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   РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
ВАРНА 

 
 
 

 

гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3,     Директор - тел.:052/634-019, факс:052/634-648, 

Е-mail: office@rzi-varna.com, http://www.rzi-varna.com 

 

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична 

медицинска помощ 
 

    Статистическа отчетност в областта на здравеопазването за отчетната 2021 г. 
 

 Уведомяваме Ви, че за отчетната година 2021 г. няма промяна в организацията на 

статистическото изследване и начина на събиране на първичните данни. И през 2022 г. 

формулярите за годишно отчитане на дейността на лечeбните заведения през 2021 г. са във 

вид на електронни таблици в Eхcel.  

 

Във връзка с тяхното съставяне, 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: 

шна 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....”; 

 

 Срокът за изпращане на файловете е 11.02.2022 г.!!! Електронният адрес на РЗИ – 

Варна е: office@rzi-varna.com. 

 

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. 
 

 

С цел бърза и коректна обработка и обобщаване на първичните статистически данни, 

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