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ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕР 

Отдел „Статистически изследвания - Русе“ 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И 

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА 

 

Стратегически приоритет на всяка социална политика е грижата за здравето и 

благополучието на населението. В тази посока ефективността на здравеопазването в 

значителна степен зависи от неговите ресурси - адекватна на потребностите здравна 

мрежа и оптимален като брой и професионална подготовка медицински персонал.  

 

1. Лечебни заведения и леглови фонд 
 

Към 31.12.2015 г. заведенията за болнична помощ в област Русе са 9 с капацитет 

от 1 808 легла, от които 7 болници с 1 442 легла. Заведенията за извънболнична помощ 

са 66 с 16 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 2 (табл.1). 

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и 

специализирани. В област Русе към 31.12.2015 г. функционират 3 многопрофилни 

болници с леглови капацитет от 947 легла и 4 специализирани болници с 495 легла. В 

сравнение с 2014 г. легловият фонд на болниците нараства с 9.9%. Осигуреността на 

населението в област Русе с болнични легла към края на 2015 г. e 801.2 на 100 000 души 

от населението при средно 726.0 на 100 000 души за страната. Към 31.12.2014 г. 

осигуреността в областта е била 719.4 болнични легла на 100 хил. души.  

 

1 Лечебни и здравни заведения в област Русе към 31.12. 

 
 2013 2014 2015 

Брой Легла Брой Легла Брой Легла 

Лечебни заведения за болнична 

помощ 

 

9 

 

1632 

 

9 

 

1638 

 

9 

 

1808 

 в това число       

Многопрофилни болници 3  825 3 837 3 947 

Специализирани болници 4 495 4 475 4 495 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ 

 

64 

 

9 

 

66 

 

9 

 

66 

 

16 

Диагностично-консултативни 

центрове 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

13 

Медицински центрове 11 5 12 5 11 2 

Дентални центрове 2 - 2 - 2 - 

Медико-дентални центрове - - - - 1 1 

Самостоятелни  медико-

диагностични и медико-технически 

лаборатории 

 

 

48 

 

 

- 

 

 

49 

 

 

- 

 

 

49 

 

 

- 

Други лечебни и здравни 

заведения 

 

3 

 

70 

 

3 

 

135 

 

2 

 

- 
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В края на 2015 г. лечебните заведения за извънболнична помощ са общо 66 с 16 

легла за краткосрочно лечение. Сред извънболничните заведения с дейности по 

клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 11, следвани от 

диагностично-консултативните центрове - 3. Към 31.12.2015 г. в област Русе 

функционират 49 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически 

лаборатории. В сравнение с предходната година липсва динамика в техния брой. 

 

2. Медицински персонал 

 

В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в 

област Русе работят 785 лекари, 197 лекари по дентална медицина и 1 445 медицински 

специалисти по здравни грижи (табл. 2). В лечебните и здравни заведения на основен 

трудов договор работят и 1 183 души друг персонал с немедицинско образование. В 

сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение в броя на практикуващите лекари (вкл. и 

тези по дентална медицина), а при медицинските специалисти по здравни грижи липсва 

съществена промяна. С 2.7% нараства броят на персонала с немедицинско образование. 

 

2. Медицински персонал в област Русе към 31.12. 

(Брой) 
 2013 2014 2015 

Лекари 767 747 785 

Лекари по дентална медицина 201 167 197 

Медицински специалисти по здравни 

грижи 

 

1433 

 

1433 

 

1445 

   Фелдшери 131 129 121 

   Акушерки 109 122 136 

   Медицински сестри 902 884 893 

Лаборанти (медицински  и 

рентгенови) 

 

185 

 

195 

 

196 

   Зъботехници 69 63 60 

   Други 37 40 39 

 

 В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) 

практикуват 459 лекари или с 10.1% повече от края на предходната година. 

Медицинските специалисти по здравни грижи са 926, от които 643 или 69.4%, са 

медицински сестри. Общият брой на медицинските специалисти нараства с 6.7%, а този 

на медицинските сестри - с 6.6%. 

 В заведенията за извънболнична помощ лекарите, работещи на основен 

трудов договор, са 298, а лекарите по дентална медицина - 196. В сравнение с 

предходната година лекарите запазват броя си, а тези по дентална медицина са с 31 

повече. Тук се включват и всички лекари (225) и лекари по дентална медицина (183), 

които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските 

специалисти по здравни грижи са 186 и бележат спад с 10.1% спрямо края на 2014 

година. В структурата на останалите заведения за извънболнична помощ най-голям е 

делът на лекарите, работещи в диагностично-консултативните центрове (39), следвани от 
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практикуващите в  медицинските центрове - 19. 

 В други лечебни и здравни заведения в област Русе към 31.12.2015 г. на 

основен трудов договор работят 28 лекари, от които 9 са с призната специалност. Общо 

333 са медицинските специалисти по здравни грижи, като от тях 211 са медицински 

сестри от всички профили. В сравнение с края на предходната година броят на лекарите 

намалява с 12.5%, а този на медицинските специалисти - със 7.0%. 

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на 

общопрактикуващите лекари - 107 или 13.6% от общия брой на лекарите в област Русе. 

Относителният им дял е 2.4% от всички общопрактикуващи лекари в страната. В 

сравнение с края на 2014 г. броят на общопрактикуващите лекари бележи незначителен 

спад. На второ място по численост се нареждат специалистите по кардиология - 50, а 

непосредствено след тях са тези по анестезиология и интензивно лечение - 42. Спрямо 

31.12.2014 г. в област Русе броят на практикуващите специалисти по: ортопедия и 

травматология, акушерство и гинекология и физикална и рехабилитационна медицина се 

увеличава с по 5 лица. Към 31.12.2015 г. разпределението на практикуващите лекари е 

следното: 

 мъже са 349 (44.5%), а жените са 436 или 55.5%. 

 най-голям е относителният дял на лекарите във възрастовата група 45 - 54 

години - 253 или 32.2% от общия брой в областта. В населените места на 

област Русе работят 2.7% от всички практикуващи в страната лекари в тази 

възрастова група. 

 младите генерации лекари на възраст до 35 години са 99 или 12.6%, като в 

сравнение с 2014 г. броят им нараства с 32.0%.  

 практикуващите лекари във възрастовата група 65 и повече навършени 

години са 77 или 9.8% и запазват броя си от предходната година. 

 в заведенията за болнична помощ работят 94.9% от младите лекари и всеки 

втори лекар на възраст 65 и повече години. 

В края на 2015 г. осигуреността на населението в област Русе с лекари е 34.8 на 

10 000 души от населението при средна за страната - 40.6 на 10 000 души.  Към 

31.12.2014 г. стойността на показателя за областта е бил 32.8, а за страната 40.0 на 10 000 

души. 

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 8.7 на 10 000 души (10.5 - за 

България), като показателят както за областта, така и за страната бележи увеличение. По-

ниска от средната за страната остава осигуреността на населението в област Русе с 

общопрактикуващи лекари - 4.7 на 10 000 души при средно 6.2 в национален мащаб. 

Осигуреността с общопрактикуващи лекари спрямо предходната година незначително 

намалява и в двата разреза. Средно 64.0 на 10 000 души в края на 2015 г. е осигуреността 

с медицински специалисти по здравни грижи, при 62.9 за предходната година (фиг. 1). 

По показателя „осигуреност на населението с лекари” област Русе се нарежда на 11-то 

място в страната, а по отношение на лекарите по дентална медицина - на 14-то място. 
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Фиг.1. Осигуреност на населението в област Русе с медицински персонал (на 10 000 

души) 
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При анализ на осигуреността на населението с медицински персонал трябва да се 

има предвид, че при изчисляването на коефициента оказва влияние както броя на 

медицинските специалисти, така и броя на населението към края на съответната година. 

 

Методологични бележки  

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява 

информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и 

териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и 

категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите 

указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.  

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. Легловият 

фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък 

от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.  

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на 

заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване 

на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид 

в друг или обединяване на заведения.  

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ 

по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското 

обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на 

населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е 

свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група 

общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. 
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Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонахождение обслужват 

населението на цялата страна.  

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в 

лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са 

включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които 

не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната 

промишленост.  

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 34 на 

Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) и се отнася за практикуваната 

специалност.  

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински 

специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.  

Данните за здравната мрежа са разработени на национално, областно и общинско 

ниво, а за практикуващите медицински специалисти по специалности - на национално и 

областно ниво.  

Допълнителна статистическа информация от изследването „Лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ е публикувана на интернет 

страницата на НСИ: http://www.nsi.bg 

 
 


