни заведения/ в гр. Варна и по общини, с обхванати 119 лица – медицински и 

немедицински специалисти; 2 дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителски грижи и дневни центрове от семеен тип; специализирана институция за 

предоставяне на социални услуги.  

Проведени са обучения на прицелни групи, както следва: 8 семинара с 32 участника;  

131 лекции и беседи с 2288 участника; 40 видеопокази с общо 846 зрители:  

Масовата проява „Къщичка на здравето“ в ДГ №3 „Мир“ гр.Варна. Децата се запознаха с 

устройството и функциите на органите в човешкото тяло с помощта на демонстрация на 

умалени макети. Разпространени здравнообразователни материали – 6409 бр. в 210 обекта.  

По повод отбелязването на международни и световни дати и кампании, са 

организирани 18 масови прояви с 1885 участника. 

Музеят “Човекът и неговото здраве” в РЗИ – Варна през годината е посетен от 2340 

лица – ученици, студенти и граждани. Проведени са 105 беседи на тема: Анатомия, 

физиология, дневен режим на ученика и здравословен начин на живот. Онагледени здравни 

беседи със «Стъклена жена» – 29 броя. 

При отразяване на тематични здравни дни и кампании са изработени и поставени 

11 табла:  

Анкетно проучване - Проведено от отдела сред гражданите, посетили инспекцията, 

за мнения и предложения относно дейността на РЗИ. Извършена обработка на данни от 84 

анкетни карти за І–во шестмесечие и 100 анкетни карти за ІІ–ро шестмесечие. Изготвен e 

анализ на резултатите и предоставен на директорите по дирекции за запознаване на 

служителите и за обсъждане на директорски съвет в инспекцията. Дадени са предложения и 

набелязани мерки за оптимизиране качеството, срочността, отношението и поведението на 

държавните служители към потребителите на административни услуги.  

Съгласно изготвен тематичен план, през 2018г. са проведени 2 колегиума в РЗИ с 

представяне на 6 здравни теми пред служителите на инспекцията. 
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КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

 Във връзка с чл.54 от ЗЗ във връзка с контрол по спазване  забраните и 

ограниченията относно продажбата на алкохол на непълнолетни са извършени 1147 

проверки в 1147 обекта. 

Във връзка с чл.56 от ЗЗ относно Контрол по спазване забраната за тютюнопушене в 

закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места и някои открити 

обществени места, по постъпили писма от МЗ, многобройни жалби и сигнали от граждани 

и сдружение “България без дим”, за нарушения на забраната за тютюнопушене са 

извършени 6814 бр. проверки в 6814 обекта.  

За констатирани нарушения са издадени 19 бр. предписания за провеждане на 

задължителни хигенни и противоепидемични мерки. Съставени са 21 бр. акта за 

административни нарушения. Издадени са 29 постановления за глоби на обща стойност 

24600 лв. за нарушаване забраната за тютюнопушене.  

Контрол по спазване на съгласуваните от РЗИ седмични разписания. 

През 2018г. са реализирани 128 проверки в училищата в гр. Варна и областта. При 

проверките не са констатирани нарушения. 

 Контрол на храненето на организирани колективи – 354 бр.проверки в детски кухни, 

кухненески блокове към детски ясли, детски градини, ученически столове и разливочни, 

ученически бюфети, домове за предоставяне на социални грижи за деца. Издадени 

предписания – 11 бр. в ученически бюфети, ученически стол и детска градина.  

 Жалби и сигнали 

Служителите от отдела осъществяват контрол по постъпили жалби и сигнали на 

граждани за локални източници на шум, замърсяване на околната среда, нарушаване 

забраната за тютюнопушене и др. 

През годината служителите на отдела са включени в проверки за измерване на шум 

от дейността на обекти за търговия, хранене и развлечение по курортните комплекси и в 

комисии по разкриване на басейни в курортните комплекси. 

 

ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЛИ) 

Организационно състояние на Дирекцията  

Дирекция “Лабораторни изследвания” осигурява провежданата от РЗИ държавна 

политика по опазване и контрол на общественото здраве и държавен здравен контрол на 

територията на Варненска област и е подчинена на Директор и Зам.директор, като се състои 

от два отдела: отдел ”Химико-физични изследвания” и отдел ”Санитарна микробиология”.    

Обслужва останалите дирекции в исканията им за лабораторни изследвания. 

Основната дейност на Дирекцията е насочена към обективизиране на 

предварителния, текущия държавен здравен и противоепидемичен контрол, като се 

извършват физични измервания, химични и микробиологични изследвания,   участия в 

проучвателни и аналитични дейности по програми, извършване на измервания и 

изследвания, поискани от физически и юридически лица. 

През 2018 година, съгласно Устройствен правилник на РЗИ,  дирекция “Лабораторни 

изследвания” работи с утвърден щат от  25 длъжности. 

Организация на работата в Дирекцията  

Отговорностите и задълженията на всеки служител от дирекцията са оформени в 

Заповеди № 486 от 29.12. 2017г. и № 335 от 01.10.2018 г. на директора на РЗИ и са 

разпределени, съгласно длъжностните характеристики. Всеки служител има изработен 

индивидуален  работен  план, на базата на който се извършва оценяването му. 

Организацията на работата  се основава на Вътрешни правила за работата на Д”ЛИ”, 

утвърдени от Директора на РЗИ. 

В лабораториите на дирекцията има персонално разпределение на задълженията, 

като  при отсъствие, има взаимна заменяемост между главни експерти, старши експерти, 

младши експерти, главни специалисти. Полагат се усилия за срочното извършване на  
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всички изследвания. Координацията в работата с другите дирекции се осъществява  главно 

от директора на дирекцията, началник отделите, както и на ниво главни и старши експерти 

при необходимост. В сектор “Приемен” се поставя началото на работата на отделите  в  

дирекцията. Тук се подават всички заявки  по държавен здравен контрол и от физически и 

юридически лица. Дейността на сектора е отговорна и качеството на свършената работа тук 

определя следващото прецизно изпълнение на задачите на останалите сектори.  

Планиране на дейността  

Годишният план за работа на Дирекцията по отдели бе изготвен в съответствие с 

указанията на МЗ и разпределение на планираните дейности по тримесечия, съобразен и 

съгласуван с плановете на другите Дирекции в РЗИ. 

Дейността на дирекцията  се отчита по тримесечия и годишно в отчетни форми на 

МЗ. 

 Акредитация  

Лабораториите в  Д ”ЛИ” поддържат две акредитации: 

- като орган за контрол от вид А, съгласно  БДС EN 17020:2012 

През м.май бе проведен втори планов надзор на ОКА от ИА „БСА“, а през м. 

декември подадохме документи в ИА „БСА“ за преакредитация на ОКА, спазвайки 

процедурата за акредитация. 

- като изпитвателна лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

 През м. ноември 2018 г. се проведе първи планов надзор от ИА „БСА“ чрез оценка 

на място на ЛИК върху 50% от обхвата на акредитация. Не бяха констатирани 

несъответствия.  

 През 2018г. в дирекцията се проведоха вътрешни обучения: тематични и 

практически, за които са налични записи. С вътрешните форми на обучение 

новопостъпилите служители добиха практически опит, имащ отношение към обхвата на 

акредитацията на ЛИК.  

Мониторинг на персонала  

Извършва се по предварително изготвен план, одобрен от директора на РЗИ - Варна. 

Темите са свързани с химичните,  санитарно-микробиологичните  и физични  изследвания 

на факторите на жизнената среда, анализ на продукти и стоки със значение за здравето на 

човека, приемане на проби и работа с клиенти в „ Приемна” на Д” ЛИ”. 

 Методите са пряко свързани и със съответната  акредитация на Д „ЛИ”. Попълнени 

са   протоколи за проведен контрол на дейността и е изготвен отчет. 

Участие в междулабораторни изпитвания 

През м. ноември  2018 г., отдел «ХФИ» участва в изпитване за пригодност, 

оранизиран  от LGS Standards, Великобритания на тема: Физико-химични показатели на 

твърда вода. 

От получените резултати от LGS Standards за успешно участие в 

междулабораторното сравнение и изпитвание за пригодност,  лабораторията доказа  

компетентността си. Участието в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност 

е форма за обективен контрол на качеството.  

Оценка на материално – техническата база. Състояние на апаратура, закупена 

нова апаратура, внедрени нови методики. 

Дирекция “Лабораторни изследвания“ разполага с добра материално-техническа 

база. Работата като ОКА и ЛИК налага нови изисквания  по поддържане на апаратурата. 

Наличната апаратура се проверява и калибрира, съгласно утвърдени програми.  

Всички лаборатории в отдела разполагат с компютри, което улеснява работата по 

изписването на протоколи и сертификати, както и компютърната обработка на други 

документи. 

Лаборатория „Физични фактори” разполага със сравнително добра материално-

техническа база. Измерването на всички фактори е обезпечено с необходимата апаратура, с 

изключение на фактор вибрации. Наличната апаратура е в добро състояние и е калибрирана 

в НЦМ-София и други акредитирани лаборатории.  
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Необходимо е да се ремонтират камините в лаборатории “ Храни и  козметика” /или 

да се закупят нови/ с цел да се осигури по-добро аспириране на вредните азотни, серни 

окиси, хлорни съединения, пари от различни органични разтворители и други, да се изгради 

аспирация над течния хроматограф с цел да се осигури по-добро аспириране на вредните 

пари от използваните разтворители.  

Като се има предвид натовареността на апаратурата и с цел по-добра поддръжка и 

експлоатация на ААС, газов и течен хроматограф, йонен хроматограф, е необходима 

ежегодна профилактика от сервизни техници. 

Материално-техническата база  на  Отдел “Санитарна микробиология” е добра , но 

подлежи за обновяване с апаратура, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 и Ръководство на EURACHEM. 

 В  Лаборатория за изпитване на Води са налични два стари термостата с живачни 

термометри ТБ150, които често дефектират и са трудни за обслужване. 

Необходима е подмяната им с един съвременен електронен инкубатор 260 литра.  

 Лабораторията не разполага с ламинарни боксове. Ламинарен бокс – клас ІІ 

осигурява отлична защита на продуктите, операторите и кръстосаното замърсяване и е 

необходим за микробиологичните изпитвания.                

 Останалото налично техническо оборудване за изпитване на води е следното: 

 - термостат- 22ºС    MEMERT 

 - термостат- 44ºС Adventage 

- Водна баня Panacea Elettronica тип 2480 

- Устройство за филтрация 

 В Лаборатория за изпитване на Козметични продукти и храни са налични два 

термостата с живачни термометри ТБ150. Необходимо е закупуване на електронен 

инкубатор  57 литра за изпитване на Козметични продукти. 

 Останалото налично техническо оборудване за изпитване   е следното: 

 - Термометър към термостат- 25ºС Liebherr 

- Термометър към термостат- 42ºС Adventage 

В материално е необходимо закупуване на: 

 - Вертикален автоклав с обем на камерата 75 литра с конфигурация 

 - сух стерилизатор с форсирана конвекция до 300°С, 259 литра 

 - стерилизатор на Кох   

В момента автоклава за деконтаминация не подлежи за ремонт и е бракуван през 

м.декември 2018г. Наличните са стари и  често се налагат ремонти. 

С цел подобряване обезпечеността на дирекцията с апаратура, подготвихме 

инвестиционни проекти за закупуване на нов шумомер, лабораторно оборудване на отдел 

“Санитарна микробиология” и спектрофотометър за анализ на води. 

 

Внедрени   нови методики: 

През 2018г. са въведени и акредитирани  новите стандарти за изпитване на 

козметични продукти и методите за анализ на метали във води на ААS. 

Анализ и оценка на извършената от Дирекцията дейност по лабораторното 

обективизиране на ДЗК през 2018 година   

В Дирекция „Лабораторни изследвания” се извършват физични измервания, 

химични и микробиологични   изследвания. 

Физични изследвания - През изтеклата година са извършени общо 2743 броя 

измервания, като 2168 броя по ДЗК, по сигнали 170 броя и 405 броя по искания от външни 

клиенти, разпределени  по фактори както следва:  

Микроклимат - извършени са общо 63 броя измервания по ДЗК. 

Шум - извършени са общо 411 броя измервания   разпределени както следва: 



 

 
110 

По ДЗК –  извършени са планираните 270 броя измервания във връзка с оценка на 

транстпортен шум на територията на град Варна в 45 пункта и 138 измервания по сигнал, 

общо 163 броя са нестандартни. Направени са 3 измервания по заявка.  

Осветеност - извършени са общо 441 броя измервания, като 402 броя  по искане на 

външни клиенти  в 11 обекта с 18 броя отклонения  и 39 броя по ДЗК. (Оптика“Сити“, 

АМЦСМП  Аква  медика ООД, Оптика „Вижън клас“, ДЗЗД „Успех“,  Агрополихим АД-

Девня , „Фреш тест“, Детска занималня „Айнщайн“, Занималня „Слънце“, Занималня 

„Искра“, Оптика „Виста“ и др.)          

 Нейонизиращи лъчения - извършени са общо 1828 броя измервания   разпределени 

както следва:  

По ДЗК – Във връзка с планова задача на МЗ - Мониторинг на електромагнитни 

полета в районите на детски учебни и лечебни завадения от базови станции на мобилните 

оператори и такива разположени на територии с голяма концентрация на население и 

жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) са извършени общо 1184 

броя  измервания без отклонения в 52 обекта на територията на РЗИ-Варна.    

Обслужени са и 6 броя жалби на граждани, като са извършени 25 броя измервания. 

Същите са без отклонение. 

През 2018 г. са извърщени  общо 619 измервания в 32 обекта на територията на РЗИ 

– Добрич и РЗИ – Шумен, от които 1  жалба  на  територията на  РЗИ - Добрич.                 

Химични изследвания 

През изтеклата година по ДЗК от РЗИ-Варна и външни клиенти са изработени 1879 

проби с 17021 изследвания. Нестандартни са 197 проби с 266 изследвания: 

По ДЗК от РЗИ-Варна  са изследвани 773 проби, като са извършени 7283 

изследвания. По сигнали са  5  проби с 41 изследвания. 63 проби са нестандартни  97  

изследвания с отклонения. 

По заявки са изследвани 774 проби с 5831 изследвания, от тях нестандартни са 134 

проби с 169 изследвания. 

Съгласно Указание на МЗ в отдел “ХФИ” се извършва анализи от други РЗИ. През 

2018 г. са изработени общо 327 проби/ 3866 изследвания, нестандартни няма. 

    

Лабораторен контрол на продукти и стоки 

Козметични продукти  
През 2018 г. по ДЗК са изследвани 41 проби /62 изследвания  козметични продукти / 

по план 40 проби/, по заявки 3 проби /6 изследвания/, по сигнал е  изследвана 1 проба / 1 

изследване/. Нестандартна е 1 проба /1 изследване/ за съдържание на тежки метали. 

- за съдържание на борна киселина, борати и тетраборати в кремове, емулсии, 

лосиони, гелове - 8 проби /8 изследвания /. 

- за съдържание на UV филтри в слънцезащтни кремове – 4 проби /4 

изследвания/. 

- за съдържание на флуор в пасти за зъби - 4 проби /4 изследвания /. 

- за съдържание на тежки метали в козметични продукти - 7 проби /28 

изследвания   

- за съдържание на водороден пероксид в кремове и лак за нокти - 4 проби /4 

изследвания /. 

- за съдържание на формалдехид в лак за нокти - 3 проби /3 изследвания /. 

- за съдържание на тиогликолова киселина и нейните соли в продукти за коса и 

депилиращи кремове - 6 проби /6 изследвания /. 

- за съдържание на оксалова киселина и нейните соли в продукти за коса - 4 

проба /4 изследване /. 

- рН в продукти за коса и тяло - 1 проба /1 изследвания /. 

Химични вещества и смеси : 

През 2018 година са изследвани 25 проби / по план 25 / за химични вещества и 

смеси, както следва: 
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Биоциди – 25 проби/ 25 изследвания / по ДЗК. Нестандартна е 1 проба /1 

изследване/. 

Приготвени разтвори за дезинфекция  

През 2018 година по ДЗК са изследвани 7 разтвора за дезинфекция /7 изследвания/: 

Няма  нестандартни проби.  

Изследвания на храни 

Общо в лаборатория “Химия на храните” по заявки от външни клиенти са 

изследвани 38 броя проби храни с 117 проведени различни по вид изследвания. Няма  

нестандартни проби.  

Фактори на жизнената среда 

Изследвания на води 

През 2018 г. са изследвани  

Води - по ДЗК са изследвани 700 проби води с 7189 анализи, по сигнали 5 проби /41 

изследвания, не отговарят на изискванията 61 проби с 95 изследвания, по сигнали 

нестандартни няма. 

По заявки са анализирани общо 728 проби води с 5703 изследвания, от тях 

нестандартни 134 проби с  169 изследвания. 

Мониторинг на води 

 Води от водопроводната мрежа на населеното място: 

По ДЗК през 2018 г. по постоянен мониторинг са изследвани 481 проби води/ 

съгласно мониторингова програма/, от които 475 проби отговарят на Наредба № 9. По 

периодичния мониторинг са изследвани 66 проби/ по плон 65/, отговарят- 53 проби. 

Проведени са общо 6535 изследвания, от тях отговарят на изискванията 6465 изследвания. 

По заявки са изследвани 97 проби, като са проведени  878 изследвания, от тях 

отговарят на нормативните изисквания 92 проби с 870 изследвания. 

 Води от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване за питейно-битови 

цели: 

По постоянен мониторинг са изследвани 24 проби/ по план 28/, от тях отговарят 18 

проби. По периодичен мониторинг са изследвани 12 проби/ по план 12/, от които 10 

стандартни. Проведени са общо 763 изследвания,  749 отговарят на нормативните 

изисквания. 

По заявки са анализирани 82 проби с 722 изследвания, от тях отговарят на 

нормативните изисквания 77 проби с  714 изследвания. 

 Местни водоизточници: 

Изследвани са 36 проби по ДЗК/ 36 по план/, от които 19 проби отговарят на 

нормативнине изисквания. Проведени са общо 255 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 232 изследвания. 

По заявки са изследвани 110 проби с 998 изследвания, от тях отговарят на 

изискванията 69 проби с 945 изследвания. 

 Минерални водоизточници: 

По заявки са изследвани 3 проби с 16 изследвания, нестандартни няма.  

 

Контрол и мониторинг на плувни басейни 

През 2018 г. по Инструкция №34  са  изследвани  общо /по ДЗК и заявки/  502 проби 

с 3625 изследвания, от тях отговарят на Инструкция №34- 402 проби  с 3500 изследвания : 

По ДЗКса изследвани 76 проби от плувни басейни/ по план 71 бр./: 

открити басейни – 40 проби с 320 изследвания, от които 32 проби с 308 изследвания 

отговарят на нормативните изисквания 

закрити басейни - 36 проби с 288 изследвания, от тях 27 проби с 275 изследвания 

отговарят на нормативните изисквания. 

По заявки от клиенти: 
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открити басейни - 283 проби с 2002 изследвания, от тях 224 проби с 1929 

изследвания отговарят на нормативните изисквания 

закрити басейни - 143 проби с 1015 изследвания, от тях 119 проби с 988 

изследвания отговарят на нормативните изисквания. 

Физико-химични изследвания на бутилирани води 

През 2018 г. по ДЗК са изследвани 9 проби води с  81 анализа,/ план -9 проби/ и  по 

сигнали - 1 проба /6 изследвания, от тях нестандартни няма. 

- бутилирани трапезни води- 6 проби/ 58 изследвания, няма нестандартни  

- бутилирани изворни води- 3 проби/ 23 изследвания, няма нестандартни 

През 2018 г. по заявки са изследвани 10 проби бутилирани води с 72 анализа, 

нестандартни няма. 

Контрол на химични агенти и прах във въздух на работното място 
За изминалата 2018 година са анализирани общо 2 бр. проби, няма нестандартни, 

при което са извършени  2 бр. изследвания.. 

Работата в лабораторията протича по заявки на служби по трудова медицина, писма 

на физически и юридически лица във връзка с разпоредбите на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд. 

. 

Изследвания на други РЗИ  

Съгласно Указание за планиране отдел ”ХФИ” извършва изследвания и измервания 

на други РЗИ, които не разполагат с необходимата апаратура. 

Извършени са химични изследвания на общо 327 проби/ 3866 изследвания, 

нестандартни няма и 619 измервания на нейонизиращи лъчения. 

 Води  
През 2018 г. на други РЗИ са изследвани  

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – 48 проби с  1061 

анализа, от които няма нестандартни:  

 бутилирани натурални минерални води - 17 проби/ 110 изследвания 

 бутилирани изворни води - 10 проби/ 272 изследвания 

 бутилирани трапезни води - 21 проби/ 679 изследвания 

Питейно- битови  води от водопроводната мрежа : 

Изследвани са общо 253 проби води с 2658 изследвания , нестандартни няма. 

Питейно- битови  води от ведомствено водоснабдяване: 5 проби, 105 изследвания, 

нестандартни няма. 

Нейонизиращи лъчения  

Съгласно Указание на МЗ отдел “ХФИ” извършва измервания на други РЗИ, които 

не разполагат с необходимата апаратура – мониторинг на електромагнитни полета в 

районите на детски  учебни и лечебни завадения от базови станции на мобилните оператори 

и такива разположени на територии с голяма концентрация на население и жилищни 

сгради. През 2018 г. са извърщени  общо 619 измервания в 32 обекта на територията на РЗИ 

– Добрич и РЗИ – Шумен, от които 1  жалба  на  територията на  РЗИ - Добрич.               

 Козметични продукти 

През 2018г. на други РЗИ са изследвани 21 проби /42 изследвания/ за съдържание на 

тежки метали /олово и кадмий / в козметични продукти. Няма нестандартни проби. 

През 2018 година в отдел “Химико-физични изследвания“ са извършени общо 19553 

химични и физични изследвания, като 13317 са по ДЗК и 6236 по искане  на физически и 

юридически лица. 

Санитарно-микробиологични изследвания 

През 2018г. в отдел „СМБ”, Д”ЛИ”  са постъпили   всичко 4275 проби, от които: по 

ДЗК – РЗИ-Варна  - 849 проби , по ДЗК от други РЗИ– 87 проби и по заявка – 3339проби. 

Извършени са всичко 13265 анализа, от които: по ДЗК от РЗИ-Варна – 3269 

изследвания, по ДЗК от други РЗИ - 435 изследвания и по заявка – 9561 изследвания . 
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Не отговарят на изискванията 290 проби: по ДЗК – РЗИ-Варна –65 проби , по ДЗК от 

други РЗИ – 1 проба и 224 проби по заявка. 

Не отговарят на изискванията 469 анализа: по ДЗК от РЗИ – Варна 106 анализа, по 

ДЗК от други РЗИ – 1 анализ и 362  по заявка. 

Мониторинг на питейни води през 2018 година 

През 2018г. в РЗИ – Варна са постъпили всичко – 3116 проби води с 10687 

извършени анализа. 

• От тях по ДЗК-РЗИ-Варна са постъпили 792 проби с 2988 изследвания / от които 4 

проби с 13 изследвания по сигнал/  

• От РЗИ- Силистра по ДЗК са постъпили общо 26 проби със 130 извършени анализа. 

• По заявки 2298 проби със 7569 изследвания.  

От общия брой на постъпили проби води не отговарят на изискванията 276 с 453 

несъответстващи анализа. Нестандартните проби се разпределят по следния начин:  

ДЗК-РЗИ-Варна 65 проби води не отговарят на изискванията с 106 анализа 

ДЗК-РЗИ-Силистра 1 проба вода не отговарят на изискванията с 1 анализ 

По заявки - 210 проби води не отговарят на изискванията с  346 анализа. 

Питейно – битови води от водопроводната мрежа на населеното място 

Водите за питейно –битови цели по постоянен и периодичен мониторинг се 

изследват съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно–битови 

цели и в съответствие със съвместните мониторингови програми с ВиК дружествата. 

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на населеното място – 1207 с 

4032 извършени изследвания, от които 100 проби са нестандартни, с 129 нестандартни 

анализа. 

• По постоянен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 296 проби / 186 по план/, от 

които 278 отговарят на Наредба №9  

•  По периодичен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 66 проби / 65 по план/, от 

които 58 отговарят на Наредба №9 

• По периодичен мониторинг РЗИ-Силистра са изследвани 26 проби от които 25 

отговарят на Наредба №9 

• По заявки са изследвани 819 проби, от които 746 проби отговарят на изискванията.          

Питейно – битови води от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване  

Всичко постъпили проби от водопроводната мрежа на ведомственото 

водоснабдяване са 127, с 515 извършени изследвания, от тях отговарят на изискванията 119 

проби с 501 изследвания.   

•  По  постоянен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 25 проби/ 28 по план/, от 

които 24 отговарят на Наредба №9  

•  По  периодичен мониторинг РЗИ-Варна са изследвани 12 проби / 12 по план/, от 

който 12 отговарят на Наредба №9  

•  По заявки са изследвани 90 проби, от тях 83 проби отговарят на изискванията. 

От  местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ 

Провеждането на мониторинга се извърши съгласно изискванията на 

законодателството. 

Всичко постъпили проби от местни водоизточници /чешми, кладенци и др./ са 189, със 756 

извършени изследвания. Отговарят на изискванията 64 проби.  

• По ДЗК са изследвани 66 проби / 72 по план/, от тях отговарят на изискванията 

35проби.  

• По заявка са изследвани 123 проби, от тях отговарят на изискванията 29  проби.  

Микробиологичните изпитвания от минерални водоизточници се извършваха 

съгласно Наредба № 14 / 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите.    

Всичко постъпили проби от минерални водоизточници са 29, с 200 извършени 

изследвания. Отговарят на изискванията 27 проби.  
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• По ДЗК са изследвани 23 проби води / 25 по план/, със 161 изследвания . От тях 2 

проби не отговарят на изискванията с 4 нестандартни анализа. 

• По заявка са постъпили 6 проби, извършени са 39 анализа. Отговарят на 

изискванията. 

Необработени (сурови) води от водоизточници за питейно –битово водоснабдяване 

/ повърхностни водоизточници/.  

По ДЗК са изследвани 8 проби с извършени 32 изследвания. По контролираните 

микробиологични показатели пробите съответстват на изискванията на Наредба № 12 от 

18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води,предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване. 

Мониторинг на открити водни площи, използвани за къпане и водни спортове 

През  2018 година  в лабораторията на отдел” СМБ” при  РЗИ-Варна от  утвърдените 

зони  за  къпане са  постъпили за изследване 221 проби по ДЗК / 216 по план/. Извършени 

са 490 изследвания .Няма нестандартни анализи. За анализ на пробите по показателите 

„ешерихия коли” и „чревни ентерококи” работихме по минимизираните методи за анализ, 

посочени в Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане. Изпитвани са 24 

проби за салмонела и НАГ вибриони.  Отклонения не са установени. 

По заявки са постъпили 13 проби и са извършени 26 изследвания. Отклонения не са 

установни. 

Контрол и мониторинг на плувни басейни се извърши съгласно Инструкция № 34 

за хигиената на спортните обекти и екипировка. 

Всичко постъпили проби от плувни басейни -1322. Отговарят на изискванията 1281 

проби .   Извършени  са  4636  изследвания.  

• По ДЗК са изследвани 75 проби / 71 по план/, от тях отговарят на изискванията 

70проби.  

От тях са изследвани по ДЗК 35 проби от закрити плувни басейни, със 175 

изследвания, от които 34отговарят на Инструкция №34. 

Открити плувни басейни по ДЗК 40 проби, със 200 изследвания, от които 36 

отговарят на Инструкция №34. 

• По заявки са изследвани 1247 проби, от тях отговарят на изискванията 1211проби.  

Микробиологичен контрол на бутилирани натурални минерални,  изворни и  

трапезни води 

През 2018г. в РЗИ-Варна се извърши микробиологичен контрол на бутилирани 

натурални минерални, изворни и трапезни води по показатели, включени в  Наредбата 

за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели. 

Всичко са изследвани 100 проби с 487  извършени изследвания, от които 3 проби са 

нестандартни, с 3 нестандартни анализа. 

 • По ДЗК от РЗИ- Варна са постъпили  28 проби с 136 извършени анализа / план 20 

проби/. От тях 1проба с 5 анализа по сигнал.   Отклонения от постъпилите проби не са 

установени. 

•  От РЗИ- Шумен,Силистра и Добрич по ДЗК са постъпили общо 61 проби 

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и са извършени 305 анализа. 

Пробите отговарят на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, 

изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

 • По заявка са постъпили 11 проби и са извършени 46 изследвания. Отклонения са 

установени в 3 проби с 3 нестандартни анализа.   
Козметични продукти- контрол по микробиологични показатели 

Контрола се извършва съгласно БДС EN ISO 17516:2014 от 2015-03-19. 

През 2018г. са изследвани всичко 34 проби с 161 извършени анализа, от които 1 

проба е нестандартна с 1 анализ. 

• По ДЗК са изследвани 29 проби /27 по план/ със 145 извършени анализа. Не са 

установени   нестандартни проби. 
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 •  По заявка 5 проби с 16 анализа. Несъответствия са установени в 1проба с 1 анализ. 

 Микробиологичен контрол на храни   

През 2018г. по заявка са постъпили 292 проби за микробиологичен анализ, на които 

са извършени 464 изследвания. От тях 5 проби не отговарят на изискванията с 6 

несъответстващи анализа.   

Отривки и смивове 
Отривки и смивове по заявка са постъпили  733 проби с 1466 извършени анализа. 

От тях 5 проби са нестандартни с 6 нестандартни анализа. 

Приемен сектор 

В сектора работят трима лаборанти.  

През изминалата година в  Приемен сектор  са постъпили общо - 5061 заявки: от тях  

по ДЗК  -  1536 бр, по чуждо искане – 3525 бр., а за химични и физични фактори на средата 

– 149. 

През 2018 година в Дирекция “Лабораторни  изследвания“ са    извършени общо 

33029 химични, физични  и  микробиологични изследвания, като 17232 са по ДЗК /52,2 %/ и 

15797 /47,8 %/ по  искане  на външни клиенти и сключени договори.     

Поставените стратегически и оперативни цели от МЗ  за осъществяване на 

държавната здравна политика и  плановите задачи на базата на указания на МЗ са 

постигнати. Лабораторните изследвания се провеждат при спазване процедурите, съгласно 

акредитациите на лабораторията по БДС EN 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. 

Задача за лабораторията през следващата  година е преакредитация на ОКА, съгласно БДС 

EN 17020:2012  и  преход от акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 

17025:2006 към акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, с 

постепенно  разширяване обхвата на акредитация на ЛИК с всички показатели, свързани с 

анализа на продукти, стоки и фактори на жизнената среда, като част от  дългогодишната 

стратегия и политика за опазване на общественото здраве.  

 

Контрол за спазване на чл. 54 и  56 от Закона за здравето  

 

Във връзка с чл.54 от ЗЗ за спазване  забраните и ограниченията относно продажбата 

на алкохол на непълнолетни лица, служителите на РЗИ Варна са извършени 1147 проверки 

в 1147 обекта. Не са констатирани нарушения. 

Във връзка с чл.56 от ЗЗ относно спазване забраната за тютюнопушене в закритите 

обществени места, в помещенията с обособени работни места и някои открити обществени 

места, по постъпили писма от МЗ, многобройни жалби и сигнали от граждани и сдружение 

“България без дим”, за нарушения на забраната за тютюнопушене са извършени общо 

10 133 проверки в лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за 

хранене и развлечение и др. Извършени са съвместни проверки със служители на ОД на 

МВР – Варна в заведения за хранене и развлечение, след 22,00ч., включително и през 

почивни дни и официални празници, относно спазване на забраната за тютюнопушене в 

закрити обществени. За констатирани нарушения за издадени 19 предписания за спазване 

на забраната за тютюнопушене, съставени са 21 акта – 17 на физически лица, 4 на 

юридически лица. Издадени са 30 наказателни постановления (вкл. от предходната година) 

на обща сума 27 900 лв. 

 

Прилагане на административнонаказателни  мерки: 

През годината, при извършване на проверките в обектите, служителите на РЗИ 

Варна  са предприели следните административно-наказателни мерки: издадени и връчени 

са 215 предписания в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ; 

318 предписания – в обекти с обществено предназначение; съставени са 65 акта за 

установени административни нарушения, издадени са 60 наказателни постановления, 

връчени са 3 заповеди за спиране дейността в обекти. 
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Работа с регионалните медии 

 Отдел “ПБПЗ” отговаря за осъществяване на медийната политика на РЗИ Варна на 

регионално ниво. Създадена е организация за предоставяне информация на медиите по 

проблеми, касаещи дейността на инспекцията. През 2018 г. служители на РЗИ са участвали 

в 20 телевизионни и 13 радиопредавания и интервюта във връзка с упражняването на  

държавен здравен контрол в обектите с обществено предназначение, контрол по спазване 

на забраната за тютюнопушене, спазване на наредбите за здравословно хранене на деца и 

ученици и др.  Публикувани са 53 материала в интернет и 2 в печатни издания. 

Ежеседмично се изготвя справка за заразната заболеваемост и актуална оценка на 

епидемичната ситуация, за текущи и тематични проверки в обекти с обществено 

предназначение, на стоки със значение за здравето на човека, данните от лабораторния 

контрол за качествата на питейната вода, проверки по спазване забраните за тютюнопушене 

и продажба на алкохол, проверки по системата RAPEX/ опасни стоки на пазара/, 

административно-наказателна дейност и др. за всички писмени и електронни медии. 

В зимните месеци ежеседмично се предоставя оценка за интензивността на 

епидемичния процес за грип и ОРЗ на базата на данни от Националната информационна 

система за тези заболявания. Предоставя се актуална информация в подходящ формат за 

медицински специалисти и  граждани. На страницата на РЗИ Варна се публикуват новини, 

здравна информация, анализи, отчети, доклади по различни здравни проблеми и фактори на 

жизнената среда. 

 

Проведените през 2018г. обучения на служители от РЗИ Варна са 39 към общо 17 

обучителни центъра и организации, обучените служители – 63, както следва: 

ИПА – 12 обучения – 24 обучени служители: 

- ЗО-1, Въведение в държавната служба – обучени 10 служителя; 

- ЗО-2, Предизвикателството да управляваш – 2 служителя; 

- Н-3, Организация на документооборота в държавната администрация – 1 служител; 

- Н-9, Прилагане на комплексно административно обслужване – 1 служител; 

- УМ-3, Аналитични умения и критическо мислене – 1 служител; 

- УМ-5, Практикум за експерти по управление на човешките ресурси – 1 служител; 

- УМ-6. Комуникативни умения – 1 служител; 

- УМ – 12, Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи – 3 служителя; 

- УМ-15, Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в 

администрацията – 1 служител; 

- П-9, Отворени данни в управлението – 1; 

- П-12, Противодействие на корупцията в държавната администарция – 1; 

- П-13, Вътрешен контрол – 1 служител; 

НЦОЗА – 5 обучения – 5 обучени служителя: 

- Измерване и оценка на шум в околна среда. Нормативни документи – 1 служител; 

- Европейско законодателство за защита на работещите от нейонизиращи лъчения – 

ЕМП, оптични и лазерни лъчения – 1 служител; 

- Хигиенни изисквания към козметичните продукти. Законодателство – 1 служител; 

- Физически фактори на околната и работната среда. измервания, оценка и 

нормативни документи – 1 служител; 

- Политики, стратегии и добри практики за превенция на поведенческите фактори на 

риска за възникване на хронични незаразни болести – 1 служител; 

НЦЗПБ – 4 обучения – 3-ма обучени: 

- Болнична дезинфекция и стерилизация – 1 служител; 

- Специфична профилактика и терапия на вирусните заболявания – 1; 

- Микробиологична диагностика на стафилококви инфекции – 1; 

- Антимикробна химиотерапия и методи за изпитване на антимикробна 

чувствителност – 1; 
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- МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, съвмесно с EU Healthy Getaways – 1 

обучение – 8 обучени 

- МЗ, съвместно с НЦРРЗ – Радиационна защита и работна среща по НП за действие 

за намаляване риска от облъчване с радон 2018-2020 – 2 обучени; 

- НЦРРЗ, Европейска програма - Мониторинг и оценка на дозата за вътрешни 

експозиции – 1 служител; 

- WIN, УМБАЛ Св.Марина - Радиационна защита и радионуклидна терапия – 2 

служителя 

- МУ-Пловдив – Национална конференция. ХИВ и коинфекции – 1 служител 

- МЗ, София, х-л Феста – Национална програма за превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН и Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата – 

Национална среща – 1 служител; 

- БУЛЛАБ, БСА – Основни промени в БДС. Подход за преход – 2 

- ЦПО Интерпроджект – Вътрешни одитори и отговорници по качеството – 2 

- ЦИ Европейска сертификация - Вътрешни одитори в лаборатории – 1 

- МУ София, Е програма – Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на 

трудоспособността с международна конференция по проект Есилон – 1 служител 

- ЦПО Тренинг фактори – Правен режим на КИ според новия ЗПКОНПИ – 1  

- Академия Респонса – Права и задължения на актосъставителите. А нарушение и А 

наказание. Процедури по налагане на санкции – 1  

- ДКСИ – Обучение по защита на класифицираната информация – 1 служител 

- Институт по психология – МВР – Обучение по Проект за междуинституционално 

сътрудничество – 1 

- Контракс АД – Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване 

на удостоверителни документи през налични системи – 1 служител 

- НСИ – Семинар Подготовка за разработване на ИС Здравеопазване – 1 

- ЦПО Електра – Професионално обучение: Безопасна експлоатация на системи под 

налягане – 2 служителя 

- ЦПО Електра – Професионално обучение: Безопасна експлоатация на системи и 

съоръжения с природен газ – 2 служителя 

 

 
 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 
 


