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1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ПО ДАННИ НА РИОСВ-ВАРНА) 

1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на 

РИОСВ - Варна като част от НСМОС – подсистема “Въздух”. 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния 

слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ – Варна, се осъществява: 

 в постоянни пунктове за мониторинг на Министерство на околната среда и 

водите; 

 във временни пунктове, по утвърден от МОСВ график с мобилната автоматична 

станция; 

 в пунктове, определени от РИОСВ - Варна, във връзка с постъпили жалби и 

сигнали. 

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. 

През 2015 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството на 

атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона постъпваха данни от пет стационарни 

пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен 

слой на атмосферата, в т.ч. една автоматична измервателна станция за мониторинг в 

горски екосистеми. 

Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух 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 „Батак”, гр. Варна – ФПЧ10,( As, Cd и PAH), SO2, NO2 / NO, CO 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; 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния 

въздух в приземния въздушен слой в обхвата на РИОСВ - Варна, през 2015 г. се 

осъществяваше от пет стационарни пункта от НАСККАВ и в два временни пункта с 

мобилна автоматична станция. Пунктовете (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 тези общини са разработени и 

се реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните 

констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

 

Анализ на състоянието на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух по 

данни от пунктовете за мониторинг за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършваше по 7 показателя, 

като осреднените концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове 

за годината са: 
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Единият пункт в гр. Варна е транспортно ориентиран, вторият пункт в гр. Варна 

е градски фонов, а третият - в гр. Девня е промишлено ориентиран, разположен в 

центъра на химическа промишленост. 

Община Варна е класифицирана като “гореща” екологична точка, тъй като 

съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението, 

вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В общината са разработени и се 

реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните 

констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

 

 АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 34 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 9,58 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през месеците ноември и декември. През месец ноември е регистрирана и 

най – високата средноденонощна стойност от 105,22 μg/m3. Средногодишната 

концентрация от 28.09 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. През 2015 г. 

регистрираните 34 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърлят допустимия брой 

превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2014 г.( регистрирани 344 средноденонощни концентрации, 74 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 36,54 μg/m3) се 

запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци резултат от използването 

на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на 

вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на 

атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
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С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават 

СГН - 40 μg/m3. 

 
С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 μg/m3. 

 

ФПЧ2,5 – През 2015 г., 2014 г., 2013 г. и 2012 г. не са регистрирани превишения на 

средногодишната норма, съответно от 26 μg/m3. Регистрираната средногодишна 

концентрация за 2015 г. е 7,86 μg/m3, 2014 г. е 16,78 μg/m3, 2013 г. е 7,94 μg/m3. 

 
 

Серен диоксид – През 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са 

регистрирани превишения на СЧН от 350 μg/m3 и на среднодневната от 125 μg/m3. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен 

диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Няма превишения на алармения праг за азотен 

диоксид от 400 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г.и 2010 г.( регистрирани съответно 

0, 0, 0, 2 и 5 превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3 , от които няма превишения на 

алармения праг от 400 μg/m3 за азотен диоксид) се наблюдава поддържане на 

концентрациите значително под ПС за СЧН от 200 μg/m3. 
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Озон - През 2015 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага 

за информиране на населението от 180 μg/m3, прага за предупреждение на населението 

от 240 μg/m3 и прага за здравна защита (осемчасова средна плаваща стойност) 120 

μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. (регистрирани съответно 0, 0, 6 и 

29 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3) се бележи тенденция на намаляване на 

броя на превишенията и концентрациите на замърсителя. 
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За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

 АИС „Батак”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 348 средноденонощни концентрации, 93 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 26,72 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най – 

високата средноденонощна стойност от 139.90 μg/m3. Средногодишната концентрация 

от 41.72 μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3 с 1,07 пъти ПДК. 

През 2015 г. регистрираните 87 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля 

допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2014 г.( регистрирани 361 средноденонощни концентрации, 133 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 49,04 μg/m3 ) 

се запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с плавна тенденция на понижаване, като 

най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните 

месеци резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за 

сезона –високи скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за 

задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

 

 
 

С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 μg/m3. 
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Серен диоксид – През 2015 г. не са регистрирани превишения на ПС за СЧН от 

350 μg/m3, и не е превишаван алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (регистрирани съответно 0 бр., 0 

бр., 0 бр. и 1 бр.превишение над ПС за СЧН от 356,19 μg/m3, т.е 1,02 пъти над ПС за 

СЧН) се наблюдава тенденция на понижаване и задържане на нивата на 

концентрациите на серен диоксид от 5,14 μg/m3 за 2015 г., 6,93 μg/m3 за 2014 г., 6,13 

μg/m3 за 2013 г., 8,23 μg/m3 за 2012 г., 8,83 μg/m3 за 2011 г. и 6,91 μg/m3 за 2010 г. 

Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. 

 

 

 

 
 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен 

диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Аларменият праг от 400 μg/m3 не е превишаван. 

В сравнение с 2014 г. (регистрирани 5 превишения), 2013 г., 2012 г. и 2011 г. 

(няма регистрирани превишения) и 2010 г. (регистрирани 17 превишения) на ПС за 

СЧН от 200 μg/m3, при допустими 18 броя се наблюдава тенденция на понижаване на 

средногодишните концентрации на азотен диоксид и на броя на допустимите 

превишения. 
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С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават 

СГН - 40 μg/m3. 

 
В пункт за мониторинг на ул. ”Батак” от фракцията на ФПЧ10 се определят 

концентрациите на ПАВ, никел и арсен в атмосферния въздух, като осреднените 

концентрации по измерваните показатели в стационарните пунктове за периода 

01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. са, както следва: 

 
 

 АИС „Изворите”, гр.Девня 
ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 31 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 8,5 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най – 

високата средноденонощна стойност от 86,59 μg/m3. Средногодишната концентрация 

от 27,99 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

През 2015 г. регистрираните 31 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 

допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). В сравнение с 2014 

г.( регистрирани 356 средноденонощни концентрации, 31 от тях превишават ПС за 

СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 30,97 μg/m3) се запазват нивата на 

концентрациите под СГН, като най - високи и най - голям брой наднормени стойности 

са регистрирани през зимните месеци резултат от използването на твърди горива в 

битовия сектор. 
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В АИС „Изворите” от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана. 

 
С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които превишават 

СГН - 40 μg/m3. 

 
Озон - През 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са регистрирани 

стойности за озон, превишаващи прага за информиране на населението от 180 μg/m3 и 

прага за предупреждение на населението от 240 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. броят на осемчасовите 

средни стойности над 120 μg/m3 в рамките на денонощието е нулиран. Прагът за 

информиране на населението не е достиган. 
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Серен диоксид – През 2015 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 

350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани 

превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) когато се е наблюдава тенденция на 

понижаване на концентрациите на серен диоксид от 10,27 μg/m3 за 2010 г., 7,30 μg/m3 

за 2011 г., 7,07 μg/m3 за 2012 г. на 5,36 μg/m3 за 2013 г., през 2014 г. се забелязва леко 

завишаване на 5,69 μg/m3, но през 2015 г. спада на 3,97 μg/m3. Среднодневната норма 

от 125 μg/m3 не е превишавана. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен 

диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани 

превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3) когато се е наблюдава тенденция на 

понижаване на концентрациите на азотен диоксид от 19,99 μg/m3 за 2010 г., 18,66 

μg/m3 за 2011 г., 13,53 μg/m3 за 2012 г. на 11,17 μg/m3 за 2013 г., през 2014 г. има леко 

покачване на 12,15 μg/m3, но през 2015 г. спада е значителен на 10,51 μg/m3. 

Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 

 
 

 
 

За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани 

превишения на съответните допустими концентрации. 
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 АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово 
ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 357 средноденонощни концентрации, от тях 

нямастойности превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3. Средногодишната концентрация 

от 9,26 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г. (средногодишна концентрация от 9,80 μg/m3) се запазват 

нивата на концентрациите под СГН. 

 

 
Озон - През 2015 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението 

от 240 μg/m3. През месеците юли и август 2015 г. са регистрирани 31 бр. средни 

стойности над 120 μg/m3. 
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Серен диоксид – През 2015 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 

350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m3. 

В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани 

превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на 

нивата на концентрациите на серен диоксид от 4,09 μg/m3 за 2010 г., 4,03 μg/m3 за 2011 

г., 4,53 μg/m3 за 2012 г., 6,81 μg/m3 за 2013 г., 5,96 μg/m3 за 2014 г. на 5,29 μg/m3 за 

2015 г. 

Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана 

 
 

 
 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3. 
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В сравнение с 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани 

превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m3) се наблюдава тенденция на поддържане на 

концентрациите на азотен диоксид от 6,18 μg/m3 за 2010 г., 5,46 μg/m3 за 2011 г., 3,86 

μg/m3 за 2012 г., 6,47 μg/m3 за 2013 г., 4,92 μg/m3 за 2014 г. и 4,51 μg/m3 за 2015 г. 

Средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. 

 

 
 

 
 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

По утвърдения от министъра на ОСВ, годишен график на мобилната автоматична 

станция се извършваше контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. Провадия 

и гр.Белослав, кв. Акациите. 

Контролирани показатели - О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10, H2S, NH3 и 

метеопараметри. 

 

Анализът на данните от пункта в гр. Провадия показва: 

ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 44 бр. двадесет и четири часови стойности, 4 

бр. са над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през отоплителния 

сезон, като най-високата стойност от 138,1 μg/m3 е отчетена на 22.11.2015 г. 
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Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

 

Анализът на данните от пункта в гр. Белослав, кв. Акациите показва: 

ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 48 бр. двадесет и четири часови стойности, 15 

бр. са над нормата. Преобладаващият брой превишения на ПДКср.дн. са регистрирани 

през отоплителния сезон. Най – високата стойност от 182,9 μg/m3 е отчетена на 

08.05.2015 г. 

 

 

 
 

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

 

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 2015 г. по разработените в региона общински програми за подобряване 

качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени 

стойности в нормите общините Варна, Белослав, Девня и Провадия представиха отчети 

за изпълнението на мерките в плановете за действие през 2014 г. 
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Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на 

битовото отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. 

Във всички общински програми са предвидени редица мерки, които трябва да 

бъдат взети по отношение на основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, 

за да бъде постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. В частност, по 

отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са 

предвидени: увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на 

енергийната ефективност и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за 

предоставяне на социални помощи за отопление, оптимизиране на транспортните 

схеми на общините, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на 

автобусен парк, почистване и реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и 

мокро миене на улична мрежа, ограничаване използването на пясък през зимния сезон 

и др. 

Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане 

на съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на 

краткосрочните и средносрочни мерки от плановете за действие. 

 

 

 

II. ЗАБОЛЕВАЕМОСТ И БОЛЕСТНОСТ ЗА ОБЛАСТ ВАРНА 
 

 

Структура на Общата заболеваемост и болестността по класове болести. 

 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 

показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на 

населението и качеството на развитие на човешкия капитал. 

Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, 

образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, 

здравни традиции и нагласи, състояние на здравнатса система и степен на развитие на 

условия за равен достъп до здравни услуги за всички, социално-икономическо развитие 

и доходи, определя характера на общия здравeн статус на населението, здравното 

поведение и възпроизвеждането на неравенства за различни социални групи по 

отношение на достъпа до здравеопазване и здравни грижи. 

Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от 

заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на 

населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, 

нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, 

живот в стрес и др. 

В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2015 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система – 

33.46%. На второ място са болестите на покочо-половата система – 9.46%. На трето 

място са болести органите на кръвообръщението– 7.45%. Болести на органите на 

кръвообръщението  – 9.03%. 

Регистрираните новооткрити заболявания за 2015 г. са 464 180. 

Така формираната заболеваемост за 2015 г. е 979.13 на 1 000 души от населението. 

През 2015 г. в структурата на болестността по класове болести с най-висок 

относителен дял 42.30% са болестите на органите на кръвообръщението . На второ 

място са болестите на дихателната система – 24.26%. На трето място са болестите на 

покочо-половата система – 11.71%. 
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Регистрираните заболявания за 2015 г. са 1 502 873. 
 

 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Варна през 2015 г. 

 
 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

(%) 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

(%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 1502873 3170.11 100 464180 979.13 100 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 28330 59.76 2.70 15711 33.14 3.52 

II Новообразувания 28314 59.72 2.70 8172 17.24 1.83 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 11065 23.34 1.06 3715 7.84 0.83 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната 

на веществата 107055 225.82 10.21 15149 31.95 3.39 

V Психични и поведенчески разстройства 39187 82.66 3.74 7147 15.08 1.60 

VI Болести на нервната система  56092 118.32 5.35 10874 22.94 2.44 

VII Болести на окото и придатъците му 94125 198.54 8.97 32955 69.51 7.38 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 35930 75.79 3.43 16684 35.19 3.74 

IХ Болести на органите на кръвообращението 443633 935.78 42.30 40311 85.03 9.03 

Х Болести на дихателната система 254402 536.63 24.26 149418 315.18 33.46 

ХI Болести на храносмилателната система 50567 106.66 4.82 17503 36.92 3.92 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 43327 91.39 4.13 22397 47.24 5.02 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и 

на съединителната тъкан 107348 226.44 10.24 28563 60.25 6.40 

ХIV Болести на пикочо-половата система 122845 259.13 11.71 42257 89.14 9.46 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 7263 15.32 0.69 3911 8.25 0.88 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 4476 9.44 0.43 839 1.77 0.19 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 25615 54.03 2.44 17865 37.68 4.00 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на външни 

причини 42404 89.45 4.04 29836 62.94 6.68 

 

 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети на ЛЗ за 

извънболнична помощ в областта. 
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1. Хоспитализирана заболеваемост 

 

През 2014 г. хоспитализациите в лечебните заведения са в следния порядък: 

На първо място е клас II (новообразувания) – 18 705, което е 394.78 на 10 000 
души от населението, относителен дял – 17.33%. 

На второ място е клас IX (болести на органите на кръвообръщението) – 17 753, 
което е 374.69 на 10 000 души от населението на областта, относителен дял – 16.44%.  

На трето място е клас XI (болести на храносмилателната система) – 10 380, което 
е 219.08 на 10 000 души от населението, относителен дял – 9.61%. 

На четвърто място е клас XIV (болести на пикочо-половата система) – 8 227 или 
173.64 на 10 000 души от населението, относителен дял – 7.62%. 

На пето място е клас X (дихателната система) – 8 033, което е 169.54 на 10 000 
души от населението, относителен дял – 7.44%. 

 

През 2015 г. от стационарите на лечебните заведения за болнична помощ в 
област Варна са изписани 103 185 болни или 2 176,55 на 10 000 от населението, а 
през 2014 г. са изписани 107 960 болни или 2 278.58 на 10 000 от населението, което 
е с 4 775 лекувани и изписани по малко през 2015 г. 

През 2015 г. на първо място е клас IX (болести на органите на 
кръвообръщението) – 16 975, което е 358.06 на 10 000 души от населението, 
относителен дял – 15.07%. 

На второ място е клас II (новообразувания)  – 16 053, което е 338.62 на 10 000 
души от населението на областта, относителен дял – 14.25%.  

На трето място е клас XI (болести на храносмилателната система) – 11 325, 
което е 238.89 на 10 000 души от населението, относителен дял – 10.05%. 

На четвърто място е клас XIV (болести на пикочо-половата система) – 8 075 
или 170,33 на 10 000 души от населението, относителен дял – 7.17%.  

На пето място е клас X (болести на дихателната система) – 7 628, което е 160.90 
на 10 000 души от населението, относителен дял – 6.77%. 

Трябва да се отбележи, че с въвеждане на клиничните пътеки като форма на 
финансиране на болничната помощ от НЗОК, значително се промени структурата на 
хоспитализираната заболеваемост, особено по определени класове и отделни 
диагнози. Това води до изкривяване на статистическата информация и затруднява 
качествения анализ на заболеваемостта по причини, както и прогнозирането на 
трайни тенденции в развитието на здравните потребности от болнична помощ.  
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Хоспитализирана заболеваемост в Област Варна за 2015 г. 
  

  
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Изписани 

болни 

На 10 000 души 

от населението 

Относителен 

дял (%) 

  ОБЩО I - XIX клас 103185 2176.55 91.874 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 3564 75.18 3.45 

II Новообразувания 16053 338.62 14.25 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 1254 26.45 1.11 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната 

на веществата 4024 84.88 3.57 

V Психични и поведенчески разстройства 3558 75.05 3.16 

VI Болести на нервната система  2625 55.37 2.33 

VII Болести на окото и придатъците му 3905 82.37 3.47 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 525 11.07 0.47 

IХ Болести на органите на кръвообращението 16975 358.06 15.07 

Х Болести на дихателната система 7628 160.90 6.77 

ХI Болести на храносмилателната система 11325 238.89 10.05 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 1839 38.79 1.63 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и 

на съединителната тъкан 5731 120.89 5.09 

ХIV Болести на пикочо-половата система 8075 170.33 7.17 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 7005 147.76 6.22 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 1636 34.51 1.45 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и хромозомни 

аберации 612 12.91 0.54 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от нор-

мата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 1018 21.47 0.90 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на външни 

причини 5821 122.79 5.17 

 Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически отчети на 

ЛЗ за болнична помощ за 2015 г. (не включват показатели от МБАЛ Варна към ВМА и МИ на 

МВР – София, филиал Варна) 
 

 

 

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 тези общини са 
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разработени и се реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като 

основните констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

 

В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2015 г. в 

област Варна с най-висок относителен дял са болестите на дихателната система – 

33.46%. На второ място са болестите на покочо-половата система – 9.46%. На трето 

място са болести органите на кръвообръщението– 7.45%. Болести на органите на 

кръвообръщението  – 9.03%. 

 

ВАРНА 

 

 

 

Община Варна Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

0-17 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
11663,73 95,69 3749,36 86,9 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 3,49 0,03 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

200,83 1,65 410,89 9,52 

 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
66,36 0,54 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

254,96 2,09 154,08 3,58 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 12189,37 100% 4314,33 100% 

 

 

 

Община Варна Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
296,53 47,99 290,36 52,63 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 3,25 0,52 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

75,4 12,2 

 
58,07 10,53 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
37,16 6,01 14,52 2,63 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

204,54 33,1 188,73 34,21 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
1,08 0,18 0 0 

Oбщо 617,96 100 551,68 100 
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За община Варна не се наблюдават съществени различия в структурата за 

заболеваемостта от болести на дихателната система (по групи) между градско и 

селско население, както за възраст 0-17 г, така и над 18 г. 

 

ПРОВАДИЯ 

 

Община Провадия Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

0-17 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
17704,92 98,18 5128,20 96,77 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 0 0 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
0 0 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

327,87 1,82 170,94 3,23 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 18032 100 5299,14 100 

 

 

Община Провадия Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
108,50 20,76 54,77 55,56 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

19,73 3,77 

 
10,95 11,11 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
49,32 9,43 10,95 11,11 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

345,23 66,04 21,91 22,22 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 522,78 100 98,6 100 

 

За гр. Провадия  при населението от 0-17 г. 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. 
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СТАРО ОРЯХОВО 

 

Община Долни чифлик (с.Старо 

оряхово) 

Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

0-17 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
2187,72 100 3302,41 93,68 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 74,21 2,11 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
0 0 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

0 0 148,42 4,21 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 2187,72 100 3525,04 100 

 

 

 

Община Долни чифлик (с.Старо 

оряхово) 

Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
58,811 33,33 206,164 50 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 30,925 7,5 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
39,208 22,22 30,925 7,5 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

78,416 44,45 144,315 35 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 176,435 100 412,329 100 

 

 

За Община Долни чифлик преобладаващи са острите респираторни инфекции за 

населението от 0-17 г., 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).  
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ДЕВНЯ 

 

Община Дeвня Град/ 

брой на 

100000 

% Село/брой 

на 100000 

% 

0-17 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
6375 100 11428,57 100 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни инфекции 

на долните дихателни пътища (J20-

J22); 

0 0 0 0 

4.Други болести на горните дихателни 

пътища (J30-J39); 
0 0 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

0 0 0 0 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 6375 100 11428,57 100 

 

 

 

 

Община Дeвня Град/ брой 

на 100000 

% Село/брой 

на 100000 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
458,13 24,79 0 0 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 0 0 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

31,60 1,71 0 0 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
15,80 0,85 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

1342,81 72,65 1462,77 100 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 1848,34 100 1462,77 100 

 

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. 
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Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 

показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на 

населението и качеството на развитие на човешкия капитал. 

Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, 

образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, 

здравни традиции и нагласи, състояние на здравната система и степен на развитие на 

условия за равен достъп до здравни услуги за всички, социално-икономическо развитие 

и доходи, определя характера на общия здравeн статус на населението, здравното 

поведение и възпроизвеждането на неравенства за различни социални групи по 

отношение на достъпа до здравеопазване и здравни грижи. 

Заболеваемостта на населението се определя в най-голяма степен от заболявания, 

които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на населението, 

нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и 

нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др. 

 

 

 


