
Статистическа отчетност в областта на здравеопазването за отчетната 2022 г. 
 

 През 2023 г. формулярите за годишно отчитане на дейността на лечeбните 

заведения през 2022 г. са във вид на електронни таблици в Eхcel. Попълнените таблици 

се изпращат само на електронния адрес на РЗИ – Варна: office@rzi-varna.com. 

С цел бърза и коректна обработка и обобщаване на първичните статистически 

данни, Ви моля да изпращате електронните таблици, само като прикачен файл в 

Excel.  

 

 Срокът за изпращане на файловете за извънболнична медицинска помощ е 

20.02.2023 г., а за болнична медицинска помощ – 10.02.2023 г. Електронният адрес 

на РЗИ – Варна е: office@rzi-varna.com. 

 

 Уведомяваме Ви, че за отчетната година 2022 г. има промяна в отчетната 

документация и промени в отделни отчети, приложения и оперативни сведения, както 

следва:  

  

Промени в отчетната документация за отчетна кампания 2022/2023 г. 
 

Общи промени 

Промени в съдържанието на документите 

 

Екип от експерти в НЦОЗА изработи нов вид – Обединен отчет за лечебните 

заведения за болнична помощ (вкл. специализираните центрове) 365Б-О и Обединен 

отчет за лечебните заведения за извънболнична помощ 365-О. С новите отчети се 

елиминира попълването на едни и същи повтарящи се модули в различните отчети като 

персонал, легла, посещения в консултативния блок, хоспитализации, изследвания, 

медицинска апаратура. Като резултат се очаква намаляване натовареността на 

респондентите (РЗИ и лечебните заведения), както и на дейностите по получаване, 

обработка, контрол, корекции и валидиране на данните в НЦОЗА. 

1. Отчитането на ресурсите и дейността на лечебните заведения за болнична помощ 

за отчетната 2022 г., което се осъществява през 2023 г., ще се извършва с отчет 

365Б-О, в който освен общите модули за ресурсите, са включени нови раздели с 

таблици и позиции за отчитане на специализираните ресурси и дейности на 

специализираните лечебни заведения и структури за болнична помощ – 

психиатрични, дермато-венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични, 

центровете (комплексни онкологични, за психично здраве и за кожно-венерически 

заболявания), структури по трансфузионна хематология и диализните центрове и 

структури, които досега се отчитаха със специализираните отчети – 366, 367, 370, 

372, 380 и 387. 

 

2. Отчитането на ресурсите и дейността на лечебните заведения за извънболнична 

помощ за отчетната 2022 г., което се осъществява през 2023 г., се извършва с отчет 

365-О, в който освен общите модули за ресурсите са включени нови раздели с 

таблици и позиции за отчитане на специализираните ресурси и дейности на 

специализираните лечебни заведения и структури – психиатрични, дермато-

венерологични, онкологични и пневмофтизиатрични, които досега се отчитаха със 

специализираните отчети – 366, 367, 370 и 372. 
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С отчет 365-О за първи път се отчитат ресурсите и дейността през 2022 година на 

амбулаториите за здравни грижи – индивидуални и групови практики. 

 Отпадат като отделна и самостоятелна форма на отчитане следните 

специализирани отчети: Отчет на психиатричното заведение – 366; Отчет на кожно-

венерологичното заведение – 367; Отчет на онкологичното заведение – 370; Отчет на 

центъра по трансфузионна хематология – 380; Отчет на диализните структури – 387. 

 

Промени в отделни отчети, приложения и оперативни сведения 

 

ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ – 365Б-О 

Раздел I. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА  

Включени са нови позиции:  

в т.ч. на „Дългосрочни грижи“ са включени позициите „Продължително лечение“ и 

„Палиативни медицински грижи“; 

в т.ч. на „Кожни и венерически болести“ е включена „Дерматология“ – от тях: 

„Дерматоалергология“; „Детска дерматология“; „Дерматологична козметика“; 

„Обща дерматология“; „Онкодерматология“; „Съдова дерматоза“; и „Венерология“, 

„Лазертерапия в дерматологията“ и „Микология“;  

в т.ч. на „Пневмология и фтизиатрия“ са включени: „Белодробна туберкулоза за 

възрастни“; „Белодробна туберкулоза за деца“; „Бронхология“; „Хронични 

неспецифични белодробни заболявания“; 

в т.ч. на „Психиатрия“ са включени: „Геронтология“; „Детско-юношеска 

психиатрия“; „Мобилна психиатрия“; „Наркология“; „Неврози и психотерапия“; 

„Обща психиатрия“; „Психопрофилактика“; „Съдебна психиатрия“; 

Структурата „Детска пневмология и фтизиатрия“ става „Детска пневмология“ 

в т.ч. на „Лаборатории“ се включват допълнително: „Алергологична“; 

„Биохимична“; „Електрофизиологична“; „Микологична“; „Обща и клинична 

патология“; „Психологична“; „Хистологична“; „Цитологична“. 

Включена е нова позиция – „звено за трудова терапия“; 

Структурните звена са подредени по азбучен ред. 

Раздел II. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА 

Възрастовата група „65+“ е разделена на две възрастови групи – „65 – 74 г.“ и „75 + 

години“. 

В това число на “Психиатрия” е включена “Наркология”, а в т.ч. на „Други 

специалисти с висше немедицинско образование” са включени „Биолози“, 

„Психолози“, „Физици“ и „Химици“. 

Отпадат разделите за лекарите специализанти в края на годината и за 

специализантите по здравни грижи по клинични специалности в края на годината, 

тъй като в НЦОЗА паралелно се извършва Анализ на състоянието на специалистите 



в здравеопазването и места за специализанти, финансирани от държавата по 

клинични специалности по реда на Наредба № 1/2015 г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването. 

Раздел III. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ КЪМ 

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК 

В това число на посещенията при лекарите общо, са включени допълнително и 

позиции за посещенията при лекарите по някои от основните медицински 

специалности и по тези, които се отчитаха до сега със специализираните отчети. 

В това число на посещенията е включена допълнително нова колона – 

„профилактични“.  

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

1. Леглови фонд и неговото използване 

В т.ч. на интензивните легла – „К/ОАИЛ“ са включени две нови позиции- 

„Неонатология“ и “Педиатрия”, а в т.ч. на леглата за активно лечение “Пневмология 

и фтизиатрия” са включени допълнително четири нови позиции: “Белодробна 

туберкулоза”; “Извънбелодробна туберкулоза”; “Хронични неспецифични 

белодробни заболявания”; “Други”. 

В т.ч. на „Психиатрични легла“ за активно лечение и в т.ч. на „Психиатрични легла“ 

за дългосрочни грижи са включени съответно следните позиции: “Геронтология”; 

“Детско-юношески”; “Наркология”; “Обща психиатрия”; “Съдебна психиатрия”; 

“Други”. 

Видовете легла са подредени по азбучен ред в съответните групи. 

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

1 а. Места за краткотраен престой 

Включена е нова позиция “Диализни”, а местата за “Медицинска онкология” и 

“Лъчелечение” са представени поотделно. 

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

2. Хирургична дейност по видове операции 

Някои от позициите отпадат, което води до преномерирането им, а при други от тях 

има някои промени . 

Позицията ш.03 става “Апендектомия”.  

Позицията ш.06 става “Операция на стомаха, поради злокачествено 

новообразувание”.  

Позицията ш.11 става “Радикална хистеректомия”. 

Позициите ш.16 и ш.17 стават “Операция на белите дробове” съответно поради 

“абсцес” и “рак”. 



„Операция на млечната жлеза поради новообразувания” и в т.ч. „злокачествени“ се 

включват в т. ч. на “Гръдни операции”. 

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

3. Спешна хирургична дейност 

Отпадат някои от диагнозите и позициите на останалите се преномерират. 

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

 4. Процедури 

Отпадат няколко от наблюдаваните досега процедури и позициите на останалите 

се преномерират. 

Отпада таблицата за хирургичната дейност по видове отделения, а останалите 

таблици в раздела се преномерират. 

Раздел IV. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРА 

 6. Извършени операции 

Двете таблици за операции от предходната година са обединени в една таблица – т. 

6. 

Раздел V. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ 

1. Аборти, извършени в заведението 

ш.15 става „23-25“ гестационна седмица“ 

ш.16 става “25 и повече гестационни седмици” 

2а. Усложнения при раждането и послеродовия период 

Отпада една позиция. 

5. Новородени деца 

позицията ш.05 става – „999-700 грама“ 

позицията ш.06 става – “под 700 грама” 

позицията ш.13 става – „999-700 грама“ 

позицията ш.14 става – “под 700 грама” 

6. Заболявания при новородените 

В т.ч. на „Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период (P35-P39)“ се 

включват две допълнителни позиции: 

 „Вродени вирусни болести (P35)“ – ш. 10; 

 

“Други вродени инфекциозни и паразитни болести (P37)” – ш.12. 

Отпадат три позиции. 



С цел да бъдат изцяло обхванати и отчетени ресурсите и дейността на 

специализираните лечебни заведения, в отчет 365Б-О са включени допълнително 

следните раздели: 

Раздел VI. ДЕЙНОСТ НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Болни под наблюдение; 

2. Произшествия; 

 3. Съдебно-психиатрична експертиза; 

 4. Болни, включени в рехабилитация. 

Раздел VII. ДЕЙНОСТ НА КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

 1. Профилактична дейност; 

 2. Профилактика на вродения сифилис; 

 3. Диспансерно наблюдение. 

Раздел VIII. ДЕЙНОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

 1. Болни под наблюдение; 

 2.  Болни с предракови заболявания под наблюдение на онкологичното 

заведение. 

 Раздел IX. ДЕЙНОСТ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

 1. Масови профилактични прегледи на населението за туберкулоза и хронични 

неспецифични белодробни заболявания; 

 2. Болни под наблюдение с активна туберкулоза и ХНБЗ. 

Раздел X. ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРОВЕТЕ И ОТДЕЛЕНИЯТА ПО 

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 

1. Извършени дейности. 

Раздел XI. ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРОВЕТЕ И ОТДЕЛЕНИЯТА ПО ДИАЛИЗА 

 1. Извършени дейности; 

 2. Диспансеризация на бъбречно болни; 

 3. Движение на болните. 

Раздел XII. МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 2. Извършени изследвания 

В т.ч. на „Ендоскопии“ са включени допълнителни позиции – „бронхоскопии“; 

„гастроскопии“; „колоноскопии“; „ректоскопии“; „цистоскопии“. 

ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – 365-О 

Раздел II. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА 

Възрастовата група „65+“ е разделена на две възрастови групи – „65 – 74 г.“ и „75 + 

години“. 

 В това число на “Психиатрия” е включена “Наркология”, а в т.ч. на „Други 

специалисти с висше немедицинско образование” са включени „Биолози“, 

„Психолози“, „Физици“ и „Химици“. 



Отпадат разделите за лекарите специализанти в края на годината и за 

специализантите по здравни грижи по клинични специалности в края на годината, 

тъй като в НЦОЗА паралелно се извършва Анализ на състоянието на специалистите 

в здравеопазването и места за специализанти, финансирани от държавата по 

клинични специалности по реда на Наредба № 1/2015 г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването. 

 Раздел III. КОНСУЛТАТИВНО-АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ 

 1. Посещения 

В т.ч. на “Пневмология и фтизиатрия” е включена нова позиция – “Бронхология”, 

а в т.ч. на “Психиатрия” – “Наркология”. Включени са и позициите 

“Лъчелечение”, „Клинична токсикология“, Медицинска онкология”, „Нуклеарна 

медицина“, „Съдебна психиатрия“, Съдебна медицина и деонтология“. 

Специалностите са подредени по азбучен ред. 

4. Диспансерно наблюдение 

В т.ч. на “болести на дихателната система” са включени две нови позиции – 

“Хроничен бронхит ” и “Бронхиектатична болест”. 

Заболяванията, свързани с диспансерното наблюдение, са подредени по класове 

болести. 

Раздел V. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ 

1. Аборти, извършени в заведението 

ш.15 става „23-25 гестационна седмица“ 

ш.16 става “25 и повече гестационни седмици” 

Във връзка с отчитането на ресурсите и дейността на специализираните 

лечебни заведения и структури са включени допълнително следните раздели: 

Раздел VI. ДЕЙНОСТ НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Структурни звена; 

2. Болни под наблюдение; 

3. Произшествия; 

4.  Съдебно-психиатрична експертиза;  

5.  Болни, включени в рехабилитация. 

Раздел VII. ДЕЙНОСТ НА КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Структурни звена; 

2. Профилактична дейност. 

Раздел VIII. ДЕЙНОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 

1. Структурни звена. 

Раздел IX. ДЕЙНОСТ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИТЕ СТРУКТУРИ 



1.  Структурни звена; 

2.  Масови профилактични прегледи на населението за туберкулоза и 

хронични неспецифични белодробни заболявания. 

Раздел X. МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 2. Извършени изследвания 

В т.ч. на „Ендоскопии“ са включени допълнителни позиции: „бронхоскопии“; 

„гастроскопии“; „колоноскопии“; „ректоскопии“; „цистоскопии“.  

 

ОТЧЕТ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ – по месеци и 

диагнози – 85Г 

 Включена е нова позиция – “Маймунска вариола” – ш.84 

ОПЕРАТИВНО СВЕДЕНИЕ ЗА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД В СТАЦИОНАРИТЕ НА 

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – 12 

В т.ч. на интензивните легла – „К/ОАИЛ“ са включени две нови позиции – 

„Неонатология“ и “Педиатрия”, а в т.ч. на леглата за активно лечение 

“Пневмология и фтизиатрия” са включени допълнително четири нови позиции: 

“Белодробна туберкулоза”; “Извънбелодробна туберкулоза”; “Хронични 

неспецифични белодробни заболявания”; “Други”. 

В т.ч. на „Психиатрични легла“ за активно лечение и в т.ч. на „Психиатрични легла“ 

за дългосрочни грижи са включени съответно следните позиции: “Геронтология”; 

“Детско-юношески”; “Наркология”; “Обща психиатрия”; “Съдебна психиатрия”; 

“Други”. 

Видовете легла са подредени по азбучен ред в съответните групи. 

 Места за краткотраен престой 

Включена е нова позиция “Диализни”, а местата за “Медицинска онкология” и 

“Лъчелечение” са представени поотделно. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 „ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ“ към отчети 365-О и 365Б-О 

В т.ч. на „Други“ за включени следните нови позиции: „Реакции на сифилис“; 

„Изследвания за спирохети“; „Изследвания за гонококи“; „Микроскопски изследвания 

за мицели“; „Посявка за мицели“; „Алергологични“; „СПИН“. 

Във връзка с попълването на файловете, моля да обърнете внимание на 

следното: 

 

1. Всеки файл започва с падащо меню, от което следва да изберете област и вид 

на лечеб- 

ното заведение. 

 

Например: 

Област: 03 Варна                   

Лечебно заведение: 03  Индивидуални практики за ПМП - Варна 

 



2. Някои от файловете имат повече от 1 страница (sheet), които  се намират най-

долу и 

са оцветени в жълт цвят. Моля, разгледайте всички страници дали е необходимо да се 

попълнят данни в тях; 

3. На  последната  страница  е  необходимо да  се впишат данните за  имена, 

телефон и имейл на лицето, попълнило е-формулярите. 

 

Например: 

Данни за лицето попълнило е-формуляра:        

Име и фамилия  √  попълни име и фамилия 

телефон  √  попълни телефон 

е-mail  √  попълни e-mail 

 

4. Налице са така наречените „Вертикални и хоризонтални контроли”. При 

неправил- 

но попълване се изписва с червени букви „Грешка”. Предвид това е необходимо да се 

съблюдава правилното и коректното попълване на електронните таблици. 

Необходимо е попълнените формуляри да се изпратят без наличие на грешки! 

  

 

Например: 

ш.96=на сумата от ш.097 до ш.104  грешка 
 

   

5. След като попълните файловете е  необходимо да  добавите Вашия  

регистрационен 

номер в РЗИ-Варна към името на папката и да я изпратите на имейла на РЗИ-Варна, като 

прикачен файл. 

 

Например: папка „АИП ПМП 0306111....”; 

 

 Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) изпраща 

електронните таблици „заключени”. Моля, не отключвайте таблиците и не 

коригирайте заложените в тях формули. По този начин затруднявате обобщаването 

на първичните данни. 


