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

Под качество на атмосферния въздух се разбира състоянието на приземния слой 

на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и 

добавените вещества от естествен или антропогенен произход. 

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 2016 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: 

 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 2016 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 01.01.2016 г. до 31.12.2016 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 в нея 

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. 

1. АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна 

ФПЧ10 - През 2016 г. са регистрирани 366 средноденонощни концентрации, 35 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
 или 9,56 % от общия брой регистрирани 

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

регистрирани през месеците януари и април. През месец януари е регистрирана и най – 

високата средноденонощна стойност от 128,88 μg/m
3
. Средногодишната концентрация 

от 29,92 μg/m
3
 не превишава СГН от 40 μg/m

3
. 

През 2016 г. регистрираните 35 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 са равни на 

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

В сравнение с 2015 г.( регистрирани 355 средноденонощни концентрации, 34 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
, средногодишна концентрация от 28,09 μg/m

3
) 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/m
3
. 

 

 
 

С червен цвят са обозначени годините в които е превишена СГН - 40 μg /m
3
. 

 

 
 

ФПЧ2,5 – През 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г. и 2012 г. не са регистрирани 

превишения на средногодишната норма, съответно от 25 μg/m
3
. Регистрираната 

средногодишна концентрация за 2016 г. е 12,68, 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 2012 г. 
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Серен диоксид – През 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са 

регистрирани превишения на СЧН от 350 μg/m
3
 и на среднодневната от 125 μg/m

3
. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m
3
. Няма превишения на алармения праг за азотен диоксид от 

400 μg/m
3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г.и 2010 г.( регистрирани съответно 

0, 0, 0, 0, 2 и 5 превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m
3
 , от които няма превишения на 

алармения праг от 400 μg/m
3
 за азотен диоксид) се наблюдава поддържане на 

концентрациите значително под ПС за СЧН от 200 μg/m
3
. 

 

 
Озон - През 2016 г. не са регистрирани стойности на озон, превишаващи прага 

за информиране на населението от 180 μg/m
3
, прага за предупреждение на населението 

от 240 μg/m
3
. През месеците юни и юли 2016 г. са регистрирани 8 бр. средни стойности 

над 120 μg/m
3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. (регистрирани съответно 0, 

0, 0, 6 и 29 осемчасови средни стойности над 120 μg/m3) тенденцията на намаляване на 

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

допустими концентрации. 

 

2. АИС „Батак”, гр.Варна 

Анализът на данните за пункта е извършен на база наличните данни, които 

не са валидни в годишен аспект, тъй като не е достигнат необходимия от 90% 

времеви обхват (пункта е спрян от 20.11.2016 г.) 

 

ФПЧ10 - През 2016 г. са регистрирани 314 средноденонощни концентрации, 41 

от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 13,06 % от общия брой регистрирани 

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

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

високата средноденонощна стойност от 150.90 μg/m
3
. Средногодишната концентрация 

от 31,94 μg/m
3
 не превишава СГН от 40 μg/m

3
, но данните за СГК не са представителни 

предвид недостатъчния времеви обхват на пункта. Поради преустановено ел. 

захранване и процедура по преместване на пункта, същият е с преустановена дейност 

от 20.11.2016 г. 
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През 2016 г. регистрираните 41 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля 

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

В сравнение с 2015 г.( регистрирани 348 средноденонощни концентрации, 93 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
, средногодишна концентрация от 41,72 μg/m

3
 ) 

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 средномесечните концентрации които 

превишават СГН - 40 μg/m3. 

 

 
 

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/m
3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г. и 2011 г. (регистрирани съответно 0, 0 бр., 

0 бр., 0 бр. и 1 бр.превишение над ПС за СЧН от 356,19 μg/m
3
, 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. 
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Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен 

диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3. Аларменият праг от 400 μg/m
3
 не е превишаван. 

В сравнение с 2015 г. (няма превишения), 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/m
3
, при допустими 18 броя се наблюдава 

тенденция на понижаване на средногодишните концентрации на азотен диоксид и на 

броя на допустимите превишения. 

 

 
 

С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които 

превишават СГН - 40 μg/m
3
. 

 



 11 

 
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 

01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016 г. са, както следва: 

 

 

 
 

 

 

3.  АИС „Изворите”, гр.Девня 

ФПЧ10 - През 2016 г. са регистрирани 354 средноденонощни концентрации, 34 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
 или 9,6% от общия брой регистрирани 

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

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

средноденонощна стойност от 86,27 μg/m
3
. Средногодишната концентрация от 27,74 

μg/m
3
 не превишава СГН от 40 μg/m

3
. 

През 2016 г. регистрираните 34 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля 

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

В сравнение с 2015 г.( регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 31 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 27.99 μg/m
3
) 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. 

В АИС „Изворите” от 2004 г. СГН за ФПЧ10 не е превишавана. 
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С червен цвят са обозначени средномесечните концентрации които 

превишават СГН - 40 μg/m3. 
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Озон - През 2016 г, 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/m
3
 и прага за предупреждение на населението от 240 μg/m

3
. 

През месец септември 2016 г. са регистрирани 2 бр. средни стойности над 120 

μg/m
3
. 

В сравнение с 2015 г. 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. броят на 

осемчасовите средни стойности над 120 μg/m
3
 в рамките на денонощието е нулиран. 

Прагът за информиране на населението не е достиган. 
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Серен диоксид – През 2016 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 

350 μg/m
3
, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m

3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма 

регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 μg/m
3
) когато се е наблюдава 

тенденция на понижаване на концентрациите на серен диоксид от 10,27 μg/m
3
 за 2010 

г., 7,30 μg/m
3 

за 2011 г., 7,07 μg/m
3
 за 2012 г. на 5,36 μg/m

3
 за 2013 г., от 2014 г. се 

забелязва леко завишаване на 5,69 μg/m
3
, през 2015 г. спада на 3,97 μg/m

3
, но през 2016 

г. се повишава на 6,24 μg/m
3
.  

Среднодневната норма от 125 μg/m
3 
не е превишавана. 

 
 

 
 

Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения за азотен 

диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m
3
 и на алармения праг от 400 μg/m

3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. ( няма регистрирани 

превишения на ПС за СЧН от 200 μg/m
3
) когато се е наблюдава тенденция на 

понижаване на концентрациите на азотен диоксид от 19,99 μg/m
3
 за 2010 г., 18,66 μg/m3 

за 2011 г., 13,53 μg/m
3
 за 2012 г. на 11,17 μg/m

3
 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/m
3
 и през 2016 

г. бележи пик от 22,14 μg/m
3
 . 

Средногодишната норма от 40 μg/m
3
 не е превишавана. 
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За останалите показатели – амоняк и въглероден оксид, не са регистрирани 

превишения на съответните допустими концентрации. 

4. АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово 

ФПЧ10 - През 2016 г. са регистрирани 356 средноденонощни концентрации, от тях 

няма стойности превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m
3
. Средногодишната концентрация 

от 9,61 μg/m
3
 не превишава СГН от 40 μg/m

3
. В сравнение с 2015 г. (средногодишна 

концентрация от 9,26 μg/m
3
) се запазват нивата на концентрациите под СГН. 
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Озон - През 2016 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за 

информиране на населението от 180 μg/m
3
 и прага за предупреждение на населението 

от 240 μg/m3. Не са регистрирани средни стойности над 120 μg/m
3
. 

В сравнение с 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г. и 2010 г. (регистрирани 

съответно 31, 0, 48, 24, 23 и 17 осемчасови средни стойности над 120 μg/m
3
) броят на 

осемчасовите средни стойности в рамките на денонощието от нулиране е скочил 

значително. Прагът за информиране на населението не е достиган. 
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Серен диоксид – През 2016 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН от 

350 μg/m3, както и на алармения праг за серен диоксид от 500 μg/m
3
. 

В периода 2010 г. - 2016 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 

μg/m
3
). Наблюдава се тенденция на поддържане на нивата на концентрациите на серен 

диоксид от 4,09 μg/m
3
 за 2010 г., 4,03 μg/m

3
 за 2011 г., 4,53 μg/m

3
 за 2012 г., 6,81 μg/m

3
 

за 2013 г., 5,96 μg/m
3
 за 2014 г., 5,29 μg/m

3
 за 2015 г. и 5,22 μg/m

3
 за 2016 г. 

Среднодневната норма от 125 μg/m
3
 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/m
3
 и на алармения праг от 400 μg/m

3
. 

В периода 2010 г. - 2016 г. ( няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 200 

μg/m
3
). Наблюдава се тенденция на поддържане на концентрациите на азотен диоксид 

от 6,18 μg/m
3
 за 2010 г., 5,46 μg/m

3
 за 2011 г., 3,86 μg/m

3
 за 2012 г., 6,47 μg/m

3
 за 2013 г., 

4,92 μg/m
3
 за 2014 г.,4,51 μg/m

3
 за 2015 г. и 2,92 μg/m

3
 за 2016 г. Средногодишната 

норма от 40 μg/m
3
 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. 

Аксаково и гр.Долни чифлик. Контролирани показатели - О3, СО, SО2, NO, NO2, 

ФПЧ10, H2S, NH3 и метеопараметри. 

Анализът на данните от пункта в гр. Аксаково показва: 

ФПЧ10 – През 2016 г. от регистрираните 54 бр. двадесет и четири часови 

стойности, 12 бр. са над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през 

отоплителния сезон, като най-високата стойност от 64,6 μg/m
3
 е отчетена на 04.09.2016 

г. и 02.11.2016 г. Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани 

замърсители е значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 
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Анализът на данните от пункта в гр. Долни чифлик: 

ФПЧ10 – През 2016 г. от регистрираните 55 бр. двадесет и четири часови 

стойности, 26 бр. са над нормата. Преобладаващият брой превишения на ПДКср.дн. са 

регистрирани през отоплителния сезон. Най – високата стойност от 119,6 μg/m
3
 е 

отчетена на 01.12.2016 г. 

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

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

 

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 2016 г. по разработените в региона пет 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 2015 г. 

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. 
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Като цяло може да се посочи устойчивото решаване на проблемите и 

ограничаване на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 

промишления сектор, насочени към намаляване замърсяването в приземния въздушен 

слой. 

Част от изпълнените мерки в програмите през 2015 г. са: 

 реализация на проекти за енергийна ефективност; 

 основен ремонт на натоварени пътни артерии; 

 извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и 

тротоарните настилки; 

 благоустрояване на свободни пространства; 

 системно почистване на пътната мрежа от наноси;машинно и ръчно миене на 

улична мрежа. 

През 2016 г. програми за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния 

въздух и достигане на установените норми се реализираха в община Варна , тъй като 

през 2015 г. общините Девня, Белослав и Провадия се освободиха от задължението си 

да разработват програми по чл.27 от ЗЧАВ за подобряване качеството на въздуха, 

предвид направения анализ за оценка на нивата на фини прахови частици при 90,4 

персентил показва, че нормата е спазена. 

 

 

2.ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ 

 

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

Варна към 31.12.2016 г. е 472 654 и представлява 6,6% от общото население на 

страната. И през 2016 година област Варна се нарежда на трето място в страната по 

брой на населението – непосредствено 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  

градовете 

Отн. дял 

(%) 

В 

селата 

Отн. дял 

(%) 

2014 г. 473 804 231 629 48,90 242 175 51,11 396 838 83,75 76 966 16,24 

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 

 

 

Население към 31.12.2016 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 
7 101 859 3 449 978 3 651 881 5 204 385 2 506 628 2 697 757 1 897 474 943 350 954 124 

Oбласт 

Варна 
472 654 230 690 241 964 395 165 191 846 203 319 77 489 38 844 38 645 

0 4 537 2 265 2 272 3 821 1 904 1 917 716 361 355 

1 - 4 18 482 9 629 8 853 15 713 8 213 7 500 2 769 1 416 1 353 

5 - 9 25 464 13 055 12 409 21 377 10 909 10 468 4 087 2 146 1 941 

10 - 14 22 451 11 582 10 869 18 344 9 457 8 887 4 107 2 125 1 982 

15 - 19 20 896 10 729 10 167 17 052 8 782 8 270 3 844 1 947 1 897 

20 - 24 23 331 12 340 10 991 19 078 10 102 8 976 4 253 2 238 2 015 

25 - 29 33 314 16 825 16 489 28 916 14 426 14 490 4 398 2 399 1 999 
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30 - 34 36 184 18 284 17 900 31 716 15 915 15 801 4 468 2 369 2 099 

35 - 39 38 189 19 540 18 649 33 488 17 023 16 465 4 701 2 517 2 184 

40 - 44 39 946 20 618 19 328 34 909 17 948 16 961 5 037 2 670 2 367 

45 - 49 34 281 17 689 16 592 29 166 14 999 14 167 5 115 2 690 2 425 

50 - 54 29 330 14 599 14 731 24 480 12 060 12 420 4 850 2 539 2 311 

55 - 59 29 381 14 269 15 112 24 348 11 635 12 713 5 033 2 634 2 399 

60 - 64 30 472 13 982 16 490 24 933 11 254 13 679 5 539 2 728 2 811 

65 - 69 29 183 12 901 16 282 23 434 10 174 13 260 5 749 2 727 3 022 

70 - 74 22 691 9 607 13 084 17 664 7 364 10 300 5 027 2 243 2 784 

75 - 79 15 594 6 142 9 452 12 031 4 631 7 400 3 563 1 511 2 052 

80 - 84 11 606 4 070 7 536 8 978 3 084 5 894 2 628 986 1 642 

85 - 89 5 568 1 998 3 570 4 358 1 549 2 809 1 210 449 761 

90 - 94 1 529 495 1 034 1 192 367 825 337 128 209 

95 - 99 212 68 144 155 47 108 57 21 36 

100 + 13 3 10 12 3 9 1 - 1 

 

Населението на Варненска област е разпределено в 12 общини, 10 града и 149 села с 
общ брой към 31.12.2016 г. – 472 654 жители. Общините във Варненска област са 
разположени на територия от 3 834 кв.км, която представлява 3,5% от територията на 
страната. Най-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, която за изминалата 2016 година е характерна, в сравнение с 
предходната 2015 година броят на населението на област Варна се е намалило с 272 
жители.  

Териториалното разпределение на населението (живеещи в градове/села) е както 
следва: в градовете на област Варна живеят 394 165 души или 83,39% от населението 
на областта, а в селата живеят останалите 78 489 души или 16,60% 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 48,80% към 

51,19%. 

 

Възрастова структура на населението в област Варна за тригодишен период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70934; 15.0%

284852; 60.3%

116868; 24.7%

0-14 15-59 г над 60
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От особено значение за определяне на здравно-демографската характеристика на 

населението и тенденциите на общественото здраве е оценката на неговата възрастова 

структура. Промените във възрастовата структура на населението оказват съществено 

влияние върху показателите за обществено здраве, особено върху общите коефициенти 

на раждаемост, смъртност, заболеваемост и болестност и др., и в крайна сметка върху 

здравните потребности на населението. 

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. Характерен е високият 

дял на населението в групата от 15 до 59 г. – 284 852 жители, от която се формира 

основно трудовият потенциал.  

През 2016 г. се наблюдава намаление броя на населението в област Варна.  

Във възрастовата структура се увеличава относителния дял на лицата над 60-

годишна възраст (за 2016 г. – 24,72% при 24,45% през 2015 г.) и леко увеличаване делът 

на децата 0-14 г. (за 2016 г. – 15,00% при 14,86% през 2015 г.) Възрастовата структура 

на населението се характеризира с трайна тенденция на застаряване на населението. 

Това води до промени в неговата основна възрастова структура – под, във и над- 

трудоспособна възраст. 

 

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 

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. в област 

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

 

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); 
10942.9 96.74 4055.44 89.77 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 1.72 0.01 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

118.70 1.05 308.008 6.82 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
46.45 0.41 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

201.28 1.79 154.004 3.41 
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6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 11311.05 100% 4517.45 100% 

 

 

 

Община Варна Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
237.14 40.86 101.95 25 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 1.08 0.19 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

45.48 7.84 87.39 21.43 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
38.98 6.71 43.69 10.71 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

254.83 43.90 174.77 42.86 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
2.89 0.50 0 0 

Oбщо 580.405 100% 407.806 100% 

 

 

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 0-17 г, така и над 18 г  при „острите инфекции на горните дихателни пътища 

(J00-J06)”, които преобладават при градското население 

 

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); 
21306,82 98,90 6504,52 97,46 

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

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 56,56 0,85 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
47,35 0,22 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

189,39 0,88 113,12 1,69 

6.Болести на белия дроб, 

причинени от външни агенти (J60-

J70). 

0 0 0 0 

Oбщо 21543,56 100% 6674,208 100% 
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Община Провадия Град/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Село/ на 

100000 

Отн.дял 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
189,26 57,58 27,39 12,5 

2.Грип и пневмония (J10-J18); 19,92 6,06 0 0 

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 27,39 12,5 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
9,96 3,03 13,69 6,25 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

109,57 33,33 150,62 68,75 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 328,72 100% 219,09 100% 

 

За гр. Провадия  при населението и от 0-17 г.и над 18 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. 

 

 

 

 

 

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); 
2279,20 96,97 2742,77 92,5 

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

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

71,22 3,03 74,13 2,5 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
0 0 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

0 0 148,26 5 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 2350,42 100% 2965,16 100% 

 

 

 

Община Долни чифлик (с.Старо Град/ на Отн.дял Село/ на Отн.дял 
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оряхово) 100000 % 100000 % 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
19,74 11,11 271,03 50 

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

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

0 0 10,42 1,92 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
19,74 11,11 72,94 13,46 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

138,15 77,78 187,64 34,62 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 176,435 100% 542,06 100% 

 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВНЯ 

 

Община Дeвня Град/ 

брой на 

100000 

% Село/брой 

на 100000 

% 

0-17 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
7240,95 96,66 9090,9 100 

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

3.Други остри респираторни инфекции 

на долните дихателни пътища (J20-

J22); 

124,84 1,67 0 0 

4.Други болести на горните дихателни 

пътища (J30-J39); 
0 0 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

124,84 1,67 0 0 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 7490,63 100% 9090,9 100% 
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Община Дeвня Град/ 

брой на 

100000 

% Село/брой 

на 100000 

% 

Над 18 г.     

1.Остри инфекции на горните 

дихателни пътища (J00-J06); 
95,29 5,55 136,42 7,14 

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

3.Други остри респираторни 

инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

15,88 0,93 0 0 

4.Други болести на горните 

дихателни пътища (J30-J39); 
31,77 1,85 0 0 

5.Хронични болести на долните 

дихателни пътища (J40-J47 

1572,43 91,67 1773,53 92,86 

6.Болести на белия дроб, причинени 

от външни агенти (J60-J70). 
0 0 0 0 

Oбщо 1715,37 100% 1909,95 100% 

 

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. 

 

 

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. 

 


