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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 Шумен е изработена от регионалния координатор по 
проекта Гинка Илиева. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа и 
качеството на здравеопазването в област Шумен, 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 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 представители на местната власт, 
зам.-кмет на община Шумен, кметски наместници в малките населени места от областта, представители на 
работодателските организации, активни граждани, представители на различни неправителствени сдружения в 
областта, изпълнителния директор и главната мед. сестра на Многопрофилна болница за активно лечение - 
Шумен, зъболекари, учители, група на пациенти от различни възрастови групи с различни заболявания в 
рамките на областта, практикуващи лекари, които имат пряк поглед върху пациентите.
 Методологическа подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска 
организация. 

Tази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална пациентска 
организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.



 Шумен вече не е десетият град в България, показват данните от последното национално преброяване, 
проведено в края на 2021 г. 151 465 души е населението на област Шумен към 7 септември 2021 година. 
Жените са 77 892 (51.4%), а мъжете – 73 573 (48.6%) от населението на областта, или на 1 000 жени се падат 
945 мъже. Населените места в областта са 151, от които 8 са градове и 143 – села. В градовете живеят 94 771 
души (62.6%), а в селата – 56 694 души (37.4%) от населението на областта. Във всички общини на областта е 
регистрирано намаление на населението, като най-малко е за община Хитрино. Най-голямо намаление на 
населението е регистрирано в общините Върбица (25.7%), Велики Преслав (22.1%) и Каспичан (19.7%). 
Населението на община Шумен е намаляло с 15.5%, или с 14 482 души. Най-малка е община Никола Козлево 
с население 5 262 души, а най-голяма е община Шумен с население 79 167 души. 44.9% от населението в 
областта е съсредоточено в гр. Шумен. Сред останалите седем града в област Шумен, единственият с 
население над 10 хил. души е гр. Нови пазар – 10 383. Най-малък е гр. Плиска – 795 души. 
 Шумен остава с един от най-високите коефициенти на безработица в България през 2019 г. – 10,1% 
при населението на 15 и повече години, като единствено в Монтана, Силистра, Видин и Търговище 
безработицата е по-висока. Въпреки постепенното нарастване на заетостта през последните години до 66,6%, 
през 2019 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 години продължава да е осезаемо 
по-нисък от средния за страната (с 3,5 пр.п. през 2019 г.). Като цяло обаче заради високата безработица 
общата икономическа активност е 76,7%, което надвишава средната за страната с 2,4 пр.п. По-слабата 
динамика на пазара на труда в областта може да се обясни отчасти с големия дял на населението с основно и 
по-ниско образование – 29,5% при 17,6% за страната. За сметка на това демографското заместване, измерено 
като отношението на населението на възраст 15-19 години към това на 60–64 години, е малко над средното за 
страната, което показва потенциал за запазване на числеността на работната сила в бъдеще.
 Темпът на нарастване на БВП на човек от населението в Шумен се забавя през 2018 г. до 6,4% и достига 
9,4 хил. лв., отреждайки на областта място около средата, но в долната половина на подреждането по този 
показател. През 2017 и 2018 г. продължава бързото повишаване на заплатите с над 10% годишно. Това обаче 
съвпада с период на общо значително покачване на възнагражденията и областта не успява да свие разликата 
със средната заплата за страната през 2018 г. от 13,8 хил. лв. Доходите на домакинствата също остават под 
средните за страната равнища – 5347 лв./лице от домакинство годишно, на фона на 6013 лв./лице в страната, 
а темпът на растеж е сходен. Шумен обаче продължава да среща значителни проблеми с бедността, като през 
2019 г. под националната линия на бедност са 29,1% от населението, а с материални лишения живеят 18,5%. 

2. Обща информация за града и областта
- икономическо и демографско състояние



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Здравеопазването в област Шумен страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Броят на 
лекарите (както общопрактикуващи, така и специалисти) е по-нисък от средния за страната. В областта има 
един общопрактикуващ лекар на 1911 души (при 1727 души на лекар в страната) през 2021 г. Броят на леглата 
в местните многопрофилни болници остава изключително нисък – 2,91 легла на 1000 души от населението 
(при 5,52 на 1000 души в страната). Броят на преминалите за лечение болни е много по-нисък от средния – 108 
на 1000 души от населението (при 138 на 1000 души в страната), което подсказва, че жителите на областта 
търсят здравни грижи извън пределите й. Детската смъртност през 2020 г. е сравнително висока, като 
коефициентът й нараства значително и достига 8,2‰ (при 5,1‰ в страната). Делът на здравноосигурените в 
областта намалява през 2020 г. и за първи път от десетилетие е под средния за страната.

Основни демографски, социални и здравни изводи, които могат да се направят по отношение на 
здравеопазването: 

Демографски фактори
• Продължава да намалява населението на област Шумен. Естественият прираст в областта е 

отрицателен. Един от основните проблеми, очертаващ се след демографския анализ е застаряването 
на населението - нараства населението над 60-годишна възраст, като същевременно намалява 
населението до 17 г. Това оказва влияние върху потребностите от медицинска помощ и води до 
нарастване на хроничните заболявания, характерни за възрастните хора (хронични заболявания на 
сърцето, мозъка, белите дробове, инсулт, деменция, рак, артрити, ревматизъм и др.). 

• Възрастните хора са значителни потребители на здравни услуги. Намаляването на населението до 17 
г. възраст и ниската раждаемост предполага, че има все повече възрастни и стари хора, които зависят 
от по-малък брой лица в трудоспособна възраст като източник за финансиране на тяхната здравна 
помощ и социално осигуряване.

• По-голям е броят на живеещите в градовете на областта, като относителният им дял от населението 
е по-малък от този на живеещите в градовете за страната. В селата на областта живеят по-малък 
брой хора, в сравнение с градовете, но техният относителен дял от населението е по-голям в 
сравнение с този за селата в страната.

Смъртност 
• Основна причина за смъртността в областта са болестите на органите на кръвообращението, 

следвани от новообразуванията, болестите на дихателната система, симптоми, признаци и 
отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани 
другаде, болести на ендокринната система, разстройство на храненето и на обмяната на веществата.

Заболеваемост
Сред регистрираните нови заболявания по класове болести в лечебните заведения на област Шумен през 
2020 г. водещи са: 

• болестите на дихателната система, включително Ковид-19; 
• болести на пикочо-половата система; 
• травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини; симптоми, 

признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде; 

• болести на органите на кръвообращението; 
• някои инфекциозни и паразитни болести.
Основните причини за хоспитализация през 2020 г. са: 
• болести на органите на кръвообращението; 
• болести на дихателната система, включително Ковид-19; 
• новообразувания; 
• болести на храносмилателната система; болести на пикочо-половата система;
• болести на костно мускулната система и на съединителната тъкан.

 Анализът на основните причини за умиранията, заболеваемостта и болестността показва водещата 
роля в структурата им на хроничните неинфекциозни болести и най-вече на болестите на органите на 
кръвообращението, болестите на дихателната система; травмите, отравянията и някои други последици от 
въздействието на външни причини и онкологичните заболявания. През 2020 г. е леко увеличен броят на 
регистрираните злокачествените новообразувания в областта. Водещи в структурата на заболеваемостта от 
злокачествени заболявания за същата година по локализация са: храносмилателни органи, мъжки полови 
органи, женска гърда, женски полови органи, дихателни органи и гръден кош, меланом и други злокачествени 
заболявания на кожата. Увеличават се и някои инфекциозни заболявания, сред които туберкулоза, както и 
психичните заболявания. Най-голям е броят на пациентите от областта с шизофрения, шизотипни и налудни 
разстройства; разстройства на настроението (афективни разстройства); умствена изостаналост и психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол.

Човешки капитал
Човешките ресурси в здравната система на областта трудно успяват да отговорят на потребностите от 
медицинска помощ, особено в болничната помощ, поради намаляване на медицинските кадри. През 
последните години тенденцията за намаляване на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи, 
работещи в лечебните заведения за болнична помощ, се запазва, като тя се дължи основно на миграция и 
емиграция. Важно значение има и фактът, че процентът на лекари и медицински специалисти, работещи в 
областта, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките години, е съществен. Прогнозно от 
работещите през следващите години в пенсионна възраст ще бъдат 23-25% от лекарите, 21-25% - от лекарите 
по дентална медицина и 17-20% - от медицинските сестри. От друга страна е малко вероятно да има приток на 
млади специалисти поради по-малкия прием в медицинските университети, намаляващия интерес към 
професията заради ниско заплащане, миграцията към големи градове и емиграцията.
На територията на областта функционират 6 лечебни заведения за болнична помощ, 5 държавни лечебни 
заведения, 3 многопрофилни болници (в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав), 1 онкологичен център, 1 
психиатрична болница, 1 частно лечебно заведение. На територията на областта, според регистъра на НЗОК на 
общопрактикуващите лекари, има 79 лични лекари, като на 1 личен лекар се падат близо 1800 пациенти. На 
територията на областта има 1 спешно отделение и 7 филиала. 



3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона

 Здравеопазването в област Шумен страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Броят на 
лекарите (както общопрактикуващи, така и специалисти) е по-нисък от средния за страната. В областта има 
един общопрактикуващ лекар на 1911 души (при 1727 души на лекар в страната) през 2021 г. Броят на леглата 
в местните многопрофилни болници остава изключително нисък – 2,91 легла на 1000 души от населението 
(при 5,52 на 1000 души в страната). Броят на преминалите за лечение болни е много по-нисък от средния – 108 
на 1000 души от населението (при 138 на 1000 души в страната), което подсказва, че жителите на областта 
търсят здравни грижи извън пределите й. Детската смъртност през 2020 г. е сравнително висока, като 
коефициентът й нараства значително и достига 8,2‰ (при 5,1‰ в страната). Делът на здравноосигурените в 
областта намалява през 2020 г. и за първи път от десетилетие е под средния за страната.

Основни демографски, социални и здравни изводи, които могат да се направят по отношение на 
здравеопазването: 

Демографски фактори
• Продължава да намалява населението на област Шумен. Естественият прираст в областта е 

отрицателен. Един от основните проблеми, очертаващ се след демографския анализ е застаряването 
на населението - нараства населението над 60-годишна възраст, като същевременно намалява 
населението до 17 г. Това оказва влияние върху потребностите от медицинска помощ и води до 
нарастване на хроничните заболявания, характерни за възрастните хора (хронични заболявания на 
сърцето, мозъка, белите дробове, инсулт, деменция, рак, артрити, ревматизъм и др.). 

• Възрастните хора са значителни потребители на здравни услуги. Намаляването на населението до 17 
г. възраст и ниската раждаемост предполага, че има все повече възрастни и стари хора, които зависят 
от по-малък брой лица в трудоспособна възраст като източник за финансиране на тяхната здравна 
помощ и социално осигуряване.

• По-голям е броят на живеещите в градовете на областта, като относителният им дял от населението 
е по-малък от този на живеещите в градовете за страната. В селата на областта живеят по-малък 
брой хора, в сравнение с градовете, но техният относителен дял от населението е по-голям в 
сравнение с този за селата в страната.

Смъртност 
• Основна причина за смъртността в областта са болестите на органите на кръвообращението, 

следвани от новообразуванията, болестите на дихателната система, симптоми, признаци и 
отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани 
другаде, болести на ендокринната система, разстройство на храненето и на обмяната на веществата.

Заболеваемост
Сред регистрираните нови заболявания по класове болести в лечебните заведения на област Шумен през 
2020 г. водещи са: 

• болестите на дихателната система, включително Ковид-19; 
• болести на пикочо-половата система; 
• травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини; симптоми, 

признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде; 

• болести на органите на кръвообращението; 
• някои инфекциозни и паразитни болести.
Основните причини за хоспитализация през 2020 г. са: 
• болести на органите на кръвообращението; 
• болести на дихателната система, включително Ковид-19; 
• новообразувания; 
• болести на храносмилателната система; болести на пикочо-половата система;
• болести на костно мускулната система и на съединителната тъкан.

 Анализът на основните причини за умиранията, заболеваемостта и болестността показва водещата 
роля в структурата им на хроничните неинфекциозни болести и най-вече на болестите на органите на 
кръвообращението, болестите на дихателната система; травмите, отравянията и някои други последици от 
въздействието на външни причини и онкологичните заболявания. През 2020 г. е леко увеличен броят на 
регистрираните злокачествените новообразувания в областта. Водещи в структурата на заболеваемостта от 
злокачествени заболявания за същата година по локализация са: храносмилателни органи, мъжки полови 
органи, женска гърда, женски полови органи, дихателни органи и гръден кош, меланом и други злокачествени 
заболявания на кожата. Увеличават се и някои инфекциозни заболявания, сред които туберкулоза, както и 
психичните заболявания. Най-голям е броят на пациентите от областта с шизофрения, шизотипни и налудни 
разстройства; разстройства на настроението (афективни разстройства); умствена изостаналост и психични и 
поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол.

Човешки капитал
Човешките ресурси в здравната система на областта трудно успяват да отговорят на потребностите от 
медицинска помощ, особено в болничната помощ, поради намаляване на медицинските кадри. През 
последните години тенденцията за намаляване на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи, 
работещи в лечебните заведения за болнична помощ, се запазва, като тя се дължи основно на миграция и 
емиграция. Важно значение има и фактът, че процентът на лекари и медицински специалисти, работещи в 
областта, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките години, е съществен. Прогнозно от 
работещите през следващите години в пенсионна възраст ще бъдат 23-25% от лекарите, 21-25% - от лекарите 
по дентална медицина и 17-20% - от медицинските сестри. От друга страна е малко вероятно да има приток на 
млади специалисти поради по-малкия прием в медицинските университети, намаляващия интерес към 
професията заради ниско заплащане, миграцията към големи градове и емиграцията.
На територията на областта функционират 6 лечебни заведения за болнична помощ, 5 държавни лечебни 
заведения, 3 многопрофилни болници (в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав), 1 онкологичен център, 1 
психиатрична болница, 1 частно лечебно заведение. На територията на областта, според регистъра на НЗОК на 
общопрактикуващите лекари, има 79 лични лекари, като на 1 личен лекар се падат близо 1800 пациенти. На 
територията на областта има 1 спешно отделение и 7 филиала. 

Ключови проблеми на регионалната система на здравеопазването
 Като основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване могат да се 
посочат:

• неравномерно териториално разпределение на лечебните заведения за извънболнична помощ, 
които имат предимно индивидуална организация;
• липса на добре организирана 24-часова неотложна помощ;
• недостатъчност на денонощни аптеки;
• изоставане на профилактичната, скрининговата и дейностите по промоция на здравето;
• недостиг на финансиране в условията на криза; неефективно разпределение на ограничения 
финансов ресурс;
• необходимост от осигуряване на модерна апаратура;
• недостиг на медицински специалисти - лекари и друг персонал (както за ОПЛ, така и за 
специалистите от някои специалности в болничната помощ);
• проблеми със специализацията и квалификацията на медицинските специалисти;
• необходимост от оптимизиране на взаимодействие между звената в системата.

 Броят на лечебните заведения в областта е концентриран в Шумен, като същевременно населението в 
периферията на областта е неравнопоставено по отношение на достъпа до медицинска помощ и избора на 
лекуващ лекар.
 На областно ниво в болничната помощ са необходими специалисти от определени специалности за 
обезпечаване на оптимален работен процес в съответствие с правилата за добра медицинска практика, 
медицинските стандарти и изискванията по клинични пътеки.
Налице е изтичане на висококвалифициран лекарски персонал от болниците към доболничната помощ и други 
болници в големите градове, поради възможност за формиране на по-високи доходи и по-добра перспектива. 
Недостатъчното заплащане и непривлекателните условия водят през последните години до отлив на лекари от 
селските райони към големите градове. Съществуват редица проблеми, свързани с издръжката на практиките, 
условията в здравните служби, транспорта, наличието на местен медицински персонал. Не са достатъчни 
възможностите за кариерно развитие на специалистите по здравни грижи, което в съчетание с ниско 
заплащане води до демотивация и отлив от практикуване на професията. Трябва да се отчита фактът, че 
процентът лекари и медицински специалисти, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките 
години, вероятно няма да се замени от достатъчен брой млади хора, поради по-малкия прием в медицинските 
университети, намаляващия интерес към професията поради ниско заплащане, миграцията към големи 
градове, емиграция.



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване

 На територията на област Шумен има действащи граждански организации, но в областта на 
здравеопазването организациите не са много, а тези, които работят, са намалили драстично своята активност, 
вероятно заради Ковид-19 или липсата на капацитет или ресурси. Различни инициативи, организирани на 
национално ниво, се провеждат и в Шумен, като активности, насочени към здравето на гражданите, се 
реализират основно от държавни институции (РЗИ, областната болница) в рамките на финансирани от 
държавата национални програми.
При направено непредставително проучване на материали в интернет, се открояват някои инициативи на 
граждански организации или инициирани от сдружения и фондации:
• Сдружение „Диабетно дружество - Вяра“, клон на Българска асоциация “Диабет”, организира от май до юли 
безплатно всяка година очни прегледи за хора с диабет, членуващи в сдружението, под надслов „Зрението е 
всичко! Прегледай се!“ Инициативата е част от дейността на асоциацията за подпомагане на членовете и за 
постигане на по-добър контрол на диабетното състояние, както и за профилактика и превенция на всички 
диабетни усложнения.                                                                                                                                                    

• Сдружение „Диабетно дружество - Вяра“ предприема и инициатива за подкрепа на хора с диабет 
бежанци от Украйна да бъдат прегледани от ендокринолог за уточняване на лечението и  оформяне на 
протоколи за отпускане на инсулин/лекарства, консумативи за измерване на кръвна захар и последващо 
издаване на рецепти, които са частично или напълно покрити по здравна каса, както за българските 
граждани.

• Община Шумен създава дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, 
включително с тежки множествени увреждания, който да осигури комплексна подкрепа за целевите 
групи чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността.

• На територията на областта се реализира проектът „Патронажна грижа + в община Шумен“, който 
осигурява предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 
лица с увреждания и възрастни хора, психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, 
хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства и др. 

• РЗИ – Шумен създава организация за провеждане на безплатни профилактични прегледи/изследвания 
за жителите на общините Върбица и Каолиново. Лекари, специалисти по образна диагностика 
посещават общините и извършват изследвания с ултразвук (ехография) на коремни органи на 
желаещите лица.

• По инициатива на граждански организации се провежда и кампания за силанизиране (профилактично 
покриване с цел намаляване възможността за развитие на кариес) на първите постоянни зъби на децата 
от 5 години до 8 години. Кампанията е част от дейностите по изпълнение на Националната програма за 
профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България, а дейностите са финансирани 
от Министерство на здравеопазването и са напълно безплатни за децата и родителите.

• По инициатива на организации, работещи с роми, през месец септември 2022 г. се провеждат безплатни 
прегледи за риска от заболяване от туберкулоза в рамките на кампанията на РЗИ-Шумен и МБАЛ-Шумен. 
На желаещите да се изследват е предложен скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации. 
На лицата, които са в риск, са се извършили допълнителни прегледи и изследвания. 

• По инициатива на Националното сдружение на здравните медиатори всяка година се провеждат 
семинари с участието на експерти от РЗИ-Шумен със здравни медиатори, на които се разчита да 
предадат послания за повишаване на здравната култура и информираност на уязвимите общности.

• По инициатива на лични лекари на гражданите на гр. Шумен се предоставят възможности за безплатни и 
анонимни изследвания с бързи скринингови тестове за хепатит В и С, предоставени от РЗИ-Шумен. В 
област Шумен от началото на 2022 г. до сега са регистрирани 4 случая на остър вирусен хепатит при лица 
на възраст от 1 г. и 8 м. до 69 г., които са жители на Шумен, Нови пазар, с. Мадара и с. Златар. 



5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни

 Както стана ясно по-горе, инициативите в полза на пациентите, се реализират основно от държавни 
институции и организации, които са и съвсем естествено заинтересовани страни в областта на 
здравеопазването.

Община Шумен
Кмет – Любомир Христов, 054/800 810 
Заместник-кмет по здравеопазването - Светлана Иванова, 054/800 860 

Областна администрация – Шумен
проф. Христо Христов
гр. Шумен, бул. „Славянски” №30
Телефон: 054 / 862 785

Регионална здравна инспекция
Гр. Шумен, пл. “Освобождение” №1
Директор: д-р Пепа Калоянова, тел.: 054/800 722

Регионална здравноосигурителна каса – Шумен
Мирослав Мутафчийски, директор – тел. 054/ 85 00 85
гр. Шумен, ул.„Цар Освободител“ № 102

Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен АД
“МБАЛ І Шумен” АД
гр. Шумен, ул. “В. Априлов” №63
Централа 054/855 755
директор: д-р Атанас Атанасов– тел.: 054/800 733

Комплексен онкологичен център ЕООД
гр. Шумен – ул. “В. Априлов” № 63, тел.: 054/800 832
Управител: д-р Сотир Караниколов, тел.: 054/800 029

“Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД
гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” 100, централа: 054/830 630
управител: д-р Димитър Костов, тел.: 054/832 663

Дентален център “Дент- Шумен” ЕООД
ДЦ “Дент – Шумен” ЕООД
Гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1, ет. 2, тел.: 054/877 097
Управител: д-р Малина Милчева, тел.: 054/876 854
Социален стоматологичен кабинет, в който се обслужват:
• Деца до 18 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
• Възрастни над 65 години с изразходван пакет стоматологични услуги по НЗОК;
• Бременни жени без здравни осигуровки.

Семейно- консултативен център 
гр. Шумен, ул. Витоша № 50, вх. 2
Управител – Д. Драганов, тел:054/970092. 
СКЦ е форма на социална услуга, предоставяща интегрирани услуги с цел 
идентифициране на рискови семейства и деца, превенция, социална подкрепа, 
посредничество, придружаване и консултиране.

БЧК – Шумен
9700 Шумен, ул. “Цар Освободител” № 143
Пламен Петров – директор
д-р Николай Чобанов – председател
Тел.: 054 87 73 36

Работодателски организации, синдикати 



6. План за действие за разрешаване на 
конкретен проблем на местната общност, 
свързан със здравеопазването
 Част от проблемите на здравеопазването на област Шумен са свързани с решения и инициативи, 
надскачащи възможностите за действие на гражданското общество. Проблемите са изключително важни и 
разрешаването им не бива да търпи отлагане от страна на изпълнителната и законодателната власт. 
 Необходимо е увеличаване на общия брой легла за болнична помощ. Отчита се и сериозен недостиг 
на общопрактикуващи лекари, лекари по дентална медицина и лекари специалисти. Здравните медиатори 
споделят трудности при провеждането на кампании за здравно образование и профилактика на населението 
и за оптимизиране на провеждането на профилактични програми по места. 
 Но има и такива идентифицирани проблеми, които чрез мобилизирането и енергията на 
гражданското общество биха могли да получат решение, например: 

• Ремонт и подобрение на материалната база в сградата, където се помещава ТЕЛК; 
• Повишаване на информационното обслужване на пациентите с ТЕЛК и качеството на обслужване; 
• Необходимост от информационни табла; 
• Изграждане на доверие между пациентите и медицинските лица в областта;
• Повишаване на чувствителността на лекарите и медицинския персонал за по-добро отношение към 

пациентите и техните близки; 
• Създаване на електронна система, която да информира близките на лежащо болните за 

състоянието им; 
• Поставяне на информационни табла пред Спешна помощ; 
• Подкрепа за създаване на хигиенни навици в грижата за оралното здраве;
• Грижа за здравето на очите и гръбначните изкривявания при учениците; 
• Промяна на нагласите на гражданите за редовно посещаване на профилактични прегледи чрез 

стимул; 
• Разпознаваемост и по-лесен достъп до дейностите на Националната пациентска организация.



Проблем 1
Ремонт и подобрение на материалната база
в сградата на ТЕЛК. Информационни табели

Кратко описание на проблема

Сградата, която Многопрофилна болница за активно лечение е предоставила за ползване на ТЕЛК е бившето 
УНГ отделение. Тя е стара и с неподдържан вид. Гражданите с ТЕЛК се налага да се изкачват по изключително 
стръмни стъпала на втория етаж на сградата. В чакалнята има малко места, където пациентите да изчакват 
реда си, тъй като служителите споделят, че чакащите вдигат шум и това им пречи на работата, а и от 
съображения за сигурност не допускат струпване на пациенти. За месец минават около 250 пациента. 
Служителите принуждават пациентите да изчакват реда си на първия етаж във фоайето, където няма никакви 
мебели за сядане, а когато са много пациентите, се налага да изчакват извън сградата. За пациенти в 
инвалидни колички има направена рампа, но тя дава достъп до първия етаж. До момента тези пациенти се 
обслужват, като натиснат бутон и изчакат служител от втория етаж да слезе, за да вземе документите им. 
Пациентът изчаква долу обработката на документите му, а служителят понякога по няколко пъти слиза и се 
качва, за да запита пациента относно важни факти по документите. Хората споделят, че няма къде да прочетат 
какви документи трябва да представят пред ТЕЛК  и заради това се случва да им липсват документи. И всичко 
се повтаря отново, а служителките са неприветливи и груби.

Цел на действието

Да се направи ремонт на първия етаж в сградата, където се помещава ТЕЛК и пациентите да имат лесен достъп 
при подаване на документи. Повишаване на информационното обслужване на пациентите с ТЕЛК и качеството 
на обслужване и уважение.  Подобряване работното място на служителите, които приемат и обработват 
документите на пациентите.

План за осъществяване на целта

1. За целта първо трябва да получим разрешение от директора на болницата за извършване на ремонт на 
сградата, която е собственост на болницата.

2. Да се направи оценка на помещението и план за действие.
3. Подкрепа от общината със средства и обявяване на търг за фирма-изпълнител.
4. Да се потърси финансова и материална помощ от местния бизнес. 
5. Поставяне на информационни и указателни табла за необходимите документи и правата на пациентите с 

ТЕЛК.
6. Обзавеждане на фоайето с пейки и столове, където пациентите да изчакват реда си. 
7. Ако е възможно да се промени системата и служителите да получават по електронен път част от 

документите. 
8. За да не става струпване на пациенти, в писмото, с което се канят пациентите да представят документите си 

в ТЕЛК, да се посочва дата и час (както се записва час при специалист).

Времева рамка

Ноември 2022 – май 2023 г.



Проблем 2
Задължителни профилактични прегледи

Кратко описание на проблема

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни 
през съответната календарна година. През последните три години едва половината здравноосигурени лица в 
Шумен проявяват отговорност към здравето си и ходят на профилактичен преглед. Профилактичните прегледи 
имат задачата да откриват заболявания, преди да се появят симптоми или оплаквания. За съжаление в Шумен 
тези прегледи се ползват повече от хора с вече проявени симптоми. Гражданите са загубили навик за тази 
профилактика и посещават личния лекар и специалист, едва когато вече имат заболяване. От тук следват 
последствията със здравето на гражданите, късното откриване на заболявания, които са вече напреднали, 
продължителни болнични, текучество и влошаване на продукцията, стрес и влошаване на качеството на живот 
на гражданите. 

Цел на действието

Да се промени нагласата на гражданите за профилактични прегледи на всеки член от семейството чрез 
стимули от работодателите за поддържане на добро здраве.

План за осъществяване на целта

1. Работодателите да организират и проведат задължителните  профилактичните прегледи на работниците си.
Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на 
ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово 
разпространените и на социално значимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните 
медицински прегледи са посочени в няколко нормативни документи. Основният нормативен документ е  
Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 
работниците. Съгласно нея за абсолютно всеки работещ работодателят е длъжен да осигури определени 
медицински прегледи и изследвания. 
2. В случаите, в които работодателите не могат да организират и проведат  профилактичните прегледи,  да 
насърчат работниците с един ден допълнителен отпуск, ако лицето отиде на профилактичен преглед и 
представи амбулаторен лист пред работодателя.
3. Среща с Българска стопанска камара за подкрепа по проблема. 
4. Срещи с работодатели.
5. Среща за подкрепа с директора и младежката организация на БЧК Шумен.
5. Раздаване на информационни флаери от Младежкия Червен кръст в Шумен пред няколко големи вериги 
магазини. 

Заинтересовани страни

Здравноосигурените граждани, работодателите, НЗОК, РЗИ, БЧК, службите по трудова медицина.

Времева рамка

Октомври 2022 – декември 2022



Проблем 3
Влошено орално здраве при децата

Кратко описание на проблема

Посещения при няколко стоматолози в град Шумен изведоха проблем, че децата в ранна възраст имат 
влошено орално здраве, не знаят как да си мият правилно зъбите, колко време трябва да продължи 
почистването на детските зъбки и кога. Не обръщат внимание, че е важен видът паста за зъби. Специалистите 
отчитат като проблем, че родители водят децата в кабинета, едва когато имат болки и развалени зъби. Голяма 
част от родители не знаят за програмата за поставяне на силанти за защита на постоянните зъби. 

Цел на действието

Повишаване на оралната култура сред първокласниците в малките населени места.

План за осъществяване на целта

Целта ни е да помогнем на  първокласниците в малките общини, където достъпът до стоматолог е затруднен 
и отдалечен. Ще разчитаме на подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието, директорите на 
училищата, класните ръководители на първокласниците и разбира се родителите. Чрез образователни беседи 
от специалист в областта на детската дентална медицина и ранното ортодонтско лечение децата ще се научат 
да формират ключови хигиенни навици към постоянните си зъби и ще им бъдат предоставени подходящи 
четка и паста за зъби, с които да направят първа крачка към правилните навици за оралното здраве. 
Родителите ще бъдат информирани чрез флаери за националната програма за превенция на детското орално 
здраве - безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 8 години.  Ще потърсим компания, която да подари 
на първокласниците четка и подходяща за възрастта им паста.

Заинтересовани страни

Родители и ученици, директори на училища и класни ръководители на първокласници, Регионалния 
инспекторат по образованието, дентални лекари.

Времева рамка

Януари 2023 – април 2023



Проблем 4
Неангажираност на родителите за детското зрение

Кратко описание на проблема

Преди години се провеждаха профилактични прегледи 1-2 пъти годишно на детското зрение. За съжаление 
такива прегледи вече не се правят. Специалисти твърдят, че повече от 25 % от учениците имат очен проблем 
или всяко четвърто дете. Според тях на децата трябва да се правят очни прегледи още преди да започнат 
училище, за да се коригира зрението, ако има нужда, и детето да има успешна учебна година. Ключов момент 
за успеха в училище е доброто зрение. Често децата не осъзнават, че имат влошено зрение. Те се научават за 
компенсират очния си проблем без да се замислят, че това неминуемо води не само до проблеми в училище. 
Родители смятат, че слабият успех се дължи на лошо поведение, а всъщност става въпрос за проблем със 
зрението. Откриване на така нареченото „мързеливо око“ е с критичен период за въздействие 8-9 години. 
Ранното откриване е много важно и лечението е по-ефективно и бързо.

Цел на действието

Да се проведе преглед от офталмолог на деца в първи и втори клас в училище в малко населено място и да се 
окаже подкрепа на децата и родители за последващо лечение.

План за осъществяване на целта

1. Среща с Регионален инспекторат по образованието 
2. Привличане като партньори на директора на училище в малка община и класните ръководители на двата 
класа (1 и 2 кл.)
3. Получаване на съгласие и подкрепа от родителите 
4. Контакт си оптики СОЛЕООПТИК в гр. Шумен. Те са специалисти в областта на очната оптика, оптическите 
услуги и контактологията. При тях работят опитни специалисти - очни оптици, офталмолози и контактолози, 
със съответното образование. Оптиката е правила и друг път безплатни прегледи на деца в Шумен.

Заинтересовани страни

Родители и ученици, директори на училища и класни ръководители на първокласници и второкласници, 
Регионалния инспекторат по образованието, оптика СОЛЕООПТИК.

Времева рамка

Март 2023 – май-2023



Проблем 5
Създаване на електронна система в Многопрофилна
болница за активно лечение Шумен, която да
информира близките на болните за състоянието им

Кратко описание на проблема

От направените срещи с граждани на гр. Шумен се констатира напрежение между лекарите в Многопрофилна 
болница и близките на лекуваните там пациенти. Гражданите споделят с болка, че не получават информация 
за състоянието на свой близък, постъпил на лечение в отделение на болницата. Често биват разкарвани 
многократно, за да търсят лекар или са посрещани от сърдити санитарки, които не сътрудничат. На телефона в 
болницата, който служи за връзка с лекарите в отделенията, често никой не отговаря. Случва се болният да има 
нужда от нещо и да не може да се свърже с близките си. Лекарите са напрегнати заради това, че многократно 
се налага да разговарят с близките на лекуваните от тях пациенти и това отнема от времето им. 

Цел на действието

Подобряване на комуникацията между лекари и близките на пациентите. Лекарите няма да бъдат притеснявани от 
роднините на пациентите си, а роднините ще имат информация за състоянието на близките си.

План за осъществяване на целта

1. Среща с директора на болницата за обсъждане на проблема и предложение за създаване на електронна 
система, която да информира близките на болните за състоянието им. Така лекарите няма да бъдат 
притеснявани и няма да се отнема от времето им за лекуване на пациентите с родните на болните.
2. Намиране на компания, която безплатно да помогне за електронната система за информация. 
3. Разпространяване чрез местните медии на възможността близките да могат да влязат в системата на 
болницата и да видят какво е състоянието на болния и има ли нужда от нещо.

Заинтересовани страни

Лекарският персонал в отделенията на многопрофилна болница за активно лечение, пациентите и гражданите 
на гр. Шумен

Времева рамка

Ноември 2022 – май 2023


