
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

ЗА 2014 г.

1. Въведение 

Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” е независимо, 
демократично обединение на физически лица, които приемат Устава и работят 
за осъществяване на целите на Сдружението.

1.  Нашата мисия: подобяване достъпа до здравни грижи и услуги за 
всички уязвими групи.

2.  Основни цели на Сдружение “НМЗМ”:

- осигуряване на достъп до здравни и социални услуги за хората в 
неравностойно положение;

- повишаване на качеството на здравните и социални услуги в 
България; 

- повишаване на здравната култура сред уязвимите общности;

- повишаване на информираността по отношение на здравната 
система;

- включване и адаптиране на европейските практики и подходи за 
улесняване на достъпа до здравни услуги за уязвимите общности;

- създаване и развитие на нови, по-качествени услуги в сферата на 
медиацията и предоставянето на здравни услуги;

- повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори; 

- организиране на граждански инициативи и сътрудничество с държавни 
институции, местни и регионални власти; 

- утвърждаване мястото на здравния медиатор както на местно и 
национално ниво, така и в международен контекст като ключова 
фигура в интеграционната политика. 

3.  Краткосрочни цели:

• Разширяване на Националната програма за здравни медиатори; 
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• Подкрепа на здравните медиатори на местно ниво и подобряване на 
работните условия;

• Сътрудничество и обмяна на опит със здравни медиатори от други 
държави;

• Укрепване на сътрудничеството с институциите от системата на 
здравеопазването;

• Осигуряване на надграждащи обучения за здравни медиатори; 

• Мотивиране на нови общини за активно партньорство с Мрежата;

• Подкрепа и професионална консултация на общини, при организирането 
и провеждането на конкурси за избор на нови здравни медиатори; 

• Организирне на обучение за новите здравни медиатори в медицинските 
университети;

• Разработване, прилагане и утвърждаване на нови практики в областта на 
медиаторството; 

4.  Нашите партньори:    

Изразяваме признателността си към  всички институции, парньори и приятели, 
които ни помагаха и бяха  неизменно до нас за поредна година: 

- Парламентарна комисия по здравеопазване

- Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 
въпроси към Министерски съвет

- Министерство на здравеопазването

- Министерство на финансите

- Медицински университет-София, Факултет по обществено здраве

- Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България

- Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“

- Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

- Национална мрежа за децата

- Национален център по заразни и паразитни болести 

- Европейски център за контрол на заболяванията (ECDC)

- Международна организация по миграция

- Над 90 български общини, в които работят здравни медиатори на 
делегиран бюджет

- Регионални здравни инспекции

Годишен отчет
Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 
2014



- Фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн

- Български червен кръст

- и всички други партьори, с които работихме по време на доброволните 
спасителни акции след наводненията в кв. Аспарухово (Варна), Мизия и 
Добрич. 

2. Заетостта на обучените здравни медиатори е приоритет за 
организацията ни.

2.1. Параметри и Национално разпределение на щатни позиции за здравни 
медиатори, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности - 
2014г. и 2015г.  
В резултат на последователната дейност на Сдружение „Национална мрежа на 
здравните медиатори” и нашите партьори от държавния и неправителствен 
сектор, здравно-медиаторната програма в България през последните три години 
се разширява. От 109 бюджетни позиции за здравни медиатори през 2012 г., за 
2014 г. те нарастнаха до 150, а за следващата 2015 г. е осигурен държавен 
бюджет за 170 здравни медиатори в 99 общини в България. 
С писмо до Министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и копие до 
Министър на финансите г-н Румен Порожанов от 23 септември 2014г., 
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ предложи списък за 
утвърждаване на разпределението на здравните медиатори по общини за 2015 
г. 

Приложение 1 - Списък за разпределение на щатни позиции през 2014 г. 
Приложение 2 - Списък за разпределение на щатни позиции през 2015 г. 

2.2. Партньорство между Сдружение “НМЗМ” и общините 
Целогодишно НМЗМ събира информация за  общини, които са заявили желание 
за обучение на здравни медиатори. Проучваме нуждите на целевите групи и 
поддържаме контакт с общините с цел оптимално разпределение на бройките 
по делегиран бюджет. Два пъти в годината събираме и обработваме 
информация за статута на всички здравни медиатори в страната. 
НМЗМ консултира общините при подготовката и провеждането на конкурси за 
здравни медиатори и задължително участва чрез свои представители в 
комисиите за избор на нови здравни медиатори. Това гарантира прозрачност и 
спазване на  регламент при подготовката и провеждането им. В края на 2013 и 
началото на 2014 г., чрез конкурси бяха избрани 21 кандидати за здравни 
медиатори.

2.3. Обучение за придобиване на квалификация “здравен медиатор”  
За трета поредна година Факултета по обществено здраве към  МУ-София 
осъществи обучението на 21 здравни медиатори. То стартира в края на месец 
фавруари 2014 г. 12 от новите здравни медиатори бяха обучени като част от 
дейностите по международния проект „Заедно за по-добро здраве - от нас, за 
нас“, който е насочен към подобряване на достъпа до здравна грижа сред 
уязвимите групи от малцинствен етнически произход в България, Румъния, 
Унгария и Словакия. 
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2.4. Трудности 
Не всички обучени здравни медиатори започнаха работа през 2014 г. Община 
Долна Митрополия отказа да назначи здравния медиатор, въпреки осигурения 
бюджет за тази дейност. Екипът на Мрежата подготви писмо до Кмета на 
община Долна Митрополия, Г-жа Поля Цоновска, с копия до Председателя на 
Парламентарната комисия по здравеопазване, д-р Нигяр Джафер и Секретаря 
на НССЕИВ, г-жа Росица Иванова. За съжаление, опитите ни за диалог с 
общината не срещнаха разбиране. 
Кметът на община Струмяни също не пожела да продължи трудовия договор на 
здравния медиатор, въпреки наличието на делегиран бюджет. Екипът на 
Мрежата изпрати писмо с описание на случая до Председателя на комисията по 
здравеопазване д-р Нигяр Джафер. 
През 2014 г., както и в предишните години, здравните медиатори останаха най-
ниско платените служители в общините - на минимални работни заплати за 
страната.

3. Проекти, изпълнявани от НМЗМ

1. Проект “Заедно за по-добро здраве” (2012-2015), финансиран от 
фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн и изпълняван в България, 
Словакия, Унгария и Румъния. Цел: утвърждаване и развиване на 
здравно-медиаторната програма в България. 

2. Проект “Рома МАТРИКС” – Общи действия насочени към 
преодоляването на расизма, нетолерантността и ксенофобията 
(2013-2015), финансиран от Програмата за основни права и гражданство 
на Европейския съюз. Цел: преодоляване и намаляване на проявите на 
дискриминация, расизъм, преодоляване на анти-ромските нагласи и 
създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията.

3. Проект “Да поговорим за предпазване от болести” (2013-2014), 
финансиран от Европейския център за контрол на заболяванията 
(ECDC). Цел: Адаптация на информационни материали с фокус 
задължителни имунизации, насочени към родители, медицински 
специалисти и здравни медиатори. 

4. Пилотна инициатива “Здравна медиация в ромските общности”, 
финансиран от Международната оргатизация по миграция, в рамките на 
проект “Equi HEALTH- Подобряване на достъпа до и качеството на 
здравните грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”.   
Цели: обмяна на опит между медиатори и координатори на медиаторни 
програми от 10 държави в Европейския съюз; създаване на Европейска 
мрежа на медиаторите. 

5. “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” VIII Национална 
среща на здравните медиатори - 17-18 Октомври 2014 г.
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Националната среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” 
събира представители на държавни институции, неправителствения 
сектор и частния бизнес в обща дискусия за подобряване на достъпа до 
здравни услуги за уязвимите групи. Проектът се осъществява от 
Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 
въпроси към  Министерския съвет, съвместно с Министерство на 
здравеопазването. Партньори по инициативата са Министерство на труда 
и социалната политика, Министерство на образованието и науката, 
Министерство на финансите, Националната мрежа на здравните 
медиатори, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в 
България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски 
организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.

Традиционна част на Инициативата са организираните съвместни 
обучения за представители на РЗИ и здравни медиатори. Тази година 
фокусът беше върху ваксинопрофилактика на ротавирусните инфекции, 
рак на маточната шийка, хепатит, значими заболявания при децата - 
ХОББ и астма. Участниците в обучението имаха възможност да научат 
подробности за заболяването ебола от д-р Ирина Динка (представител на 
Европейския център за контрол на заболяванията), която представи 
последни факти за разпространението на заболяването, предпазването 
от него и лечението му. Презентацията беше последвана от оживена 
дискусия.  

4. Продължаващо обучение за здравни медиатори

1.  Работа с медии  

На 27-ми и 28-ми март 2014 г. в София се проведе обучение “Работа с медии за 
напреднали и изкушени” в рамките на проект “Рома МАТРИКС”, изпълняван от 
НМЗМ и финансиран от Програмата за основни права и гражданство на 
Европейския съюз. 

Целта на обучението беше най-добре и често работещите с медии членове на 
Мрежата да получат допълнителни знания и умения в работата с медиите и 
заедно да подпомогнат изготвянето на концепция за медийна кампания. Идеята  
беше кампанията да разчита на различни специални събития и да разработи 
видеоматериал, който да представи ромите в позитивна и градивна светлина – 
като активни участници в развитието на обществото. Ключов фактор са добрите 
примери и добрите новини изобщо, което не е лесно за днешните медии, 
свикнали да търсят сензации и катастрофи за привличане не вниманието на 
аудитарията.

В резултат от обучението няколко месеца по-късна беше създадена и през 
ноември 2014 г. представена кампанията “Ние не сме изключение”.

2. Здравно образование, акедватни здравни послания и превенция на 
сексуални посегателства и насилие при младежи със специални 
образователни потребности (СОП)”.
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По линия на програма DAPHNE – JUST/2012/DAP/AG/3092 “Keep me Safe”, на 
13 и 14 ноември 2014 г., Българската асоциация по семейно планиране и 
сексуално здраве (БАСП) проведе обучение за здравни медиатори на темата 
„Здравно образование, акедватни здравни послания и превенция на сексуални 
посегателства и насилие при младежи със специални образователни 
потребности (СОП)”. В мероприятието се включиха 30 здравни медиатори от 
цялата старана. Заниманията бяха интерактивни, а някои от темите, които се 
разгледаха бяха: условия на живот на младите хора със СОП, трудности и 
ограничения в ежедневието, законова рамка в Европа и България относно 
хората със специални нужди, лична хигиена, знания за двата пола за секса, 
съзряването и репродуктивното здраве; психологически модели за личностно 
развитие – необходимост от подкрепа и насочване.

3. Имунизационен календар в България  

В рамките на проект “Да поговорим 
за предпазване от болести” 25 
здравни медиатори взеха участие 
в работна среща през октомври 
2014 г., насочена към подобряване 
на комуникативните умения на 
здравните медиатори относно 
имунизациите. Проектният екип и 
представители на Европейския 
ц е н т ъ р з а к о н т р о л н а 
заболяванията представиха пред 
з д р а в н и т е м е д и а т о р и 
а д а п т и р а н и т е в Бъ л г а р и я 

Наръчник за комуникация и Помагало по въпросите за ваксините. Те могат 
да бъдат изтеглени оттук. На срещата беше представен и разработения от 
Мрежата цветен имунизационен календар, чиято цел е да помогне на 
родителите да спазват реда и графика за имунизации на децата. 

5. Членство на НЗМЗ в други организации 

НМЗМ продължава да бъде една от неправителствените организации, 
членуващи в Националния съвет за сътрудничетво по етническите и 
интеграционни въпроси към Министерски съвет. 

В началото на декември 2013 г. Сдружение “НМЗМ” беше приет като член на 
Национална мрежа за децата - свободен алианс от над 100 НПО, работещи 
в областта на образованието, социалните услуги, здравеопазването и други 
сфери, с водеща цел за застъпничество за правата на децата и тяхното 
благоденствие в България.

6. Международни прояви на Сдружение “НМЗМ” 

1.  Европейска среща на върха за ромите 

На 4 април 2014 г. в Брюксел се проведе среща на върха на европейските 
роми, на която се направи преглед на постигнатия напредък за 
интеграция на ромите в страните от Европейския съюз. Около 500 
представители на институциите на ЕС, националните правителства и 
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парламенти, международни организации, кметове, организации на 
гражданското общество (включително ромски организации), както и 
местните и регионалните власти изразиха своите виждания за това какви 
допълнителни мерки могат да се предприемат за развитието и 
прилагането на  рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране 
на ромите. Работа на местно равнище за приобщаването на ромите както 
в ЕС, така и в присъединяващите се страни беше основна тема на 
срещата на върха.

Сред представителите на българската делегация зае място и Анифе 
Хасан - представител на Националната мрежа на здравните медиатори, 
номинирана и избрана от членовете на НССЕИВ.

В оценката на Европейската комисия за интеграция на ромите в частта 
здравеопазване е посочен като добър пример работата на здравните 
медиатори, ваксинопрофилактиката и прегледите с мобилна техника, 
като е дадена препоръка за разширяване на тези дейности. Основното 
предизвикателство за България остава осигуряването на здравно 
осигуряване и покритие за всички.

Окончателен доклад - тук.

2. Партньорски срещи в рамките на проект “Рома МАТРИКС”

През 2014 г. бяха организирани партньорски срещи в рамките на проект “Рома 
МАТРИКС” в Болоня (Италия), Букурещ (Румъния), Глазгоу (Шотландия), Краков 
(Полша), Чехия, Валенсия (Испания). Срещите бяха посветени на проектните 
цели и дейности: докладване на случаи на дискриминация и грижата за 
жертвите на дискриминация; интеграция на деца с ромски произход, млади 
хора и техните родители чрез мотивирането им да продължат образованието си; 
работа с местни мласти и институции; организиране на срещи и обучения със 
здравни медиатори; медиини кампании за положителен образ на ромите. 

3. Обмяна на опит за здравни медиатори и координатори на (здравно) 
медиаторни програми

- През 2014 г. Международната организация по миграция в партньорство с 
НМЗМ организира две тридневни работни срещи в София (през юни 2014) и 
Брюксел (през ноември 2014) за медиатори и координатори на медиаторни 
програми в седем държави от Европейския съюз - Белгия, Франция, Испания, 
Италия, Румъния, Словакия и България. Работните срещи са част от Пилотната 
регионална инициатива “Здравна медиация сред ромските общности”, в 
рамките на проект “Equi HEALTH - подобряване на достъпа до здравни грижи и 
услуги за мигранти, роми и други уязвими общности”. Двете работни срещи бяха 
заснети. През 2015 г. срещите, теренните посещения, работата и впечатленията 
на българските здравни медиатори ще бъдат представени в 20-минутен филм. 
Неговата задача е да показва пред институции и общности значението и 
нуждата от медиаторни програми на национално и европейско ниво. Трейлърът 
на филма може да бъде видян тук на български и английски. 

- През август 2014 г. здравният медиатор Наташа Тодорова от Община 
Сливен осъществи петдневно обменно посещение в Кралство Швеция. 
Поканата бе отправена от господин Патрик Седерльов - секретар на Комисията 
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за борба с трафик на хора и проституция-Швеция и госпожа Радосвета 
Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно 
планиране – с молба от страна на шведските ни колеги да представим работата 
на здравните медиатори в България.

- На 18 септември 2014 г. Георги Николов - здравен медиатор в гр. Самоков, 
се завърна от посещение вРим, Италия. Там  той представи българския опит в 
здравното медиаторство в рамките на заключителната среща по проект 
“troVARSI” (Ваксинации за роми и синти в Италия), финансиран от 
Министерство на здравеопазването, Италия и осъществен от Националния 
институт за здраве, миграция и бедност-Италия. 

4. Мрежа на здравните медиатори в Македония по български образец 

Македонският член на Международната федерация по семейно планиране - 
HERA, организира провеждането на двудневно надграждащо обучение за 
здравните медиатори в Македония. Обучението се състоя на 11 и 12 сепември 
2014г. в Скопие. По покана на HERA Петър Цветанов, председател на Мрежата 
на здравните медиатори в България и д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен 
директор на БАСП, взеха участие като обучители на македонските медиатори. 
Целта на семинара бе здравните медиатори в Македония да почерпят опит от 
българските си колеги в подготовката за изграждане на работеща организация. 
В края, като резултат от обучението, проведено от д-р Радосвета Стаменкова, 
медиаторите в Македония успяха да формулират визия, мисия и цели на 
бъдещата здравно-медиаторна програма. Преминаха през SWOT aнализ и 
анализ на поддръжниците на Мрежата. Колегите ни вече имат реална 
представа и за своите силни и слаби страни, което доказва, че идеята е 
прегърната от македонците и има мотивация сред медиаторите да се развиват 
и да тръгнат по пътя на България. Ние, здравните медиатори в България, ги 
подкрепяме по нелекият път и им пожелаваме да постигнат целите си.

7. Други дейности и постижения 

1. Кампания “Ние не сме изключение” 

На 10-ти декември 2014 г. бяха обявени Годишните награди “Човек на годината” 
на Български хелзински комитет. Проектът “Рома МАТРИКС - общи действия 
срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията” и кампанията като част от 
проекта бяха отличени със специална награда за цялостен принос. 

2. Кратко видео “Професия: здравен медиатор” 

Видеото е създадено в резултат от посещенията на терен в с. Ковачево 
(Община Септември) и гр. Благоевград през юни 2014 г. 

3. Картографиране на ромските квартали 

През 2013 г. Велчо Михалев (здравен медиатор в Община Айтос) внесе 
предложение до Управителния съвет на НМЗМ да бъде направено  
картографиране на ромските квартали с цел събиране на информация, която да 
послужи за по-добрата работа на здравните медиатори по места. 
Предложението беше прието от УС и от Общото събрание на НМЗМ, проведено 
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през октомври 2013 г. Дизайнът на изследването беше разработен от проф. 
Майя Грекова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”). 

Събирането на данните и тяхната обработка бяха напълно доброволна задача,  
по която здравните медиатори и проф. Майя Грекова работиха в периода 
ноември 2013 г. - септември 2014 г. Обобщена информация беше представениа 
пред членовете на Мрежата на 18 октомври 2014 г. 

В проучването, въпреки трудностите, с които се сблъскаха, взеха участие 36 
здравни медиатори, които са събрали данни за ромските квартали в 23 града и 
16 села от 24 общини в 13 области на България. 

4. Доброволчески мисии в Аспарухово (Варна), Добрич и Мизия

На 23 юни (понеделник) 2014 г. доброволци - здравни медиатори от 8 общини 
пристигнаха във Варна, за да подпомогнат техните колеги в борбата с 
последиците от наводненията. Инициатор и координатор на мисията беше 
Велчо Михалев (ЗМ от Община Айтос). 

Пострадалите от наводненията в гр. Добрич също получиха подкрепа от 
здравните медиатори, които осигуряваха почистващи и дезинфекциращи 
препарати, обходиха пострадалите семейства. Както във Варна, така и в 
Добрич здравните медиатори подпомагаха работата на РЗИ и Червения кръст 
насочена към превенция срещу разпространението на заразни заболявания. 

Повече за доброволците, можете да прочетете тук. 

Няколко седмици по-късно ново наводнение в Северозападна България 
обедини нова група доброволци, които помагаха на Червения кръст и 
Здравните инспектори да се справят с проблемите след бедствието в гр. Мизия. 

5. Нова рубрика на сайта “Медиите и другите за нас” 

В тази рубрика през 2014 г. започнахме да събираме и ще продължим да 
публикуваме статии, видеа, материали от различни източници, в които е 
отразена работата на нашите колеги. 

8. Финансов отчет (Приложение 3)
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Приложение 1 - Списък с разпределение на щатни позиции за здравни 
медиатори, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности - 2014г.

Код Община Здравни медиатори - брой

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 4
5103Благоевград 2
5107Петрич 1
5112Cтрумяни 1

ОБЛАСТ БУРГАС 9
5201Aйтос   1
5202Бургас         3
5204Kарнобат 2
5211Средец 1
5212Cунгурларе 2

ОБЛАСТ ВАРНА 8
5305Bарна 5
5307Bълчи Дол 1
5311Провадия 2

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
5404Златарица 1

ОБЛАСТ ВИДИН 1
5501Белоградчик 1

ОБЛАСТ ВРАЦА 6
5602Бяла Cлатина 1
5603Bраца 1
5605Kозлодуй 2
5609Oряхово 1
5611Xайредин 1

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9
5803Добрич - област 2
5804Добрич - град 3
5805Kаварна 1
5807Tервел 2
5808Шабла 1

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 2
5905Kърджали 2

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 12
6001Бобовдол 1
6003Дупница 7
6005Kюстендил 4

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 3
6104Луковит 1
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6106Tроян 2
ОБЛАСТ МОНТАНА 13

6201Берковица 1
6204Bълчедръм 2
6205Bършец 1
6207Лом 5
6208Mедковец 1
6209Mонтана 3

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 11
6304Bелинград 2
6306Пазарджик 2
6307Панагюрище 1
6308Пещера 2
6309Pакитово 1
6310Cептември 2
6311Cтрелча 1

ОБЛАСТ ПЕРНИК 4
6401Брезник 1
6404Перник 1
6405Pадомир 1
6406Tрън 1

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2
6503Долна Mитрополия 2

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 8
6601Aсеновград 1
6604Kарлово 2
6609Пловдив 5

ОБЛАСТ РАЗГРАД 4
6701Завет 1
6702Исперих 1
6703Kубрат 1
6705Pазград 1

ОБЛАСТ РУСЕ 3
6803Bятово 1
6806Pусе 2

ОБЛАСТ СЛИВЕН 9
7001Kотел 2
7002Hова Загора 1
7003Cливен 6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 4
ОБЛАСТ СОФИЙСКА 6

7306Долна баня 1
7309Eтрополе 1
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7311Ихтиман 2
7318Cамоков 2

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 6
7404Kазанлък 2
7409Pаднево 1
7410Cтара Загора 2
7411Чирпан 1

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 1
7505Tърговище 1

ОБЛАСТ ХАСКОВО 5
7601Димитровград 2
7611Xасково 3

ОБЛАСТ ШУМЕН 8
7701Велики Преслав 1
7703Bърбица 1
7705Kаспичан 1
7706Hикола Kозлево 1
7707Hови Пазар 1
7710Шумен 3

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 11
7803Cтралджа 2
7804Tунджа 5
7805Ямбол 4

ВСИЧКО 150
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Приложение 2 - Списък с разпределение на щатни позиции за здравни 
медиатори, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности - 2015 г.

Код Община Здравни медиатори - брой

(1)ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 8
5103Благоевград 2
5107Петрич 1
5102Белица 1
5104Гоце Делчев 1
5108Разлог 1
5109Сандански 1
5114Якоруда 1

(2)ОБЛАСТ БУРГАС 11
5201Aйтос   2
5202Бургас         2
5203Камено 1
5204Kарнобат 2
5212Cунгурларе 2
5211Средец 1
5213Царево 1

(3)ОБЛАСТ ВАРНА 10
5305Bарна 7
5307Bълчи Дол 1
5311Провадия 2

(4)ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
5404Златарица 1

(5)ОБЛАСТ ВИДИН 2
5501Белоградчик 1
5504Видин 1

(6)ОБЛАСТ ВРАЦА 6
5602Бяла Cлатина 1
5603Bраца 1
5605Kозлодуй 2
5609Oряхово 1
5611Xайредин 1

(7)ОБЛАСТ ДОБРИЧ 10
5803Добрич - област 2
5804Добрич - град 3
5805Kаварна 1
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5807Tервел 2
5808Шабла 1
5802Генерал Тошево 1

(8)ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 1
5905Kърджали 1

(9)ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 11
6001Бобовдол 1
6003Дупница 6
6005Kюстендил 4
(10)ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 5

6104Луковит 1
6106Tроян 2
6102Летница 1
6108Ябланица 1
(11)ОБЛАСТ МОНТАНА 12

6201Берковица 1
6204Bълчедръм 2
6205Bършец 1
6207Лом 3
6208Mедковец 1
6209Mонтана 3
6202Бойчиновци 1
(12)ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 11

6304Bелинград 2
6306Пазарджик 1
6307Панагюрище 1
6308Пещера 2
6309Pакитово 2
6310Cептември 2
6311Cтрелча 1
(13)ОБЛАСТ ПЕРНИК 4

6401Брезник 1
6404Перник 1
6405Pадомир 1
6406Tрън 1
(14)ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 1

6503Долна Mитрополия 1
(15)ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 8

6601Aсеновград 1
6604Kарлово 2
6609Пловдив 4
6611Раковски 1
(16)ОБЛАСТ РАЗГРАД 6
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6701Завет 1
6702Исперих 1
6703Kубрат 1
6705Pазград 3
(17)ОБЛАСТ РУСЕ 4

6803Bятово 2
6806Pусе 2
(18)ОБЛАСТ СИЛИСТРА 1

6902Главиница 1
(19)ОБЛАСТ СЛИВЕН 11

7001Kотел 2
7002Hова Загора 1
7003Cливен 6
7004Твърдица 2
(20)СТОЛИЧНА ОБЩИНА 3
(21)ОБЛАСТ СОФИЙСКА 8

7306Долна баня 2
7309Eтрополе 1
7311Ихтиман 2
7318Cамоков 2
7313Костенец 1
(22)ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 9

7404Kазанлък 2
7405Мъглиж 2
7406Николаево 1
7409Pаднево 1
7410Cтара Загора 2
7411Чирпан 1
(23)ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 1

7505Tърговище 1
(24)ОБЛАСТ ХАСКОВО 6

7601Димитровград 2
7611Xасково 3
7606Свиленград 1
(25)ОБЛАСТ ШУМЕН 8

7701Велики Преслав 1
7703Bърбица 1
7705Kаспичан 1
7706Hикола Kозлево 1
7707Hови Пазар 1
7710Шумен 3
(26)ОБЛАСТ ЯМБОЛ 12

7803Cтралджа 2
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7804Tунджа 6
7805Ямбол 3
7801Болярово 1

ВСИЧКО 170
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