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                                              Вълчи дол                                                                                     Област Варна  

                     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

                                         тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 
                                     9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Относно: Здравеопазване, здравно осигуряване и информация за 

дейността на здравните кабинети в Община Вълчи дол през 2020г. 

 
Здравето е сред основните блага, които дават смисъл на човешкия живот, както 

и сред основните човешки права. За хората като цяло, здравето осигурява 

възможността за персоналното развитие и икономическата сигурност в бъдеще. 

Здравето е важно за продуктивната работа, капацитет за обучение и образование и 

възможността да се израства интелектуално, емоционално и физически. 

Един от основните приоритети в дейността на Общинска администрация гр. 

Вълчи дол е осигуряването на оптимална система на здравеопазване на населението. Тя 

е и трябва да бъде в услуга единствено на хората, като основната цел е: всички 

граждани да имат равноправен и лесен достъп до качествено и адекватно 

здравеопазване. Това означава предоставяне на необходимите превантивни, лечебни, 

рехабилитационно-оздравителни услуги, повишаване на здравната култура и 

информираността относно правата на пациентите, създаване на условия за 

здравословен начин на живот. Усилията са насочени към финансовата и структурната 

устойчивост на здравната система на територията на Община Вълчи дол, подобряване 

взаимоотношенията между отделните нива и между различните участници в процеса на 

предлагане и ползване на здравните услуги. 

В тесен смисъл здравеопазването включва медицински мероприятия и дейности, 

провеждани от специални организирани за целта органи и заведения.  

 

Основните дейности на Община Вълчи дол в системата на здравеопазването са: 

 Оценка на дейността на заведенията от здравеопазването в система от 

показатели, съответстващи на характера на дейността. 

 Съдействие за уреждане на финансови, социални и организационни проблеми на 

здравните заведения, детските ясли и училищно здравеопазване в рамките на 

правомощията на Общината. 

 Организиране на компетентно проучване и решаване  на постъпилите молби, 

жалби и предложения на гражданите за подобряване здравното обслужване на 

населението. 

 Осъществяване на връзки с дарителски и нестопанскио рганизации за 

получаване на дарения и участие в програми за сътрудничество. 

 Изготвяне и предаване в срок на информацията на здравеопазването, 

коятотрябва да се представи от Общината на Министерство на здравеопазването, 

Регионална здравна инспекция, РЗОК, Общински съвет и други. 

 Изготвяне на разработки, анализи, програми и предложения за управленческо 

решение в областта на здравеопазването на Общината. 
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 Изготвяне на предложения за обезпечаване единното методическо ръководство 

на системата на здравеопазване в Общината, позовавайки се на законовата 

нормативна уредба. 

 Иницииране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на 

здравеопазването към Министерство на здравеопазването и еврофондове. 

 Организиране на мероприятиясвързани с квалификацията на медицинските 

кадри за които Общината носи отговорност. 

Основен момент в развитието на системата на здравеопазването е повишаване 

качеството на медицинското обслужване и подобряване здравето на населението. 

Показателите, определящи общественото здраве са демографското състояние на 

населението,заболеваемостта и физическото развитие. 

Община Вълчи дол се характеризира със: 

 Сравнително голяма територия; 

 Отдалеченост на повечето села от общинския център; 

 Голям дял здравно неосигурени лица; 
 Трайно високи нива на безработица; 

 Голям процент възрастно население; 

От всички измерители на здравното състояние на населението, най-точнии 

категорични са показателите за раждаемостта и смъртността.  

През календарната 2020г. броя на новородените е 77, за разлика от 2019г., когато 

броя на новородените е 30. 

  Починалите през 2020г. са 165 лица, в т.ч. 97 мъже и 68 жени. 

Нарастването на смъртността е  валидно и  за двата пола, но интензитетът както 

за изминалата, така и за тази година при мъжете е по-голям. Основна причина 

остават болестите на органите на кръвообръщението, които представляват 80% от 

всички случаи. От тях най-голям дял имат мозъчно–съдовата болест, исхемичната 

болест на сърцето и хипертонията. В структурата на общата смъртност за останалите 

причини е увеличен процентът на онкологичните заболявания.  

Въпреки трудните социално–икономически условия, ниският жизнен стандарт, 

образователното и културно равнище на населението в общината, детската смъртност 

по местоживеене е 0 % за деца на възраст до една година. 

  От 01.01.2020г. до 31.12.2020 г. са подадени  131 бр. заявления за отпускане на 

еднократна парична помощ до ОбС Вълчи дол. Одобрените заявления са 95 бр. , 

общата им стойност е 9 689,00 лв., като по-голяма част от тях са от лица, изпитали 

затруднения при заплащането за здравни услуги. 

Демографските тенденции подчертават, че хроничните заболявания се 

превръщат във все по-голям проблем, довеждащ до загуба на функционални 

способности, намалени възможности за социално и икономически продуктивен живот 

и загуба на психично здраве. Социално-значимите заболявания сформират най-

големия отрицателен принос за здравния статус на населението. Мерките се 

фокусират върху контролирането на известните основни рискови фактори, 

превантивна работа и ранно диагностициране, лечение и наблюдение, като паралелно 

се развиват дейности по рехабилитация. 

С проведената реформа в здравеопазването доболничната помощ вече е в 

частния сектор и се поема отличните (семейни) лекари и стоматолози. 

По данни от РЗИ Варна практикуващите лекари на територията на Община 

Вълчи дол за 2020г. са:  
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Практика Д-р име Кабинети населено място, брой  

АИППМП- 

Д-р Павлинка 

Калчева ЕТ 

Павлинка  

Костова 

Калчева 

с.Михалич -1, с.Добротич -1, 

с.Искър -1 

 

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Юлияна 

Луканова ЕТ 

Юлияна 

Радева 

Луканова 

гр.Вълчи дол -1 

с.Караманите -1 

 

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Светлана 

Кирязова ЕТ 

Светлана 

Методиева 

Кирязова 

гр.Вълчи дол -1 

с.Бояна -1 

 

 

ОПЛ 

Д-р Иванка 

Йорданова 

АИППМП ЕТ 

Иванка 

Костова 

Йорданова 

гр.Вълчи дол -1 

с.Брестак-1 

 

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Стела 

Тодорова ЕТ 

Стела 

Тодорова 

с.Ст.Караджа -1, с. Червенци- 1  

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Л.Тодоров 

ЕООД 

Любомир 

Димитров 

Тодоров 

гр.Вълчи дол -1 

с.Калоян -1, 

 

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Мюрвет 

Ибрямова ЕТ 

Мюрвет 

Хасанова 

Ибрямова 

с. Генерал Киселово -1  

 

ОПЛ 

АИППМП 

Д-р Наталия 

Симонска ЕТ 

Наталия 

Радкова 

Симонска 

с.Брестак-1  

 

ОПЛ 

АИППМПДМ 

Д-р Боряна 

Йорданова ЕТ 

Боряна 

Асенова 

Йорданова 

СУ „Васил Левски”  

гр.Вълчи дол 

 

Дентален лекар 

АИПСМП Златинка 

Костадинова 

Желязкова 

гр.Вълчи дол -1 

 

 

Детски 

болести 

ЕТ АИППМПДМ 

Д-р Георги Гунчев 

Георги 

Гунчев 

гр.Вълчи дол -1 с.Брестак -1 

 

Дентален лекар 

ЕООД 

АИППМПДМ 

Д-р Милица 

Тронкова 

Милица 

Тронкова 

гр.Вълчи дол -1 Дентален лекар 

ЕООД "АПИДП 

Д-Р 

КАЛАШНИКОВ" 

Ивелин 

Калашников 

с. Генерал Киселово- 1 Дентален лекар 

 

 

      

            С началото на пандемията от COVID – 19 през 2020г. здравните специалисти 

от ДКЦ I „Света Клементина – Варна“ преустановиха прегледите в поликлиниката в 

гр. Вълчи дол. Ренгена също не функционира почти през цялата 2020г. 

Протичащите у нас през изминалите  32 години процеси на демократизация, 

преход и изграждане на пазарна икономика и реформи в здравеопазването доведоха до  

негативни последици и процеси като: ограничен достъп на значителна част от 

населението и най-вече на нискодоходните групи от него до необходимите му здравни 

услуги. 

Един от сериозните проблеми в работата на личните лекари е недостига на 

направления за специалисти, което от своя страна лишава пациента да ползва 

специализираната здравна услуга за месеца или трябва да се заплати за същата. 

Тежките зимни условия при снеговалежи и навявания в общината допълнително 

затрудняват достъпа на общопрактикуващите лекари и спешната медицинска помощ до 
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пациентите в различните населени места. 

Липсата на стоматологични услуги в голяма част от селата, както и 

преобладаващото в тях безработно население, води до сериозни здравословни проблеми 

още от ранна детска възраст. 

В  общината  има функциониращ  филиал за спешна помощ към Центъра за 

спешна медицинска помощ – Варна. Обслужват се 25 населени места с една линейка, 

екип от лекар, фелдшер и шофьор денонощно. Големите разстояния между населените 

места и многото спешни повиквания водят до затруднения в качеството на здравното 

обслужване. В случай на спешно повикване, когато линейката е на адрес, оказването на 

спешна медицинска помощ се осъществява от медицинските служители от гр. Девня или 

гр. Провадия. Поради големите разстояния е възможно значително забавяне на екипа, 

което би могло да е фатално за пациента, нуждаещ се от медицинска помощ.   

Към настоящият момент има стартирал проект за изграждане на нова база на 

спешния център в двора на поликлиниката в гр. Вълчи дол. Община Вълчи дол е една 

от осемте Варненски общини, в която се предвижда изграждане на център за спешна 

медицинска помощ по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020г. с Бенефициент Министерство на здравеопазването. За изпълнител на 

строително-монтажните дейности на филиала за спешна помощ в гр. Вълчи дол, 

фирмата изпълнител на обществената поръчка е посочила прогнозна стойност 

226 162,44 лв. Договорът с избраната фирма е вече подписан и е със срок на 

изпълнение 24 месеца, от които 18 са за строително-монтажни дейности. 

Кабинетите на общопрактикуващите лекари, лаборатория, специализираните 

практики, филиалът за спешна помощ, се помещават в сградата на поликлиниката - гр. 

Вълчи дол. В останалите населени места кабинетите са разкрити в сградите на бившите 

здравни служби.  

В община Вълчи дол се предоставят на медицинските специалисти за ползване 

под наем помещения на възможно ниски цени за страната ни, с цел стимулиране и 

подпомагане на здравното обслужване на населението съобразено с тарифа за 

определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти и вещи, както 

следва: 

   

 

 

 

 

В таблицата по долу са описани действащите договори за наем лекарски кабинети 

на територията на Община Вълчи дол 

 
До

г. 

№ 

Дата Наемател Нас. място в сила от в сила до Предназначение Месечен 

наем без 

ДДС 

192 14.9.2016 г. ЕООД 

"АИПППДМ- Д-

Р МИЛИЦА 

ТРОНКОВА" 

Вълчи дол 14.9.2016 

г. 

13.9.2026 

г. 

стомат. кабинет 33.34 

Здр.заведение Цена За спец. мед. екипи 

Вълчи дол 2,00 лв./кв.м. 1.00 лв./кв.м. 

Бивши СЗУ 1,50 лв./кв.м.  

Бивши СЗП 1,00 лв./кв.м.  

Общи части 0,50 лв./кв.м.  
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226 18.11.2016 г. ЕТ"АИППМП д-

р Стела 

Тодорова" 

Стефан 

Караджа 

15.11.2016 

г. 

14.11.2026 

г. 

лекарски 

кабинет 

34.17 

227 18.11.2016 г. ЕООД 

"АПИДПД-Р 

КАЛАШНИКОВ" 

Генерал 

Киселово 

15.11.2016 

г. 

14.11.2026 

г. 

стомотологичен 

кабинет 

25.21 

413 30.4.2018 г. д-р Иванка 

Йорданова - 

АИППМП ЕТ 

Вълчи дол 30.4.2018 

г. 

29.4.2028 

г. 

лек. кабинет 31.26 

414 30.4.2018 г. д-р Иванка 

Йорданова - 

АИППМП ЕТ 

Брестак 30.4.2018 

г. 

29.4.2028 

г. 

лек. кабинет 20.90 

415 30.4.2018 г. ЕООД 

"АИППМП Д-Р 

Л. ТОДОРОВ" 

Калоян 01.7.2018 

г. 

30.6.2028 

г. 

лек. кабинет 15.72 

416 30.4.2018 г. ЕООД 

"АИППМП Д-Р 

Л. ТОДОРОВ" 

Вълчи дол 30.4.2018 

г. 

29.4.2028 

г. 

лек. кабинет 40.61 

417 30.4.2018 г. ЕТ"АИППМП д-

р Юлияна 

Луканова" 

Караманите 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 20.90 

418 30.4.2018 г. ЕТ"АИППМП д-

р Юлияна 

Луканова" 

Вълчи дол 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 62.51 

419 30.4.2018 г. АИППМПДМ 

ГУНЧЕВИ ДЕНТ 

ЕООД 

Вълчи дол 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

стом. кабинет 34.84 

420 30.4.2018 г. АИППМПДМ 

ГУНЧЕВИ ДЕНТ 

ЕООД 

Брестак 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

стомат. кабинет 23.19 

421 30.4.2018 г. ЕТ "АИППМП д-

р Павлина 

Калчева" 

Добротич 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 22.28 

422 30.4.2018 г. ЕТ "АИППМП д-

р Павлина 

Калчева" 

Михалич 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 54.56 

423 30.4.2018 г. ЕТ "АИППМП д-

р Павлина 

Калчева" 

Искър 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 22.28 

424 30.4.2018 г. ЕТ АИППМП д-р 

Светла Кирязова" 

Бояна 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 13.39 

425 30.4.2018 г. ЕТ АИППМП д-р 

Светла Кирязова" 

Вълчи дол 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 62.46 

426 30.4.2018 г. ЕТ АИППМП- 

Наталия 

Симонска 

Брестак 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 42.24 

427 30.4.2018 г. д-р Златинка 

Костадинова 

Желязкова 

Вълчи дол 01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 34.38 

428 30.4.2018 г. ЕТ "Мюрвет 

Ибрямова 

АИППМП" 

Генерал 

Киселово 

01.5.2018 

г. 

30.4.2028 

г. 

лек. кабинет 59.76 

434 26.5.2017 г. д-р Иванка 

Йорданова - 

АИППМП ЕТ 

Вълчи дол 20.5.2017 

г. 

19.5.2027 

г. 

  30.71 

594 12.10.2017 г. ЕТ АИППМП- 

Наталия 

Симонска 

Брестак 16.10.2017 

г. 

15.10.2027 

г. 

  35.34 
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На територията на Община Вълчи дол функционират: 

- За Вълчи дол: 1аптека и офис на Аптека „Марешки“, който с предварителна 

заявка доставя лекарства; 

- За с. Червенци – 1 аптека 

Аптеките работят със Здравната каса, но са крайно недостатъчни за 

обслужване на населението в общината, поради териториалната им отдалеченост. 

С решение №237/28.05.2020г. на ОбС Вълчи дол се учредява еднолично търговско 

дружество „Общинска аптека Здраве” ЕООД, със 100 % общинско участие. 

Дружеството има за цел да възстанови дейността на общинската аптека, намираща се в 

поликлиниката гр. Вълчи дол. 

         На 30 ноември 2020г. „Общинска аптека – Здраве“ отвори врати. Откриването на 

още една аптека бе от изключителна необходимост за жителите на общината и една от 

основните цели на ръководството на Общината. Аптеката се намира в сградата на 

поликлиниката в гр. Вълчи дол и има сключен договор с НЗОК. Снабдена е с всички 

необходими лекарства и медикаменти. Работното време на аптеката е всеки делничен 

ден от 08:00 до 17:30 часа, а през почивните дни е на разположение за своите клиенти 

от 09:30 до 14:00 часа. 

Периодично се извършват частични ремонти и поддръжка на ползваните 

помещения съобразени с финансовите възможности на общината. 

На територията на общината няма лечебни заведения за болнична помощ. 

Болнична помощ на населението се оказва от Многопрофилна болница за активно 

лечение гр.Девня или лечебни заведения за болнична помощ в гр. Варна,  

г р . Провадия и  г р . Добрич. 

Здравословният начин на живот на младите хора става все по-проблемен. 

Употребата на алкохол, тютюнопушенето и употребата на наркотици, характерни за 

поколението се разпространяват, което налага създаване на възможности за 

получаване на специализирана консултация, при свободен и дискретен достъп. В тази 

насока Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, функционираща към Община Вълчи дол разпространи сред училищата 

информационни брошури за вредата от наркотиците, вредата от тютюнопушенето и за 

болестите предаване по полов път. 

По данни на личните лекари, работещи на територията на Община Вълчи дол, 

продължава да се наблюдава тенденция за нарастване броя на учениците в ранна 

детска възраст с хипертонични заболявания, наднормено тегло и увредено зрение. 

Поради лошите битови условия и нездравословното хранене на голяма част на децата 

от ромски произход се наблюдават  и тенденция към нарастване на инфекциозните 

заболявания.  

Във училищата и детските градини е осигурено медицинско обслужване от  

медицински сестри, които работят по график. Медицинските специалисти оказват 

първа до лекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и 

провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване рисковите 

фактори в   детските заведения и училища, участват в организирането и прилагането в 

детските заведения и училища на общински, регионални и национални програми за 

профилактика на болестите и превенция на здравето на децата и учениците.  

В СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол през 2020г. са извършени профилактични 

прегледи на 325 ученика от училището. 

В ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич през 2020г. са извършени следните 

дейности: 

 м. Януари 2020г. – беседа на тема: „Грип – симптоми, как да се предпазваме от 

заразяване, лечение“, на която са присъствали 27 ученика; 

 м. Февруари 2020г. – „COVID 19“ – Разяснение какво представлява 

коронавируса, как се предава от човек на човек, какви предпазни мерки са 
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необходими за предпазване от заразяване, поведение при първи признаци на 

респираторен синдром. Обхванати са 132 ученика от първи до десети клас; 

 м. Юни 2020г. – На 11 ученика от осми клас е прожектиран филм „Вредата от 

употребата на наргиле и цигари и злоупотребата с алкохол“ – съдържание на 

вредни вещества, заболявания които предизвикват, митове и факти за 

наргилето“; 

 м. Октомври 2020г. – Проведен разговор с родители от прогимназиален етап на 

тема „Проблемно дете в семейството, подобряване на семейния психоклимат, 

поведение при проява на детска агресия“, на които са присъствали 14 лица; 

 м. Ноември 2020г. – Проведени беседи на тема „Ранно полово съзряване“, 

„Риск от безразборни полови връзки, венерически болести“, „Превенция на 

ранния брак", на които са присъствали 26 ученика от осми, девети и десети 

клас.  

           В ОбУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци за периода м. януари – м. юни 2020г. 

са извършени профилактични прегледи на всички ученици. Проведени са здравни 

беседи на следните теми: „Гръбначни изкривявания“, Как да се предпазим от болести 

при хората, причинени от домашни любимци“, „Здравословно хранене“, „Лична 

хигиена“, „Здраве на зъбите, венците и устната кухина“, „Борба с тютюнопушенето“, 

„Какво правят децата, когато им падне зъбче?“, „Какво трябва да се прави, за да бъдат 

зъбите здрави?“, „Информация за COVID19“. 

          Директора на  ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа с писмо с Вх. № 

РД6700-67/10.06.2021г. в Общинска администрация гр. Вълчи дол информира, че от 

м. март 2020г. няма медицинско лице в образователната институция. 

            В ДГ „Надежда Крупская“,  Генерал Киселово, през 2020г. са проведени 2 

беседи със здравна тематика: „Как да пораснем здрави и щастливи“, в която са 

участвали 15 деца и „Как да се предпазим от вирусни заболявания“, в която са 

участвали 14 деца. Извършени са и профилактични прегледи на всички деца. 

            В ДГ „Звездица“, с. Стефан Караджа, през 2020г. са извършени профилактични 

прегледи на всички деца от детската градина и е проведена една здравна беседа на 

тема: „Хигиенните изисквания и норми за ограничаване на заразните заболявания в 

детската градина“, в която са взели участие 24 деца от основната и 8 деца от филиала 

на детската градина. 

           В ДГ „Слънце“, с. Михалич, през 2020г. са извършени профилактични прегледи 

на всички деца. 

           В ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол, медицинската сестра към здравния кабинет  

през 2020г. също извършва редица дейности, а именно: 

 ежедневен филтър на децата ,, посещаващи детската градина; 

 следене на тяхното здравословно състояние; 

 извършване на профилактика за главова въшка; 

 следи за доброто санитарно-хигиенно състояние на обекта и личната хигиена и 

здравен статус на персонала; 

 изготвя седмично меню; 

 изготвя закалителния план за есенно-зимния сезон; 

 изнася здравни беседи; 

 провежда обучения на помощния и кухненския персонал. 

В ДГ „Здравец” гр. Вълчи дол функционира една яслена група, която съгласно 

изискванията на чл.9 от Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на 

детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се обслужва от една 

медицинска сестра.  

Към Общината, в дейност „Здравеопазване“ е назначен и здравен медиатор, на 

целева субсидия от Държавния бюджет който посредничи в процеса  на осигуряване 

на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи в населените места 
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на територията на Община Вълчи дол. 

Осигурено е 24 - часово медицинско обслужване и на домуващите от ДПЛУИ 

с.Оборище. За здравето на потребителите полагат грижи 6 мед. сестри, имат личен 

лекар и стоматолог. Веднъж седмично потребителите се посещават от психиатър. При 

нужда се осъществява консулт с лекар специалист. 

        Сградите на здравните служби по селата на територията на общината и 

местонахождението на филиала за спешна медицинска помощ  не са приспособени за  

хора с увреждания, което ги затруднява  да ползват здравни услуги. Изключение е 

поликлиниката на гр. Вълчи дол, където има изградена такава. 

          През 2020 г.  основната заплаха за здравето на населението е COVID 19. От 

самото начало на обявяване на пандемията в световен мащаб, и конкретно за страната, 

Общинска администрация Вълчи дол създаде организация за предотвратяване и 

ограничаване заразата на територията  на Общината. Непрекъснато се следят и 

актуализират разпространените от Министерство на здравеопазването заповеди и 

препоръки за противоепидемични мерки и изисквания към гражданите. Със заповеди 

на Кмета на Общината строго са регламентирани задължителните и препоръчителни 

противоепидемични мерки и вариантите за санкции при неизпълнението им. 

Поставените цели и нуждите на общността в Община Вълчи дол кореспондират 

с принципите, върху които е изградено национална здравна политика и ценностите на 

провежданата в страната здравна реформа. 

Общинска администрация Вълчи дол ще продължава да работи в посока на 

обогатяването на здравните познания на населението и осигуряване на здравни грижи  

на населението като приема мнения и обосновани препоръки. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Стилияна Иванова 

Главен експерт ИПХД 

 


