
РЕГИОНАЛНА
ЗАСТЪПНИЧЕСКА

КАРТА ЗА ОБЛАСТ ВИДИН

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 

на Финансовия механизъм на ЕИП. www.Activecitizensfund.Bg

Активни граждани
за местни и национални реформи

в здравеопазването

Наонана

National Patients’ Organisation

аенса
ораная



1. Въведение 

 Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и 
национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, 
Фонд Активни граждани България. Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, 
както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно 
ниво проектът ще се съсредоточи в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Сливен, Шумен, Смолян, 
Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области е идентифициран местен координатор по застъпничество, 
който да сформира гражданска група и да координира изпълнението на регионална застъпническа карта, чрез 
която да се постигне пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. На национално ниво 
проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – интерактивна 
платформа за комуникация и дебат, която ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност 
за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и 
виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще разполага с 
регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.
 Настоящата застъпническа карта за област Видин е изработена от регионалния координатор по 
проекта Валери Недялков. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и 
качеството на здравеопазването в област Видин, като подбере онези от тях, които могат да намерят решение 
на регионално ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на нуждите 
и проблемите, така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният координатор, 
граждански групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на конкретни 
проблеми и подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната управа. Тези 
регионални инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят общуването 
с местните власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на различни 
проблеми и състоянието на здравеопазването да се подобри за всички.
 Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и 
чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които страни, с които са проведени 
интервюта, пациентски организации – от областта на социално значими заболявания като диабет, 
представители на местната власт – общински съветници, отговорящи за проблемите в здравеопазването, 
лекар и фелдшер, хора с увреждания, жители на малките населени места на община Видин – Кутово, 
Сланотрън, Буковец и село Раброво. Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип 
на Национална пациентска организация.



 Област Видин е разположена в Северозападна България на Северозападния район за планиране. Тя  
включва 141 населени места, обединени в 11 общини - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, 
Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. Област Видин е областта с най-малко жители в 
България. Тя е и третата най-рядко населена област (40 души/km²) след Софийска област и област Ловеч. 
Населението е много неравномерно разпределено. 49% от жителите живеят в град Видин, 63% – в община 
Видин и 78% – в четирите крайдунавски общини (Брегово, Ново село, Видин и Димово). В останалите 7 
общини живеят едва около 27 000 души. В областта преобладава градското население, което е 63% от общото. 
Средната гъстота на населението е 40 души/km², значително по-ниска от средната за страната.
 Областта получава изключително слаби оценки в три направления – околна среда, демография и 
икономика. През годините областта поддържа ниски нива на заетост, доходи на човек от населението и 
чуждестранни инвестиции, а оценката на населението за нисък стандарт на живот е категорична. 
Демографското развитие е сред най-тревожните в България с трайни тенденции на ниска раждаемост, 
напускане на областта, висока смъртност и ниска продължителност на живота. Единствената много добра 
оценка е за здравеопазването, където областта е на първо място. Достъпността до здравни грижи нараства 
най-вече поради намаляване на населението и запазване на броя на болничните заведения.
 Област Видин през последните три десетилетия се характеризира с неблагоприятни демографски 
процеси. Причините са социално-икономическите фактори като хроничната безработица и ниските доходи на 
значителна част от населението. Икономическите показатели на областта са едни от най-ниските в страната. 
Инвестиционната и бизнес активност са сравнително слаби. Показателите в сферата на инфраструктурата са 
най-ниските в страната. Видин е областта с най-малък усреднен размер на разглежданите местни данъци през 
2021 г., а Грамада е общината с най-ниски данъци не само в област Видин, но и в страната. Ниската 
инвестиционна активност в областта очевидно е причина за нейното изоставане в икономическото развитие. 
Неблагоприятните демографски тенденции допълнително влошават здравния статус в областта, който се 
характеризира с висока заболеваемост, ниска раждаемост, висока смъртност и по-кратка продължителност на 
живота, в сравнение с други региони в страната.
 Видинска област се характеризира и със силно изразени eмиграционни процеси и то предимно на 
млади хора в репродуктивна възраст. През  2021 г. във Видинска област са регистрирани 536 раждания, при 
които има 528 живородени деца и 8 – мъртвородени. Средната възраст на майката при раждане в областта е 
26,9 години. 

2. Обща информация за града и областта



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Делът на здравноосигурените в област Видин намалява до 91,2% през 2020 г., но остава над средното 
ниво за страната (88,7%). Броят на общопрактикуващите лекари продължава да е сравнително висок, но 
здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари-специалисти и на легла. Броят на леглата в 
местните многопрофилни болници нараства през последните няколко години, но остава сравнително нисък – 
4,08 легла на 1000 души от населението (при 5,52 на 1000 души в страната). Вероятно това е и причината за 
сравнително ниския брой на преминалите за лечение болни и през 2020 г. – 105 на 1000 души от населението 
(при 138 на 1000 души в страната). Коефициентът на детска смъртност в област Видин намалява рязко през 
2020 г. след значителен ръст през предходните две години и вече е 4,2‰ (при 5,1‰ в страната)

Медицинско обслужване

 Медицинското обслужване във Видинска област се осъществява от 2 лечебни заведения за болнична 
помощ и 27 лечебни заведения за извънболнична помощ. Двете болнични заведения се намират във Видин и 
Белоградчик и разполагат общо с 335 легла по данни на НСИ за 2021 г. В лечебните заведения за 
извънболнична помощ има разкрити 6 легла. От тези 27 лечебни заведения за извънболнична помощ  
медицински център са 8, 2 са медико-дентални центъра и 17 са медицински лаборатории. 4 са определени 
като други лечебни и здравни заведения.  
 През 2021 г. на територията на областта работят общо 280 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 
393-ма медицински специалисти по здравни грижи. Броят на общопрактикуващите лекари в областта е 55 – 
сравнително висок за населението в областта. 281 души от Видинска област се обслужват от 1 лекар.  
 Броят на лекарите с призната специалност, които работят по нея във Видинска област, е 242. 
Осигуреността с лекари-специалисти на територията на област Видин е 24.3 на 10 000 души население. На 
територията на област Видин 80% от лекарите, упражняващи придобитата специалност, са в  трудово 
активната възрастова група от 35 г. до 60 г., 19.2 % са на възраст над 60 г. и само 0.8% са лекарите с призната 
специалност на възраст до 35 г.
 Във Видин се намира най-голямото за региона болнично заведение – МБАЛ „Света Петка“ с 289 легла. 
За да работи болницата в оптимален режим, е необходимо да са заети 207 длъжности, но към края на  2021 
година заетите длъжности са 178, свободни са 29, като 41 души работят на допълнителен втори трудов 
договор. Най-голям е броят на специалистите по здравни грижи на възраст от 50 до 60 години – 66 души, тоест 
в следващите 10 години може да се очаква те да напуснат болницата. В болницата работят само трима 
специалисти по здравни грижи на възраст от 20 до 30 години; от 30 до 40 години са седем; от 40 до 50 години 
са 49 души; от 60 до 70 години са 46 души, а седем специалисти по здравни грижи са над 70-годишна възраст.
 МБАЛ "Св. Петка"АД - гр. Видин  има отделения с легла 15 броя и отделения без легла – 3 броя, 
разполага и с 3 клинико-диагностични структури /лаборатории/. 
 Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД в Белоградчик е 
със 100% общинско участие. Болничното заведение обслужва четири общини – Белоградчик, Димово, 
Ружинци и Чупрене, с общо население около 24 506 души, съсредоточено в два града и 56 села. Към 
болницата е разкрит Филиал за спешна медицинска помощ  и Медицински център. МБАЛ "Проф.д-р Георги 
Златарски" ЕООД - гр. Белоградчик разполага с 46 легла.

Спешна медицинска помощ

 Във Видин работи Център за спешна медицинска помощ и към него са разкрити пет филиала - Видин, 
Белоградчик, Кула, Брегово и Димово. Общият брой на персонала от 2012 г. е 169, от които лекари - 28, висш 
немедицински персонал - 5, медицински специалисти 64, шофьори - 49 и 18 санитари. ЦСМП разполага с 14 
санитарни автомобили, от които 13 линейки и 1 лека кола.

Аптеки

 Районната здравноосигурителна каса има сключени договори с 24 аптеки в област Видин през 2022 г. 
Аптеки извън областния град Видин, които отпускат лекарствени продукти, заплащани от 
здравноосигурителния фонд, има в общините Белоградчик и Брегово. В договора на всяка от тези аптеки е 
посочено какви групи лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели осигурява аптеката.



Изводи

 Във Видинска област от години има две болнични заведения, които поставят областта в групата на 
относително недобра осигуреност от гледна точка на болнични заведения. Намаляването на населението се 
отразява в по-голяма осигуреност на населението с общопрактикуващи лекари, като на един такъв лекар се 
падат средно по 1375 души, което е под средното за страната през 2011 г. - 1564 души. Областта регистрира и 
добри ниски показатели при заболеваемостта от туберкулоза – на всеки 2 хил. души се пада по един заболял 
при двама на 2 хил. средно за страната и почти трима в област Пловдив. Видин регистрира едни от 
най-ниските нива на брой преминали през болничните заведения хора на 1000 души от населението, което 
може да се дължи на относително ниската осигуреност с болници и по-малката от средната за страната 
осигуреност с определени специалисти като например кардиолози, уролози и невролози. Най-големият 
проблем на Видинска област към този момент е липсата на кадри за обезпечаването на здравеопазването 
като лекари, медицински сестри и персонал. Тези проблеми са установени от разговорите с лекари и 
служители в системата. Преди години област Видин разполагаше с лекари и обезпеченост на всички 
отделения. Днес във видинската болница не работят две отделения „Инфекциозно“ и „Урология“, към 
закриване вървят още две отделения заради липса на лекари. В близкото минало ежегодно в съседния град 
Крайова, Румъния заминаваха да следват висшето си образование и завършваха като лекари 25 – 30 младежи 
от Видин. Те се обучаваха по предложение на видинска неправителствена организация, свързана с власите в 
Румъния, но тази практика е прекратена от няколко години. Сега е необходимо възстановяването на тази 
дейност, като е необходимо хората, свързани със здравеопазването, да предприемат стъпки и възстановят 
изпращането на млади хора да се обучават за лекари в Румъния. Това е възможност в близките 5 – 6 годни да 
бъде обезпечена системата с кадри. Освен това в Крайова, Румъния съществува и колеж за медицински 
сестри, който може да поеме обучението на част от младите хора от Видин. В тази посока Общински съвет 
Видин може да предприеме стъпки за осигуряване на семестриалната такса на тези младежи, така, както сега 
обезпечава обучението на видински студенти в Русенския университет. Добра стъпка е, че от тази година във 
видинския филиал на Русенския университет е открита специалност за обучение на медицински кадри.
 Достъпът до първична медицинска помощ в селските райони е затруднен поради лошата 
инфраструктура и състоянието на съществуващата транспортна мрежа. В някои населени места от няколко 
години липсва обществен транспорт. Личните лекари, които обслужват населението на малки отдалечени от 
областния център села,  ги посещават по график. При необходимост да бъдат потърсени от свой пациент извън 
графика възникват проблеми с достъпа до тях, свързан с транспорта. Пациентите са принудени да изчакат 
общопрактикуващият лекар да посети селото им, за да бъдат прегледани и ако е необходимо да получат 
направление за преглед от лекар-специалист. Това е установено от разговорите с жители на малките населени 
места като Раброво, Макреш, Боровица, Раковица, Сланотрън. Затова е спешно и необходимо да се 
предприемат действия чрез различни инициативи да бъде осигурен достъпът на хората в тези населени места. 
Такава е инициативата на неправителствени организации за създаване на „Магазин на колела“ в три общини 
за пограничните села на общините Кула, Бойница и Грамада, която трябва да бъде подкрепена. 
 Особено остра е нуждата от осигуряване на достъп до отдалечени населени места на  
лекар-специалист. Лекари-специалисти има във Видин и Белоградчик, като проблемът отново е в липсата на 
редовен обществен транспорт, покриващ всички села от областта. В най-добрия случай общинските 
ръководства успяват да осигурят обслужването на населението в малките и отдалечени населени места да 
става предимно от медицински фелдшери. В седем от единайсетте общини на областта няма регистрирани и 
работещи лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, като това са труднодостъпни райони 
с лоша инфраструктура и застаряващо население. Освен тези общи за региона проблеми, в хода на 
проучването бяха идентифицирани и други, които са локални.  
 Ситуацията с ковид пандемията посочи и много слаби страни в здравното обслужване на населението 
– липсата на инфекциозно отделение затруднява работата на болницата във Видин, а така също и 
ограниченият брой специалисти-анестезиолози. Населението на общините Белоградчик, Ружинци и Чупрене 
по време на пандемията трябваше да търси болнична помощ в съседните градове Лом и Монтана заради 
затварянето на болницата в Белоградчик. Лошата пътна инфраструктура затруднява движението на линейки 
през зимата до населени места в общините Макреш, Бойница, Чупрене, Грамада, Кула и Бойница. Особено 
остро се усеща проблемът с липсата на лечебни структури за хронично болни и за долекуване в региона, в 
който преобладава възрастно население. 
 Проблем в здравеопазването във Видинска област е и доплащането, което голяма част от населението 
прави, за да получи здравни грижи. Търсенето на специалисти - предимно онколози, сърдечно-съдови и 
невролози - в големите градове, София и Плевен, е свързано със заплащане на определени такси. 
Предоставянето на специализирана помощ, свързана с химиотерапия при онкозаболяванията изисква 
определени средства за път до центровете във Враца и София, където се правят химиотерапиите.



Основни нужди

 Труден е достъпът до здравеопазване на самотното възрастно население, живеещо в малки и 
отдалечени населени места с лоши комуникации и инфраструктура. Висок остава процентът на 
здравнонеосигурените лица,  чието медицинското обслужване остава за сметка на лечебните и болничните  
заведения. В продължение на повече от 10 години болничната медицинска помощ в областта разполага с 
ограничен финансов ресурс за обезпечаване на дейността си, като разчита единствено на финансиране по 
договор с РЗОК и субсидии от МЗ. За осигуряване на достъп до здравеопазване на населението в малките 
населени места е необходимо да бъдат предприети мерки чрез различни инициативи, като магазин на 
колела, да бъдат обезпечени жителите с нормална болнична помощ и транспортна свързаност. Партньори в 
тази дейност могат да бъдат неправителствените организации, кметовете на тези населени места, местното 
население. 
 Общините трябва да съдействат за подобряване на организацията на работа на общопрактикуващите 
лекари чрез разширяване на функциите и възможностите им. Трябва да се подобри и координацията на 
дейностите между първична и специализирана извънболнична помощ и болничната помощ.
 Трябва да се разшири гражданското участие, което съвместно с общините и кметствата да работи чрез 
конкретни инициативи за осигуряване на гарантиран достъп до качествени здравни услуги чрез подобряване на:

· пътни комуникации и инфраструктура;
· обзавеждане на филиали на АПМП в населените места, които не са центрове на практики; 
· назначаване на медицински специалисти във всички училища;
· търсене на възможности за местните органи на самоуправление да осигурят и мониторират адекватна 

медицинска помощ за своето население;
· развитие на алтернативни форми на болничното обслужване, като например домашен стационар, 

амбулаторна хирургия, дневен стационар, сестрински домове и хосписи, институционални.

4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 Гражданското участие в местните политики по здравеопазване е много слабо застъпено в област 
Видин. Няколкото неправителствени организации, които са в областта на социално значими заболявания като 
диабета и други, свързани с репродуктивното здраве, осъществяват дейност на територията на Видин, 
Белоградчик, Димово и Кула. Останалите общини в областта – Ново село Брегово, Ружинци, Чупрене, Макреш, 
Бойница и Грамада остават настрани от гражданското участие, а те имат най-голяма нужда заради 
отдалечеността си от областния център, предимно възрастното си население и ограничения достъп до 
здравеопазване. 
 В общините  Видин, Белоградчик и Димово, където има гъсто населени квартали с компактно ромско 
население, работят здравни медиатори, но такива липсват в останалите населени места.
Във всички общини на областта Областният съвет на БЧК развива активна дейност, свързана с подпомагане на 
социално слаби групи и самотно живеещи възрастни хора. Социално слабите семейства се подпомагат с 
предоставяне на дрехи, хранителни пакети и  услуги от доброволци на организацията. Във Видин доброволци 
на БЧК закупуват лекарства на самотни възрастни хора, придружават ги при извършване на медицински 
прегледи и изследвания. Отново в малките и отдалечени села възрастното население е лишено от такива 
услуги поради липса на доброволци. 
 В майчиното и детското здравеопазване гражданското участие не е застъпено в областта. Липсва 
реална картина за това какви са проблемите в тази област, разчита се единствено на общопрактикуващите 
лекари. Техните усилия са насочени предимно върху лечението на заболявания при децата и майките, като 
профилактичната дейност се ограничава със спазването на плана за ваксинации при децата. Няма никаква 
реална работа за осигуряване на психичното здраве при децата. 
 В групата на учениците до 18-годишна възраст неправителствени организации работят от години в 
областта на предпазване от СПИН. Но и тук няма гражданско участие, което да акцентира върху психичното 
здраве на младите хора.



1. Областна администрация Видин
Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6
Тел: 094 60 16 16
Факс: 094 60 10 76
Е-mail:
Областен управител: ou_oa@vidin.government.bg
Административно обслужване: del_oa@vidin.government.bg
Връзки с обществеността: pr_oa@vidin.government.bg
Интернет страница: www.vidin.government.bg

2. Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин
пл."Бдинци" №3, ет.3
тел.: 094 601 126, факс: 094 601 653
e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg
Ръководител: Венцислав Боянов

3. МБАЛ "Света Петка" АД
гр. Видин
ул. "Цар Симеон Велики" 119
e-mail: mbal_vidin@abv.bg
web: http://www.mbal-vidin.com

4. Национална здравноосигурителна каса
Районна здравноосигурителна каса – Видин
гр. Видин бул. "Панония" №2
тел.: 094 609 810;
e-mail: vidin@nhif.bg
Директор: д-р Владимир Вълчев

5. Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Видин
гр. Видин ул. "Пазарска" №4
тел.: 094 605 310; 094 605 390;
е-mail: Vidin@nssi.bg
Директор: Пламен Георгиев

6. МБАЛ "Белоградчик" ЕООД
гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" №34
тел. 0936/540-74; 0936/533-60

7. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - 1 бр.          
с 5 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/
1. ЦСМП – Видин, гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119

тел. 094/600-886
1.1. ФСМП – Видин

гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №119
1.2. ФСМП – Белоградчик

гр.Белоградчик, ул. "Христо Ботев" №34
1.3. ФСМП – Брегово

гр.Брегово, ул. "Толбухин" 5
1.4. ФСМП – Кула

гр. Кула, ул. "Георги Бенковски" №20
1.5. ФСМП – Димово

гр. Димово, ул. "Георги Димитров" 34

5. Анализ на ресурсите
и заинтересованите страни 

Заинтересованите страни по отношение на здравеопазването в област Видин са следните:



8. Медицински центрове /МЦ/:

Община Белоградчик
"Медицински център 1 - Белоградчик " ЕООД
д-р Росица Илкова Петрова
гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев"  №34
тел. 0899263172

Община Видин
Медицински център "БИОМЕД-99" ЕООД
д-р Пламенка Иванова Ценкова
гр. Видин, ул. Търговска №2
тел: 094/600-238

Медицински център "Здраве" ЕООД
д-р Димитър Тодоров Башлийски
гр. Видин, ул. "Димитър Цухлев" №12
тел: 094/601-780

Медицински център "Св. Иван Рилски" ООД
Д-р Илиев, Д-р Борисова, Д-р Начева
гр. Видин, ул. "Бдин" №16/2, №16/3 и №16/4
тел: 0899802184

Медицински център "Света Петка" ЕООД
д-р Лада Димитрова Панчева-Ангелова
гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119
тел: 0887256673

Медицински център "Медика 2005" ЕООД
д-р Пламен Цветанов
гр. Видин, ул. "Бдин" №12/3
тел: 094/607-080

Медицински център "САНАДОР М" ЕООД
д-р Анелия Веселинова Мушанова,
д-р Емил Вадимов Мушанов
гр. Видин, ул. "Шейново" №1
тел: 094/600-069

"Медицински център Свети Димитър-гр. Видин" ООД
д-р Ивета Генкова Найденова
гр. Видин, ул. "Хан Аспарух" №29, ет.2
тел: 0878790399

Община Кула
"Медицински център 1 - Кула" ЕООД
д-р Наталия Георгиева Цветкова
гр. Кула, ул. Георги Бенковски №20
тел. 0885228910

9. Медико-Дентални центрове /МДЦ/:

МДЦ "Санодент" ООД
д-р Кирил Симеонов Панов
гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №5
тел: 0888744066

МДЦ "Омега" ЕООД
д-р Данчо Борисов Кечашки
гр. Видин, ул. "Найчо Цанов" №12
тел: 0878 129-726

10. Граждански организации:

Сдружение “Организация Дром”
Председател - Донка Панайотова
Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партертел. 606 209
e-mail: organization_drom@lycos.com

Сдружение “Доверие”
Председател на УС - Лидия Каменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Княз Ал.Батенберг” 3,ет.1,ст.11
тел. 600 654
e-mail: lidia_kam@abv.bg

Сдружение “Достоен живот”
Председател - Митко Николов
тел. 606 444
e-mail: mitkonik@gmail.com

Регионално дружество за подкрепа на лицата с 
умствени затруднения
Председател - Людмила Кежова
Адрес: гр.Видин, ул.”Стефан Караджа” 13
тел. 606 376
e-mail: lubka@vidin.net

Фондация „Подкрепа за реализация”
Председател: Емилия Йосифова
Адрес: Гр. Видин, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Тел: 0899987634
094/601986
094/ 606632
e-mail: sr_foundation@mail.bg

Гражданско движение „Аз обичам Видин”
Председател – Юли Петров
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония” 56
e-mail: july.petroff@abv.bg

Народно читалище „Светъл ден - 2009”
Ръководител – Сашо Генов
Лице за контакт – Йоана Ванкова
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония”43
Тел. 0898375068
e-mail: brightday@abv.bg



11. Медии

Радио Видин
Адрес: ул.Градинска 1, гр.Видин ПК: 3700
radiovidin@bnr.bg (094) 69 17 20

Телевизия Видин
Видин, бул. „Панония” 44 
Телефони за връзка:
094 600-500; 0898 697 927
имейл: tvvidin@abv.bg
 tvvidin@gmail.bg

Медия Северозапад
ул. „Цар Симеон Велики“ 109
ул. „Цар Симеон Велики“ 109, 3701 ж.к. Крум 
Бъчваров, Видин
MSNEWS LTD
Tел: +359 878 42 48 74
Редакционен имейл: mediaseverozapad@gmail.com

Вестник „Ние“
e-mail: info@niebg.net
Телефон за контакт:
0895986313
Зав. редакция:
0899 815  452

Вестник „Видин“
www.vidinpress. com
e_mail: press_vd@abv.bg



6. План за действие за разрешаване на 
конкретен проблем на местната общност, 
свързан със здравеопазването

Инициатива  за разкриване на „магазин на колела“  
за доставка на място на храна, лекарства и хигиенни 
материали от първа необходимост, както и здравни 
консултации в малки, труднодостъпни и отдалечени 
места на област Видин

   Кратко описание на проблема
 За хората от отдалечените населени места достъпът до медицинска помощ е труден – 
общопрактикуващите лекари посещават такива села по график, което е два до три пъти в седмицата. В малките 
села живее предимно възрастно население над 65-годишна възраст.  За по-големите села кметствата не 
осигуряват медицински фелдшери, които са на разположение ежедневно в селата. Затова жителите в тези 
населени места често са принудени да търсят медицинска помощ в областния център или местата с лекари и 
болнични заведения. Липсата на транспорт допълнително усложнява достъпа до медицинска помощ. Идеята 
е да бъде създаден „Магазин на колела“, първоначално в няколко общини и при успех да се разшири до 
всичките труднодостъпни населени места от региона. Чрез мобилен търговски обект да се доставят храни, 
лекарства и материали от първа необходимост в селата, където няма транспорт, лекар, магазин и комуникация 
с външен свят. Социален работник - доброволец ще помага допълнително за комуникацията с 
администрациите по общини, държавни учреждения и областна управа. Необходимо е да се привлекат за 
идеята и служители на БЧК, които при раздаването на помощи от хранителни продукти да осигуряват 
транспорт и снабдяване с медикаменти. Целта на идеята е чрез закупуването на микробус със средства на 
общините да се започне обслужването на села от труднодостъпни общини в област Видин. Като пример може 
да се комбинират съседните общини Кула, Грамада и Макреш, които да предложат на Общинските си съвет 
закупуването на такъв микробус за населените места в тях. Други общини, които могат да вземат съвместно 
решение, са Брегово и Ново село, както и Димово, Чупрене и Белоградчик. Поради малкия брой на жителите 
на селата в региона няма магазини и лекарско обслужване. Тази инициатива може да се обогати още, като във 
всяко населено място да бъде определен представител от местните хора с автомобил, на който да бъдат 
осигурени средства за извозването на спешни случаи на заболели, както и доставка на медикаменти при 
необходимост.
 Автомобилът, закупен по инициативата „магазин на колела“, може да бъде оборудван за съответните 
прегледи и да представлява компактен мини диагностичен център. В него ежеседмично да присъстват 
социален и здравен работник, които да предоставят информация и при необходимост прегледи на 
населението в тези региони от област Видин. Жителите на населените места ще получават услуги като 
измерване на кръвно налягане и на кръвна захар, поставяне на инжекции по лекарско предписание,  
поставяне и сменяне на превръзка и насочване към лекари специалисти, социални пакети, които предоставя 
държавата за хората с тежко социално положение. 

 Цел на действието
 Осигуряване на храна, лекарства и хигиенни материали от първа необходимост на жителите от 
труднодостъпните населени места в региона, както и получаване на здравни грижи и профилактика в тях. 

 План за действие
1. Представяне на инициативата на кметовете на 11-те общини в област Видин. Запознаване на жителите от 

малките населени места с възрастно население с инициативата. 
2. Представяне на инициативата пред Общинските съвети на тези общини, за да залегне в бюджетите на тези 

общини и да се заделят съответните средства. Определяне на селата, в които ще бъдат направени 
маршрути за преминаване и график на дните. Определяне на помещения, в които ще бъдат ситуирани при 
посещението си специалистите. 

3. Обучение на доброволци и проучване сред специалисти по здравни грижи, за наемането и по 
инициативата. 

4. Осигуряване на помещения в съответните кметства, където да се извършват тези услуги.
В тези 11 общини ще работим съвместно с общинското ръководство, Общинските съвети, 

общопрактикуващите лекари на територията на тези общини и в Белоградчик с ръководството на местната 
болница и представители на неправителствения сектор. 

Времева рамка – до 20 октомври представяне на инициативата пред Общинските съвети. 
До 30 декември включване в общинските бюджети. 
До 1 март – осигуряване на микробус и набиране на персонал за участие в инициативата.
От 1 април – функциониране на мобилните „магазини на колела“.



   Кратко описание на проблема
 За хората от отдалечените населени места достъпът до медицинска помощ е труден – 
общопрактикуващите лекари посещават такива села по график, което е два до три пъти в седмицата. В малките 
села живее предимно възрастно население над 65-годишна възраст.  За по-големите села кметствата не 
осигуряват медицински фелдшери, които са на разположение ежедневно в селата. Затова жителите в тези 
населени места често са принудени да търсят медицинска помощ в областния център или местата с лекари и 
болнични заведения. Липсата на транспорт допълнително усложнява достъпа до медицинска помощ. Идеята 
е да бъде създаден „Магазин на колела“, първоначално в няколко общини и при успех да се разшири до 
всичките труднодостъпни населени места от региона. Чрез мобилен търговски обект да се доставят храни, 
лекарства и материали от първа необходимост в селата, където няма транспорт, лекар, магазин и комуникация 
с външен свят. Социален работник - доброволец ще помага допълнително за комуникацията с 
администрациите по общини, държавни учреждения и областна управа. Необходимо е да се привлекат за 
идеята и служители на БЧК, които при раздаването на помощи от хранителни продукти да осигуряват 
транспорт и снабдяване с медикаменти. Целта на идеята е чрез закупуването на микробус със средства на 
общините да се започне обслужването на села от труднодостъпни общини в област Видин. Като пример може 
да се комбинират съседните общини Кула, Грамада и Макреш, които да предложат на Общинските си съвет 
закупуването на такъв микробус за населените места в тях. Други общини, които могат да вземат съвместно 
решение, са Брегово и Ново село, както и Димово, Чупрене и Белоградчик. Поради малкия брой на жителите 
на селата в региона няма магазини и лекарско обслужване. Тази инициатива може да се обогати още, като във 
всяко населено място да бъде определен представител от местните хора с автомобил, на който да бъдат 
осигурени средства за извозването на спешни случаи на заболели, както и доставка на медикаменти при 
необходимост.
 Автомобилът, закупен по инициативата „магазин на колела“, може да бъде оборудван за съответните 
прегледи и да представлява компактен мини диагностичен център. В него ежеседмично да присъстват 
социален и здравен работник, които да предоставят информация и при необходимост прегледи на 
населението в тези региони от област Видин. Жителите на населените места ще получават услуги като 
измерване на кръвно налягане и на кръвна захар, поставяне на инжекции по лекарско предписание,  
поставяне и сменяне на превръзка и насочване към лекари специалисти, социални пакети, които предоставя 
държавата за хората с тежко социално положение. 

 Цел на действието
 Осигуряване на храна, лекарства и хигиенни материали от първа необходимост на жителите от 
труднодостъпните населени места в региона, както и получаване на здравни грижи и профилактика в тях. 

 План за действие
1. Представяне на инициативата на кметовете на 11-те общини в област Видин. Запознаване на жителите от 

малките населени места с възрастно население с инициативата. 
2. Представяне на инициативата пред Общинските съвети на тези общини, за да залегне в бюджетите на тези 

общини и да се заделят съответните средства. Определяне на селата, в които ще бъдат направени 
маршрути за преминаване и график на дните. Определяне на помещения, в които ще бъдат ситуирани при 
посещението си специалистите. 

3. Обучение на доброволци и проучване сред специалисти по здравни грижи, за наемането и по 
инициативата. 

4. Осигуряване на помещения в съответните кметства, където да се извършват тези услуги.
В тези 11 общини ще работим съвместно с общинското ръководство, Общинските съвети, 

общопрактикуващите лекари на територията на тези общини и в Белоградчик с ръководството на местната 
болница и представители на неправителствения сектор. 

Времева рамка – до 20 октомври представяне на инициативата пред Общинските съвети. 
До 30 декември включване в общинските бюджети. 
До 1 март – осигуряване на микробус и набиране на персонал за участие в инициативата.
От 1 април – функциониране на мобилните „магазини на колела“.

2. Информационна кампания сред жителите на 
област Видин за повишаване осведомеността от 
заразяване с грип и коронавирусна инфекция 

 Кратко описание на проблема
 Много от лицата с със здравословни проблеми в област Видин нямат възможност и капацитет да 
получат информация и  следят организацията на местно ниво по провеждане на  здравна и социална 
политика. Много често недостатъчната информираност на хората води до липсата на елементарни знания и 
забавяне на процедурите, което понякога рефлектира сериозно върху тяхното здраве. Затова има 
необходимост от провеждането на информационни кампании, свързани със здравето, особено в малките 
населени места, където няма възможности за получаване на достатъчно информация по различните здравни 
теми. Такава кампания е провеждането на събития, чиято цел е да се повиши осведомеността относно грипа и 
коронавирусната инфекция, да се увеличи приема на сезонна ваксина срещу грип сред рисковите групи – 
възрастните хора, бременните жени, малките деца, хората със здравословни проблеми и работещите в 
здравеопазването. През 2022/23 година тази информационната кампания да бъде насочена основно към 
възрастните хора, които са особено уязвими към инфекция с грип.
 Според специалисти грипът обикновено е леко протичащо заболяване и повечето хора се 
възстановяват бързо. Въпреки това, грипните вируси могат да причинят усложнения и смърт. По-тежко 
протичат заболяванията от коронавирусната инфекция.  Експертите припомнят, че най-добрият начин за 
предотвратяване на грипа е чрез ваксиниране. В България традиционно противогрипна ваксина си поставят 
едва около 2-3% от българите. Целта е чрез информационната кампания през грипния сезон да се ваксинират 
повече от жителите на областта. 
 По време на кампанията ще се проведат здравни беседи за ползите от сезонна ваксина срещу грип 
сред рисковите групи и ще бъдат посочени местата, където може да се намерят информационни материали 
по темата. Ще бъде разкрита и телефонна линия с консултанти, които да подпомогнат хората в своя правилен 
избор.
   Цел на действието
 Повишаване на информираността на жители от малките населени места относно заразяването с грип 
и коронавирус, да се увеличи приемът на сезонна ваксина срещу тях сред рисковите групи.  
 План за действие
1. Проучване на най-честите въпроси (и техните отговори), по които хората се затрудняват да намират 

информация – пациентски организации (анкетиране), НПО;
2. Разкриване на телефонна линия с консултанти, които да информират по тези въпроси (може да се ползват 

вече съществуващите телефонни линии на НПО) и обучаване на консултантите, които работят в тях; 
публикуване на информация в социалните мрежи и сайтовете на общини; провеждане на здравни беседи.

3. Информационна кампания за популяризиране на телефонната линия –   пациентски организации, НПО, 
медии, РЗИ и др.



 Заинтересовани страни
Лица със здравословни проблеми, медии, жители на малките населени места.
 Времева рамка
Ноември 2022 – януари 2023.

3. Създаване на платформа за информация и 
подпомагане на хората с диабет на територията 
на област Видин

 Кратко описание на проблема
 В област Видин има много болни от диабет. Повечето от тях нямат информация за усложненията, 
получени от болестта, а се нуждаят от подкрепа в определени ситуации. Затова инициативата за създаване на 
платформа за информация и провеждане на безплатни консултативни прегледи, организирани от местната 
администрация, са необходими за профилактика на здравето. Предвиждаме чрез инициирането на 
профилактични прегледи да се подпомогнат болните от диабет да открият проблеми в здравословното си 
състояние. Провеждането на прегледите ще се осъществява в специално оборудван мобилен кабинет и ще се 
извършват от специалисти от здравни заведения, а кампаниите и разпространението на информация ще се 
осъществява чрез платформата. Целта на провежданите консултации е превантивна и е във връзка със 
съпътстващите чести усложнения от заболяването. Въвеждането на такава платформа ще позволи на хората не 
само да спестят средства, но и да се подобри качеството на медицинската помощ, предоставяна на 
пациентите. В платформата ще се включат доброволци по подобие на модела по време на пандемията от 
ковид. Като начало тази дейност може да бъде реализирана в малък мащаб, а при успех – обхватът да се 
разшири. Така например може да се започне с подпомагане на диабетиците в град Видин с провеждането на 
консултативни очни прегледи, а доброволците да разпространят информация за мястото и часа на тези 
прегледи, съгласувано с местната администрация и Българската асоциация "Диабет". Тези прегледи ще 
обхващат всички хора с диабет, независимо от типа и продължителността на диабета им, и ще бъде много 
полезна, тъй много от тях не биха имали възможност да посетят лекар.
 Цел на действието
 Да се постигат по-добри резултати от лечението на диабет; да се следи  движението на пациентите; 
създаване на банка от доброволци; информация при посещения на лекари от страната. 
 План за действие
 Представяне на инициативата на ръководствата на общините, социалните служби и двете болнични 
заведения във Видин и Белоградчик; 
 Създаване на регистър на доброволците, желаещи да се включат в инициативата;
Привличане на доброволци за реализирането й;
Провеждане на тестова инициатива;
Оценка на въздействието и разширяване във всички населени места от региона.

 Времева рамка – от 1 до 30 октомври представяне на инициативата на ръководствата на 11- те 
общини.  
 От 1 ноември до 30 ноември - представяне на данни и събиране на предложения за създаване на 
инициативи в платформата. 
Създаване на банка от доброволци и привличането им за различните инициативи - 1 – 30 ноември. 
 Заинтересовани страни
 Сдружения свързани с лечението на диабет и др. заболявания, общини от областта, местните медии, 
лекари и медицински персонал, болници и амбулатории, аптеки, кметове и кметски наместници, 
населението на малките населени места.



4. Организиране на събития, свързани с история на 
болничното дело в региона. Издаване на алманах за 
историята на здравеопазването в област Видин

 Кратко описание на проблема
 Болничното дело във Видин води своето начало след Кримската война /1853-1856 г./. За нуждите на 
турския гарнизон в града е построена двуетажна каменна сграда за болница в "Калето". Видинската военна 
болница е една от седемте военни болници в Дунавския вилает. Първите сведения за болнично заведение в 
Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. 
Последователно болницата се ръководи от 18 директора. От Видин са двама от най-известните лекари в 
България – проф. Радослав Гайдарски и проф. Александър Чирков, които са оставили трайна следа в 
българското здравеопазване. Тяхното име е свързано и с достойнството и престижа на лекарската професия, 
която за съжаление през последните години е принизена и не се радва на одобрение сред видинското 
население. Затова с идеята за издаване на алманах за историята на здравеопазването в региона се цели да 
бъде популяризирано сред жителите на област Видин достойнството на тази професия, възможностите, които 
предоставя и уважението, на което трябва да се радва сред обществото. Съвместно със служители от 
Държавен архив Видин ще бъдат издирени и представени бележити лекари и сестри, работили в региона. 
Целта е да се представи историята на болничното дело във Видин, да се популяризира дейността на двете 
болници в региона, да се припомни за дейността на видински лекари, имащи принос в историята на Видин и 
в съвременността. Ще бъдат издирени и поканени във Видин лекари и служители от здравеопазването от 
различните части на страната, като Радослав Гайдарски, Мими Виткова и др. при издаването на алманаха, 
който да бъде представен на голяма конференция във Видин. Той ще съдържа данни за историята на 
болничното дело във Видинския регион, лекарите и служители от болничното дело, свързани с Видинското 
здравеопазване, оставили трайна следа в тази професия. В него ще намери място и информация за 
ръководителите на болнични заведения в миналото и сега, състоянието на здравеопазването към този момент 
и възможностите, които съществуват за преодоляване на проблемите в тази сфера. Идеята е чрез него да се 
направи и информационна кампания в 11-те населени места, където да се покажат възможностите в тази 
професия за привличане на кадри в здравеопазването в област Видин. 
 Цел на действието
 Цели се още да се издигне авторитетът на медиците и работниците от здравеопазването, да се  
повиши интересът към тази професия с оглед на липсващите кадри и да бъдат предоставени възможности за 
перспективата в тази професия, както и привличане на кадри в здравеопазването в област Видин. За да се 
изпълнят целите ще се работи с представители на Държавен архив – Видин и  Регионален исторически музей. 
 План за действие
Представяне на инициативата на ръководствата на Регионален исторически музей – Видин и Държавен архив 
– Видин; 
Събиране на екип за подготовка на алманаха за болничното дело във Видин; 
Провеждане на събития за популяризирането на тази инициатива; 
Представяне на инициативата пред Общинските съвети от област Видин.
Написване, публикуване и представяне на алманаха.
 Заинтересовани страни
Обществеността на област Видин, лица със здравословни проблеми, институции и медии.
 Времева рамка –  5 октомври представяне на инициативата на ръководствата на Регионален 
исторически музей Видин и Държавен архив Видин; 
До 10 декември провеждане на информационни събития за представяне на инициативата. 
До 30 януари отпечатване и представяне на алманаха.


