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I . Здравно-демографска характеристика на областта 

 

1.1. Численост на населението 

 

 По данни на НСИ населението на Област Бургас към 31.12.2016г. е 412 684 души и 

представлява 5,8% от общото население за страната.С последното преброяване и в 

сравнение с предходната година е намаляло с 1200 души /0,3%/. През последните години 

демографските процеси в страната се характеризират с трайна тенденция за намаляване на 

броя на населението и неговото застаряване, което се наблюдава, макар и с по-бавни 

темпове и за област Бургас. 

  Област Бургас включва 13 общини. Броят на населението по общини показва 

големи различия, дължащи се на наличието на планински и селски територии с ниска 

гъстота на населението и на силно урбанизирани зони с висока гъстота на населението. 

 По-голям е броят на населението в общините: Бургас, Айтос, Поморие, Несебър, 

Карнобат, които се характеризират с по-висок процент на трудова заетост –сезонна и 

постоянна, наличие на население с постоянен адрес и местожителство и на лица, които са се 

установили от други области на страната. Сезонната заетост се определя от вида трудова 

дейност и се отнася, както за активния туристически сезон, така и за останалото време в 

годината и зависи от развитието на структуроопределящите отрасли в икономиката и 

туризма на област Бургас. Въпреки че областният център продължава да привлича хората, 

тъй като предлага по-добри възможности за работа, в последните години се наблюдава 

тенденция на засилване на миграционната вълна към по-малки градове с туристически 

потенциал, които предлагат добри условия за работа и живот. През последните години 

нараства относителният дял на миграциите с посока „село-село“ и „град-село“.  

 Не са настъпили промени по отношение разперделение по пол-мъже/жени. 

 В общия брой на населението през 2016г. продължава да преобладават жените 51,4%, които 

са с 2,9% повече от мъжете-48,5%. През 2015г., относителният дял на мъжете е 48,6%, на 

жените 51,4%, при 51, 3% жени и 48,7% мъже за 2014г.  

 Броят на населението в градовете през 2016г. е 314 497, през 2015г. е 314987, 310277 

за 2014г. 

 Относителният дял на жените в градовете през 2016г. е 212316/ 51,4%/, през 2015г. е 

2125 94/51,4%/, през 2014г. 212554 /51,3%/. 

 Относителният дял на мъжете в градовете през 2016г. е 200368/48, 5%/, през 2015г. е 

201290 /48,6%/, през 2014г. 201630 /48,7%/. 

 В селата броят на населението през 2016г. е 98187/23,8%/, през 2015г. е 

98897/23,9%/, 2014г. е 103907/25,1%/ . 

 Относителният дял на жените в селата през 2016г. е 49097/50%/, през 2015г. е 49385 

/49,9%/, през 2014г. 52023 /50,1%/. 

Относителният дял на мъжете в селата през 2016г. е 49090/50,1%/, през 2015г. е 49512 

/50,1%/, 51884 /49,9%/ през 2014г. 

 Разпределението на населението между градовете и селата е неравномерно, резултат 

от неговото естествено, механично движение, засилени миграционни процеси.  

В градовете живее 76,2%, при 76,1% за 2015г., 74,9% за 2014г., който показател се 

повишава през последните години. В селата този показател е 23,8% за 2016г., при 23,9% 

население за 2015г., 25,1% през 2014г. 

 Общините с най-висок процент население са: община Бургас-50,7%, община Айтос-

6,8%, община Поморие-6,6%, община Несебър-6,6%, община Карнобат-5,8%. 

Децата до 17 години са 18,3% от общото население, като е налице повишаване на този 

показател през последните три години. Най-висок е относителния дял на населението между 18 

и 59 годишна възраст – 56,2%, а над 60-годишна възраст делът е 25,6%. Общините с най-висок 

процент население, живеещо в селата са Община Руен- 100%; Община Сунгурларе – 74,5%; 

Община Камено – 58,4% , община Созопол – 49,2%, община Средец-40,9%.  



Населението в трудоспособна възраст по данни на НСИ в област Бургас през 2016 г. е 

253 230 лица, или 61.4% от цялото население на областта, като мъжете са 131 857, а жените - 

121 373. В сравнение с предходната година тази категория население намалява с 0.2 процентни 

пункта. Населението под трудоспособна възраст в област Бургас през 2016г. е 67 256 души и 

запазва относителния си дял от населението на областта на нивото на 2015г., населението над 

трудоспособна възраст е 92 198 и спрямо 2015 г. се е увеличило с 0.2 процентни пункта. 

Общини с най-висок процент на население в трудоспособна възраст са: община Бургас 

62,81%, община Руен 63,8%, община Несебър 63%, община Поморие, 61,6%, община Карнобат 

58,39%. Общини с най-неблагоприятна структура с най-висок процент население в над-

трудоспособна възраст е община Малко Търново. Общини с най-висок процент население под-

трудоспособна възраст: Руен, Айтос. 

Население на област Бургас към 31.12.- 2016г.,2015г.,2014г. 

Год. Население в 

областта - 

общо 

мъже Отн.. 

дял 

жени Отн. дял В градо-

вете 

Отн. дял В 

селата 

Отн. дял 

2016г. 412684 200368 48,5 212316 51,4 314497 76,2 98187 
23,8 

 

2015г.. 413884 201290 48,6 212594 51,4 314987 76,1 98897 23,9 

2014г. 414485 201630 48,7 212554 51,3 310277 74,9 103907 25,1 

 
Население по общини в област Бургас към 31.12.2016г. 

община общо мъже Отн.. 

дял 

жени Отн. дял В градо-

вете 

Отн. дял В селата Отн. дял 

Област 

Бургас 
412684 

 

200368 48,5 

 

212316 51,4 314497 76,2 98187 23,8 

Айтос 28242 13755 48,7 14487 51,3 19490 69,0 8752 31,1 

Бургас 209331 99981 47,7 109350 52,2 204347 97,6 4984 2,4 

Камено 10071 5053 50,1 5018 49,8 4185 41,5 5886 58,4 

Карнобат 23830 11642 48,8 12188 51,1 17472 73,3 6358 26,7 

М.Търново 3460 1677 48,4 1783 51,5 2139 61,8 1321 38,2 

Несебър 27273 13476 48,4 13797 50,6 18704 68,6 8569 31,4 

Поморие 27399 13412 48,9 13987 51,0 18805 68,6 8594 31,4 

Приморско 6234 3082 49,4 3152 50,6 3913 62,8 2321 37,2 

Руен 28170 14230 50,5 13940 49,5 - - 28170 100 

Созопол 12738 6295 49,4 6443 50,6 6467 50,8 6271 49,2 

Средец 14842 7376 49,6 7466 50,3 8759 59,0 6083 40,9 

Сунгурларе 11759 5767 49,0 5992 51,1 2998 25,5 8761 74,5 

Царево 9335 4622 49,5 4713 50,4 7218 77,3 2117 22,7 

Р България 7101859 3449978 48,6 3651881 51,4 5204385 73,3 1897474 26,7 

 
Население по общини в област Бургас към 31.12.2015г. 

община общо мъже Отн.. 

дял 

жени Отн. дял В градо-

вете 

Отн. дял В селата Отн. дял 

Област 

Бургас 
413884 201290 48,6 212594 51,4 314987 76,1 98897 23,9 

Айтос 28219 13771 48,8 14448 51,2 19462 69,0 8757 31,0 

Бургас 209613 100323 47,9 109290 52,1 204618 97,6 4995 2,4 

Камено 10171 5085 50,0 5086 50, 4219 41,5 5952 58,5 

Карнобат 24117 11799 48,9 12318 51,1 17608 73,0 6509 27,0 

М.Търново 3586 1740 48,5 1846 51,5 2227 62,1 1359 37,9 

Несебър 26920 13347 49,6 13573 50,4 18414 68,4 8506 31,6 

Поморие 27473 13477 49,0 13996 50,1 18849 68,6 8624 31,4 

Приморско 6311 3127 49,5 3184 50,5 3948 62,5 2363 37,5 



Руен 28399 14364 50,6 14035 49,4  0 28399 100 

Созопол 12804 6327 49,4 6477 50,6 6479 50,6 6325 49,4 

Средец 14969 7416 49,5 7553 50,5 8859 59,2 6110 40,8 

Сунгурларе 11925 5866 49,2 6059 50,8 3049 25,6 8876 74,4 

Царево 9377 4648 49,6 4729 50,4 7255 77,4 2122 22,6 

Р България 7153784 3477177 48,6 3676607 51,4 5227182 73,1 1926602 26,9 

          

Население по общини в област Бургас към 31.12.2014г.  

Община общо мъже Отн.. дял жени Отн. дял В градо-

вете 

Отн. дял В селата Отн. дял 

Област 

Бургас 
414184 201630 48,7 212554 51,3 310277 74,9 103907 25,1 

Айтос 28327 13852 48,9 14475 51,1 19615 69,2 8712 30,8 

Бургас 211033 1013863 48,0 109650 52,0 200344 94,9 10689 5,1 

Камено 10133 5061 50,0 5072 50,0 4231 41,7 5902 58,3 

Карнобат 24213 11785 48,7 12428 51,3 17875 73,8 6338 26,2 

М.Търново 3621 1736 47,9 1885 52,1 2239 61,8 1382 38,2 

Несебър 25729 12744 49,5 12985 50,5 17523 68,1 8206 31,9 

Поморие 27623 13551 49,1 14072 50,9 18954 68,6 8669 31,4 

Приморско 6078 2998 49,3 3080 50,7 3933 65,2 2145 34,8 

Руен 28482 14379 50,5 14103 49,5   28482 100 

Созопол 12678 6281 49,5 6397 50,5 6367 50,2 6311 49,8 

Средец 14812 7288 49,2 7524 50,8 8831 59,6 5981 40,4 

Сунгурларе 12021 5906 49,1 6115 50,9 3077 25,6 8944 74,4 

Царево 9434 4666 49,4 4768 50,6 7288 77,2 2146 22,8 

Р България 7202198 3502015 48,6 3700183 51,4 5267480 73,1 1934718 26,9 

 

Население на област Бургас към 31.12.2016г. по възраст 
 (брой) 

Възраст (в 

навършени 

години) 

Общо Мъже  Жени В градовете В селата Р България 

Общо 412684 200368 212316 314497 98187 7101859 

0 3931 1952 1979 2955 976 64665 

1-4 16459 8376 8083 12452 4007 265610 

5-9 22604 11663 10941 17233 5371 349350 

10-14 20546 10517 10029 15348 5198 321394 

15-19 18738 9539 9199 14118 4620 309596 

20-24 18987 9645 9342 13936 5051 350006 

25-29 25558 12988 12570 19419 6139 465523 

30-34 29124 14959 14165 22768 6356 481875 

35-39 31759 16441 15318 25081 6678 513551 

40-44 33896 17385 16511 27022 6874 542793 

45-49 30059 15222 14837 23341 6718 512792 

50-54 27120 13498 13622 20867 6253 470548 

55-59 28388 13632 14756 21924 6464 488734 

60-64 28621 13173 15448 22134 6487 493306 

65-69 27042 12081 14961 20478 6564 483221 

70+ 49852 19297 30555 35421 14431 988895 

 

 

 



 
Възрастова структура на населението в Област Бургас към 31.12.-2016г.,2015г.,2014г. 
 

Години 
Възрастови групи 

Общо 0-17 % 18-59 % 60+ % 

Общо 

2016 412684 75363 18.3 231806 56.2 105515 25.6 

2015 413884 75012 18,1 235024 56,8 103848 25,1 

2014г. 414184 74334 18,0 237672 57,4 102178 24,6 

В градовете 

2016г. 314497 56889 18.1 179575 57.1 78033 24.8 

2015г. 314987 56484 17,9 182029 57,8 76474 24,3 

2014г. 310277 54482 17,6 181989 58,6 73806 23,8 

В селата 

2016г. 98187 18474 18.8 52231 53.2 27482 27.9 

2015г. 98897 18528 18,7 52995 53,6 27374 27,7 

2014г. 103907 19852 19,1 55683 53,6 28372 27,3 

 

Възрастовата структура на населението в Бургаска област е отражение на 

демографското състояние на нацията. Показателят коефициент на възрастова зависимост 

показва отношението на населението на възраст под 15г. и над 65г. към населението на възраст 

от 15 до 64 години изразено в процент. Анализът на данните за Област Бургас показва,че 

стойността на коефициента е 51,6% при 53,4% за страната, за областта той нараства, наблюдава 

се застаряване на населението. Това показва, че разходите за издръжката на старите хора за 

здравни и социални услуги стават по-големи, а демографските условия за икономическо 

развитие се влошават, макар и бавно. Много силна е и диференциацията на коефициента на 

общинско ниво. Етническата структура на населението е разнообразна, с изразени различия на 

общинско ниво. Жителите на Бургаска област са от следните етнически групи: българи, 

турци, цигани, арменци, гърци, евреи и др. В общините Айтос, Руен е налице висок процент 

турско население, а в големите градове-Бургас, Карнобат, Поморие-цели квартали са населени 

с роми. 

1.2. Раждаемост 

Живородените деца в област Бургас през 2016г. са 3951, или 9,6‰, през 2015г. са 4115 
или 9,9‰, спрямо 4211, или 10,2‰ за 2014г. От тях в градовете живородени са 2962 деца, в 

селата 989 деца.През 2015г. в градовете живородени са 3068 деца, в селата 1047 деца., 2014г. в 

градовете са родени 3113 деца, в селата са 1098 деца. В сравнение с тази за страната 9,2‰, 

през 2016г. раждаемостта за областта е по-висока-9,6‰, което е значително над средното за 

страната. За областта през 2016г. раждаемостта намалява, спрямо предходните години 

2015г. 9,9‰, 2014г., 10,2‰. 

През последните години най-голям е  относителният дял на жените във фертилна 

възраст при възраст на майката между 25-29г., 31,9%, , следван от възрастовата група 30-34г., 

или 25,4%, 20-24г. 19,7%. 
Възраст на майката (в 

навършени години) 

Общ брой живородени Отн. дял % 

Общо-2016г. 3951 100 

Под 15г.   

15-19г. 419 10,6 

20-24г. 779 19,7 

25-29г 1256 31,9 

30-34г. 1004 25,4 

35-39г. 380 9,6 

40-44г. 103 2,6 

45-49г. 10 0,2 



 

Раждаемостта следва тенденциите в страната като цяло, но с по-добри показатели 

за област Бургас през годините.  
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фиг. 2 Раждаемост в област Бургас и страната (на 1000) 
 

Раждания и аборти в лечебните заведения болнична помощ от област Бургас-2016г.-2014г. 

година 
Брой На 1000 жени от 15 до 49 години 

Раждания Аборти Раждания Аборти 

2016                 3974                  43.2  

2015 4115 2029 35,7 21,8 

2014 4211 1961 37,5 21,0 
 

Броят на ражданията надхвърля броя на направените аборти и това се очертава като 

постоянна тенденция. Относителният дял на жените във фертилна възраст /15 – 49 г./ 

показва бавна тенденция към намаляване и следва тенденциите, характерни за страната. 

В Област Бургас се отчита по-добър тотален коефициент на плодовитост 1,64, спрямо 

1.54 за страната. 

1.3.Обща смъртност 

Общият брой умрели в област Бургас през 2016г. са 5467, или 13,2‰, през 2015г., 5531, 

или 13,4‰, 2014г., 5540, 13,4‰.От тях в градовете – 3731, в селата-1797, в сравнение с 

предходните две години –през 2015г. в градовете 3734, села 1797, 2014г. съответно-3731 

градове и 1879 села е почти констатна величина. 

Най-висок дял имат умиранията във възрастовата група над 80 г. - 2147 умирания, 

или 39,3 % от общия брой, следвани от възрастта 70-79 г. - 1437 или 26,3% от общия брой. 

През 2016г. е налице увеличаване на средната продължителност на живот за областта 

Умиранията при мъжете общо 2910 души /53,2%/ са повече отколкото при жените 2557 

/46,8%/. 

През 2016 г. Показателят на обща смъртност на 1000 е 13,2‰ за областта и е по-

благоприятен от средните за страната стойности 15,1‰. 

Чувствителната разлика в смъртността на селското и градското население е резултат на 

по-интензивния процес на остаряване на населението в селата.  



таблица 1 

4

9

14

19

България 9 8,6 8,5 8,6 9 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7 10 9,6 9,5 14,4 15,1 15,4 15,1

Област  Бургас 10,1 9,1 9,2 9,6 9,9 10,5 11,4 11,6 11,7 12,3 10,7 10,3 10,1 13 13,4 13,4 13,2

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

 
фиг. 3 Обща смъртност в област Бургас и страната (на 1000) по години  
 

Структура на общата смъртност по причини: 
Водеща причина за настъпване на смърт за 2016 г. са Болестите на органите на 

кръвообращението – 68,5%, най-често се касае за Мозъчно-съдова болест – 29,0%, Исхемична 

болест на сърцето – 9,8%/, Инфаркт на миокарда 6,8%. 

• Болестите на органите на кръвообращението са 69,0% за 2015г., МСБ е 32,6%, и 

ИБС е 9,7%,  

2014г. Болести на органите на кръвообръщението са69,2%, МСБ-33,5%, ИБС-9,5%.  

На второ място за 2016г. са умиранията от Новообразувания-15,6%, за 2015г. 15,3%, 

2014г. 14,0%..  

В структурата на останалите причини за смърт следват Травми и отравяния и някои 

други последствия от въздействието на външни причини-2,1% ,Болести на храносмилателната -

2,9% и дихателна система-3,9%, симптои , признаци и отклонения от нормата открити при 

лабораторни изследвания-4,5%. 
Структура на обща смъртност по причини -2016г.-2015г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

2016г. 2015г. 

брой на 100000 от 

населението 

Относителен 

дял ( % ) 

брой на 100000 

от 

населението 

Относителен 

дял ( % ) 

  ОБЩО I – XIX клас 5467 1324,7 100 5531 1336,4 100 

I 
Някои инфекциозни и 

паразитни болести 
17 4,1 0,3 18 4,3 0,3 

II Новообразувания 854 206,9 15,6 848 204,8 15,3 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

15 3,6 0,3 15 3,6 0,3 

IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната на 

веществата 

12 2,9 0,2 19 4,6 0,3 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 
      

VI Болести на нервната система  20 4,8 0,4 23 5,6 0,4 

VII 
Болести на окото и придатъците 

му 
      

VIII 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
      

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
3747 907,9 68,5 3791 916,1 69,0 

Х Болести на дихателната система 216 52,3 3.9 221 53,4 4,1 

ХI 
Болести на храносмилателната 

система 
162 39,2 2,9 153 37,1 2,8 



ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 
   1 0,2 0,01 

ХIII 

Болести на костно-мускулната 

система и на съединителната 

тъкан 

   1 0,2 0,01 

ХIV 
Болести на пикочо-половата 

система 
43 10,4 0.8 54 13,0 1,1 

ХV 
Бременност, раждане и 

послеродов период 
      

ХVI 
Някои състояния, възникващи 

през перинаталния период 
8 1,9 0,1 7 1,7 0,1 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации 

7 1,7 0,1 9 2,2 0,2 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити 

при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани 

другаде 

248 60,1 4,5 223 53,9 4,0 

ХIX 

Травми, отравяния и някои 

други последици от 

въздействието на външни 

причини 

118 28,5 2,1 148 36,8 2,7 

 

IX
69,0%

X
4,1%

XI
2,8%

XIV 1,1%
II

15,3%

XIX
2,7%

5,7 %

IX - Болести на ограните на 
кръвообращението

Х - Болести на дихателната система

XI - Болести на храносмилателната 
система

XIV - Болести на пикочо-половата 
система

II - Новообразования

XIX - Травми, отравяния и някои 
други последици 

Други
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IX
68,5%

X
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IX - Болести на ограните на кръвообращението

Х - Болести на дихателната система

XI - Болести на храносмилателната система

XIV - Болести на пикочо-половата система

II - Новообразования

XIX - Травми, отравяния и някои други последици 

Други

 
Фиг. 5 Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Бургас през 2016г. 

 
1.4.Детска смъртност 

  През 2016г. показателят детска смъртност е 5,8‰ и показва значително 

понижаване, и достигане на по-ниска стойност от 2013г., когато стойността е била 6,3‰.През 

2015г. е 7,3‰, 2014г. 8,1‰. В сравнение с тази за страната 6,5‰ детска смъртност, през 

2016г. този показател е също по-нисък. 

 През 2016г. смъртността на децата перинатално остава най-висока, но е по-

ниска 8,6‰, в сравнение с 2015г. 9,9‰, през 2014г. е 12,4‰.При постнеонаталната детска 

смъртност през 2016г. е 2,9‰, през 2015г. 2,9‰, 2014г. 3,3‰, без промяна. Честотата на 

умиранията сред новородените и в неонатална възраст няма съществени изменения 3,5 на 

1000 живородени за 2016г.,през 2015г. 4,4 на хиляда живородени , спрямо 4,7‰ за 2014 г.  

 

4

9

14

19

България 14,4 14,4 13,3 12,3 11,6 10,4 9,7 9,2 8,6 9,0 9,4 8,5 7,8 7,3 7,6 6,6 6,5

Област Бургас 15 16,4 13,6 13,9 14,6 13,4 12,3 11,3 10,4 10,6 12,4 9,3 8,9 6,3 8,1 7,3 5,8

1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

фиг. 4 Детска смъртност в област Бургас и страната (на 1000 живородени деца) 

 

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст) в област Бургас 

година общо В градовете В селата 

брой На 1000 

живородени 

брой На 1000 

живородени 

брой На 1000 

живородени 

2016г. 23 5,8     

2015г. 30 7,3 20 6,5 10 9,7 

2014г. 34 8,1     
 

 

 

 



Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Бургас 

Година Перинатална ДС Неонатална ДС Постнеонатална ДС 

2016г. 8,6 3,5 2,9 

2015г. 9,9 4,4 2,9 

2014г. 12,4 4,7 3,3 

 

Детска смъртност по причини 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

2016г. 2015г. 

брой на 1000 

живородени 

относителен 

дял ( % ) 

брой на 1000 

живородени 

относителен 

дял ( % ) 

  ОБЩО I – XIX клас 23 5,8 100 30 7,3 100 

I 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
   1 0,2 3,3 

II Новообразувания       

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния 

механизъм 

      

IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната на 

веществата 

      

VI Болести на нервната система        

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
4 1,0 17,3 5 1,2 16,6 

Х Болести на дихателната система 3 0,7 13,0 6 1,4 20 

ХI 
Болести на храносмилателната 

система 
      

ХII 
Болести на кожата и подкожната 

тъкан 
      

ХІV 
Болести на пикочо-половата 

система 
      

ХVI 
Някои състояния, възникващи 

през перинаталния период 
8 2,0 34,7 7 1,7 23,3 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и 

хромозомни аберации 

7 1,7 30,4 9 2,2 30 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити 

при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани 

другаде 

   2 0,5 6,7 

ХIX 

Травми, отравяния и някои други 

последици от въздействието на 

външни причини 

1 0,2 4,3    

 
 

Структура на детската смъртност по причини  

 

Основните причини за умиранията на децата през 2016г. са: 

 Състояния през перинаталния период 34,8%, през 2015г. 23,3% , 2014г. 41,2%; 

 Вродени аномалии 30, 4% при 30% за 2015г., 20,6 % за 2014г; 

 Болестите на органите на кръвообръщението – 17,4%, през 2015г.- 16,7%, при 

14,7% за 2014г.; 

 Болести на органите на дихателната система 13%, за 2015г. 20%, при 11,8% за 

2014г. 

 



 Предпоставки:  

• Ограничен достъп за определени социални групи от населението до медицински 

услуги, пречки при ранното откриване, диагностициране и лечение на заболяванията в 

извънболничната помощ; 

• ограничен достъп до специализирани медицински услуги; 

• пропуски в профилактичната и диспансерна дейност в лечебните заведения за 

извънболнична помощ; 

• пропуски в провеждането на имунизации. 

Изводи:  

• Задържането на висока смъртност в перинаталния период се дължи на ендогенни 

причини и усложнения на бременността и раждането; 

• липса на ранно диагностициране на заболявания на плода; 

• липса в област Бургас на специалисти по неонатология. 

 

1.5.Естествен прираст 

 

Естественият прираст на населението на област Бургас продължава да е с отрицателна 

стойност, през 2016г. е с по-ниска стойност/-3,7‰/,в сравнение с 2015г. /-3,4‰/.  

През 2014г. /-3.2‰/ е също по-нисък. 

В сравнение със страната /-6,0‰/ е с по-висока стойност. 

 Показателят естествен прираст е по-благоприятен за област Бургас, в 

сравнение с общия показател за РБългария.  

В градовете за 2016 г. е отрицателен – / -2,4‰/, в селата - / – 7,6‰ /. Запазва се 

появилата се тенденция за обезлюдяване на селата. 

Няма община с положителен прираст през 2016г., в сравнение с 2015г. с положителен 

естествен прираст 2,5‰ е била община Несебър. С най-голям отрицателен прираст са 

общините М. Търново, Созопол, Средец, Камено и Сунгурларе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

фиг. 5 Естествен прираст в област Бургас и страната (на 1000 ч. населението) 

 

 

 

Естествен прираст по общини в област Бургас 

 

община 
2016г. 2015г. 2014г. 

брой На 1000 души Брой На 1000 души брой На 1000 души 

Област Бургас -1516 -3,7 -1416 -3,4 -1329 -3,2 

Айтос -30 -1,1 -28 -1,0 -52 -1,8 

Бургас -540 -2,6 -485 -2,3 -360 -1,7 

Камено -101 -10,0 -109 -10,7 -108 -10,7 

Карнобат -162 -6,8 -182 -7,5 -175 -7,2 

М.Търново -66 -19,1 -63 -17,6 -60 -16,6 

Несебър -20 -0,7 66 2,5 50 1,9 

Поморие -133 -4,9 -144 -5,2 -113 -4,1 

-7

-5

-3

-1

България -5,1 -5,6 -5,8 -5,7 -5,5 -5,5 -5,1 -5 -4,3 -3,6 -4,6 -5,1 -5,5 -5,2 -5,7 -6,2 -6

Област Бургас -3,2 -3,9 -3,6 -3 -3,1 -2,6 -2,2 -1,9 -1,7 -0,6 -2,5 -3 -3,3 -2,9 -3,2 -3,4 -3,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Приморско -59 -9,5 -39 -6,2 -34 -5,6 

Руен -4 -0,1 53 1,9 28 1,0 

Созопол -89 -7,0 -114 -8,9 -138 -10,9 

Средец -110 -7,4 -158 -10,6 -184 -12,4 

Сунгурларе -153 -13,0 -147 -12,3 -110 -9,2 

Царево -49 -5,2 -66 -7,0 -73 -7,7 

Р България -42596 -6,0 -44167 -6,2 -41367 -5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изводи и основни демографски проблеми, които имат пряко отношение към 

системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са: 

 

• Анализът на статистическите данни на демографския потенциал на Област 

Бургас не показва съществени изменения от предходните 2014-2016г. 

•  Естественият прираст е с отрицателна стойност, по-висока спрямо предходните 

години. 

• Независимо от неговите отрицателни стойности е значително по-благоприятен, с 

по-ниски стойности, в сравнение с този за страната. 

• Наблюдава се понижаване на раждаемостта за областта, спрямо предходни 

години, но спрямо тази за страната е по – висока. 

• Намалява броят на жените във фертилна възраст, в сравнение със страната са по-

голям дял. 

• Общата смъртност е слабо понижена, без съществена промяна, продължава да е с 

високи стойности за областта, но в сравнение с данните за страната е по-ниска. 

• Основни причини за умиранията общо за населението са болести на органите на 

кръвообръщението-МСБ, ИБС, злокачествени новообразувания. 

• Водещи като причина за смърт при децата са вродени аномалии, състояния през 

перинаталния период, болести на органите на дихателната система, болести на 

кръвообръщението.  

• Детската смъртност показва тенденция към понижаване, спрямо предходните две 

години, по-ниска е и с детската смъртност със страната. 

• Устойчивите темпове на намаляване делът на населението в под трудоспособна 

възраст, ограничава човешкия потенциал за стопанско развитие на района в настоящия и в 

бъдещи периоди. 
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• Положителни демографски тенденции се наблюдават в общините, Несебър,  

Айтос, където населението се увеличава и благодарение на вътрешна миграция. Добри са 

демографските показатели на община Бургас, коефициентът на възрастова зависимост е 

значително по-нисък от този за страната, което показва концентрация на хора в трудоспособна 

възраст. 

• В района са се обособили няколко общини със силна концентрация на 

малцинствени групи – община Руен, Карнобат, Сунгурларе. 

•  Няма общини в областта с положителен естествен прираст. 

• Стойността на коефициента на възрастова зависимост трайно нараства. 

 

1.6.Заболеваемост и болестност 

 

През 2016г. в област Бургас общо за населението са регистрирани 1475 542 

заболявания /болестност по МКБ-10 от I-XIX клас /, или на 1000 души са 3575 лица. В 

сравнение с болестността през изминалата 2015г. 1476533 / на 1000 души 3568 / се наблюдава 

понижен ръст на отчитането на заболяванията с 991 регистрирани случая, спрямо отчетната 

2015 година. През 2014г. тези стойности са 1385938/на 1000 души 3346/. Най-често срещаните 

регистрирани заболявания през 2016г. са: 

 Болести на органите на кръвообръщението, които показват слабо понижаване на 

стойностите-2016г.- 22,7% , 2015г. 22,8%, 2014г. 23,2%; 

 Болести на дихателната система с леко понижение-2016г.-16,4%, 2015г.-17,6% , 

2014г.-18,9%; 

 Болести на пикочо-половата система с повишаване на стойностите-2016г.-8,2%, 

2015г.-7,6%, 2014г.-7,6%; 

През 2016г. новооткритите заболявания общо за населението в област Бургас са 

627992 случая /заболеваемост по МКБ-10 от I-XIX клас/ на 1000 души 1522/, или 88,1%. 

Наблюдава се повишаване ръста на отчитане на новозаболелите лица с всяка изминала 

година. За 2015 г. новооткритата заболеваемост в област Бургас е 602956 случая/ на 1000 души 

1457/.През 2014г. тези данни са съответно 598007 случая /на 1000 души 1444/. 

 Най-често срещаните новооткрити заболявания сред населението в област Бургас през 

2016г. се дължат на: 

 Болести на дихателната система, които са с понижаване на стойностите през 

последните години: 2016г.-20,0%, 2015г.-23,0%, 2014г.-23,4%; 

  Болести на органите на кръвообръщението с повишаване на стойностите: 2016г.-

13,7%, 2015г.-12,0%, 2014г.- 12,1%; 

  Болести на пикочо-половата система понижени:2016г.-7,8%, 2015г.-8,5%, 2014г.-

7,7%; 

 Травми и отравяния с понижени стойности: 2016г.-7,2%, 2015г.-7,4%, 2014г.-

8,7%; 

  Болести на окото и придатъците му с повишени стойности през последните 

години: 2016г.-8,9%, 2015г.-8,2%, 2014г.-8,7%; 

 Болести на храносмилателната система с тенденция към понижаване: 2016г.- 7%, 

2015г.-7,4%, 2014г.-6,1%. 

В структурата на общата заболеваемост на населението през 2016г. тези класове болести 

заемат 65,0 % от всички регистрирани заболявания. 

Новооткритите заболявания при децата до 17 години по МКБ-10 от I-XIX клас в областта 

през 2016г. са 168519 случая /на 1000 души 2236/, което представлява 82,9%. През годината 

новоткритите заболявания са повишени спрямо 2015г. с 8443 случая. През 2015г. са 160076/ на 

1000 души 2134/, 2014 г. 164220/ на 1000 души 2209/. 

 Най-честите новооткрити заболявания до 17 години се дължат на: 

 Болести на дихателната система, които са с понижени стойности: 2016г.-45,9%, 2015г.-

47,6%, 2014г.-48,2%; 

  Болести на храносмилателната система с повишаване на заболеваемостта: 2016г.-8,1%, 

2015г.-8,0%, 2014г.-6,7%; 



  Болести на кожата и подкожната тъкан с тенденция към понижаване: 2016г.-7,1%, 

2015г.-7,6%, 2014г.-6,9%; 

 Травми и отравяния с понижаване на стойностите: 2016г.-6,8%, 2015г.-6,8%, 2014г.-

8,8%. 

В структурата на заболеваемостта при децата и ученици през 2016г. тези класове болести 

заемат 71,4% от всички регистрирани заболявания. 

При лицата на възраст над 18години в област Бургас новооткритите заболявания по 

МКБ-10 от I-XIX клас през 2016г. са 459473 случая/ на 1000 души 1362/, или 90,1%. 

Съпоставяйки данните за новооткритата заболеваемост с тези за 2015 г. се наблюдава ръст с 

16593 регистрирани случая.През 2015г.са 442880 случая/на 1000 души 1307/, спрямо 2014г. 

433787/ на 1000 души 1276/. 

 Най-често срещаните новооткрити заболявания през 2016 г. при лицата на възраст над 

18 г. се дължат на: 

 Болести на органите на кръвообращението, с повишаване на стойностите:2016г.-

18,7%, 2015г.-16,3%, 2014г.-16,5%; 

  Болести на дихателната система с понижаване на заболеваемостта:2016г.-

10,45%, 2015г.-14,2%, 2014г.-13,9%; 

 Болести на окото и придатъците му,без съществена промяна:2016г.-9,6%, 2015г.-

9,0%, 2014г.-9,6%; 

  Болести на пикочо-половата система слабо понижение: 2016г.-9,4%, 2015г.-

10,3%, 2014г.-9,3%; 

 Болести на костно-мускулната система и съединителна тъкан с тенденция към 

повишаване на стойностите: 2016г.-7,8%, 2015г.-7,2%, 2014г.-8,0%; 

 Травми и отравяния с понижаване на заболеваемостта: 2016г.-7,5%, 2015г.-7,6%, 

2014г.-8,7%; 

 Болести на храносмилателната система с понижаване на стойностите 

новооткритата заболеваемост:2016г.-6,7%, 2015г.-7,2%, 2014г.-5,9%. 

В структурата на заболеваемостта за лицата над 18 години през 2016г. тези класове 

болести заемат70,15 % от всички регистрирани заболявания за тази възрастова група. 

Установява се промяна в структурата на заболяваемостта, както сред възрастовото 

население, така и сред деца до 17 год. възраст, спрямо предходните  2015г., 2014г. За 

разглеждания /2014-2016г./ се наблюдава ръст на регистрираните заболявания сред 

възрастовото население и новооткритата заболеваемост /свежа заболеваемост/. При децата до 

17 г. възраст тези показатели са обратно пропорционални. 

VIII
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X
48,9%

XII
6,6%

XI
7,5%

XVIII
3,9%

XIX
5,7%

Заболеваемост в област Бургас 

при децата до 17 години- 2016

VIII - Болести на ухото и мастоидния 
израстък

X - Болести на дихателната система

XII - Болести на кожата и подкожната 
тъкан

XI - Болести на храносмилателната 
система

XVIII - Симптоми, признаци и 
отклонения от нормата

XIX - Травми, отравяния и някой други 
последици

 
фиг. 6 Структура на заболеваемост на населението от област Бургас през 2016г. 

 



Болестност и заболеваемост сред населението в област Бургас 2016г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

 ОБЩО  1789 418 4336 100 712768 1727 100 

  ОБЩО I – XIX клас 1475542 3575 82,4 627992 1522 88,1 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 40745 99 2,8 23630 57 3,7 

II Новообразувания 41147 100 2,8 14504 
 

35 
2,3 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

13161 32 0,9 4496 11 0,7 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

83208 202 5,6 18632 45 3,1 

V Психични и поведенчески разстройства 32450 79 2,2 12996 31 2,0 

VI Болести на нервната система  71898 174 4,9 26653 65 4,3 

VII Болести на окото и придатъците му 101227 245 6,9 55856 135 8,9 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 43704 106 3,1 20901 51 3,4 

IХ Болести на органите на кръвообращението 335281 812 22,7 86299 209 13,7 

Х Болести на дихателната система 242336 587 16,4 125000 303 20,8 

ХI Болести на храносмилателната система 83448 202 5,7 44174 107 7,0 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 55376 134 3,8 31087 75 4,9 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
91130 221 6,2 37725 91 6,1 

ХIV Болести на пикочо-половата система 121649 295 8,2 49124 119 7,8 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 10106 24 0,7 5994 15 1,1 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
939 2 0,1 734 2 0,1 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
2903 7 0,2 1410 3 0,2 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

35529 86 2,4 22863 55 3,6 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
69305 168 4,7 45914 110 7,2 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

313876 760 17,5 84776 205 11,9 

 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Бургас 2015г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

 ОБЩО 1777 722 4295 100 680097 1643 100 

  ОБЩО I – XIX клас 1476 533 3568 83,0 602956 1457 88,7 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 29768 72 2,0 17760 43 2,9 



II Новообразувания 43861 106 3,0 14202 34 2,4 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

10620 26 0,7 4549 11 0,8 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

85019 205 5,8 17657 43 2,9 

V Психични и поведенчески разстройства 36061 87 2,4 12395 30 2,1 

VI Болести на нервната система  70626 171 4,8 24693 60 4,1 

VII Болести на окото и придатъците му 90659 219 6,1 49672 120 8,2 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 39677 96 2,7 19300 47 3,2 

IХ Болести на органите на кръвообращението 336278 812 22,8 72586 175 12,0 

Х Болести на дихателната система 260403 629 17,6 138979 336 23,0 

ХI Болести на храносмилателната система 89285 216 6,0 44582 108 7,4 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 55546 134 3,8 31483 76 5,2 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
90016 217 6,1 33792 82 5,6 

ХIV Болести на пикочо-половата система 111494 269 7,6 51499 124 8,5 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 8880 21 0,6 4914 12 0,8 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
816 2 0,1 611 1 0,1 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
2747 7 0,2 1236 3 0,2 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

38141 92 2,6 18270 44 3,0 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
76886 186 5,2 44782 108 7,4 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

301189 728 17,0 77141 186 11,3 

 

Болестност и заболеваемост на деца от 0 до 17г. в област Бургас 2016г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

 ОБЩО 397095 5269 100 203165 2695 100 

100  ОБЩО I – XIX клас 281055 3729 70,7 168519 2236 82,9 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 19110 254 6,8 13255 176 7,9 

II Новообразувания 894 12 0,3 533 7 0,3 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

831 11 0,3 497 7 0,3 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

1529 20 0,5 745 10 0,4 

V Психични и поведенчески разстройства 2309 31 0,8 1422 19 0,8 

VI Болести на нервната система  2744 36 1,0 1029 14 0,6 

VII Болести на окото и придатъците му 18889 251 6,7 11543 153 6,8 



VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 12280 163 4,4 6372 85 3,8 

IХ Болести на органите на кръвообращението 849 11 0,3 568 8 0,3 

Х Болести на дихателната система 137392 1823 48,9 77294 1026 45,9 

ХI Болести на храносмилателната система 21067 280 7,5 13604 181 8,1 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 18668 248 6,6 11972 159 7,1 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
4109 55 1,5 2113 28 1,3 

ХIV Болести на пикочо-половата система 9383 125 3,3 6081 81 3,6 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 863 11 0,3 726 10 0,4 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
939 12 0,3 734 10 0,4 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
2240 30 0,8 1157 15 0,7 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

10879 144 3,9 7349 98 4,4 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
16080 213 5,7 11525 153 6,8 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

116040 1539 29,2 34646 459 17,0 

 

Болестност и заболеваемост на деца от 0 до 17г. в област Бургас 2015г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

Регистри

рани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относите

лен дял 

 ОБЩО 375545 5006 100 91021 2546 100 

  ОБЩО I – XIX клас 278826 3717 74,2 160076 2134 83,8 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 12908 172 4,6 9617 128 6,0 

II Новообразувания 875 12 0,3 524 7 0,3 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

953 13 0,3 631 8 0,4 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

1756 23 0,6 869 11 0,5 

V Психични и поведенчески разстройства 2646 35 0.9 1407 19 0,9 

VI Болести на нервната система  4112 55 1,5 1132 15 0,7 

VII Болести на окото и придатъците му 15845 211 5,7 9686 129 6,1 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 12326 164 4,4 6129 82 3,8 

IХ Болести на органите на кръвообращението 1458 19 0,5 511 7 0,3 

Х Болести на дихателната система 139272 1857 49,9 76235 1016 47,6 

ХI Болести на храносмилателната система 21910 292 7,9 12865 172 8,0 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 17969 240 6,4 12232 163 7,6 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
4505 60 1,6 2028 27 1,3 

ХIV Болести на пикочо-половата система 9678 129 3,5 6080 81 3,8 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 741 10 0,3 631 8 0,4 



ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
816 11 0,3 611 8 0,4 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
2070 28 0,7 988 13 0,6 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

11059 147 4,0 6984 93 4,4 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
18127 242 6,5 10946 146 6,8 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

96719 1289 25,8 30945 413 16,2 

 

Болестност и заболеваемост на лица на възраст над 18г. в област Бургас 2016г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

 ОБЩО 1392323 4127 100 509603 1510 100 

  ОБЩО I – XIX клас 1194487 3541 85,7 459473 1362 90,1 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 21635 64 1,8 10375 31 2,3 

II Новообразувания 40253 119 3,4 13971 41 3,0 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

12330 37 1,0 3999 12 0,9 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

81679 242 6,8 17887 53 3,9 

V Психични и поведенчески разстройства 30141 89 2,5 11574 34 2,5 

VI Болести на нервната система  69154 205 5,8 25624 76 5,6 

VII Болести на окото и придатъците му 82338 244 6,9 44313 131 9,6 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 31424 93 2,6 14529 43 3,2 

IХ Болести на органите на кръвообращението 334432 991 28,0 85731 254 18,7 

Х Болести на дихателната система 104944 311 8,8 47706 141 10,4 

ХI Болести на храносмилателната система 62381 185 5,2 30570 91 6,7 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 36708 109 3,1 19115 57 4,2 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
87021 258 7,3 35612 106 7,8 

ХIV Болести на пикочо-половата система 112266 333 9,4 43043 128 9,4 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 9243 27 0,8 5268 16 1,1 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
      

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
663 2 0,1 253 1 0,1 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

24650 73 2,1 15514 46 3,4 



ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
53225 158 4,5 34389 102 7,5 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

197836 586 14,2 50130 148 9,8 

 

 

Болестност и заболеваемост на лица на възраст над 18г. в област Бургас 2015г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населени

ето 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболява

ния 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

 ОБЩО 1402177 4138 100 489076 1443 100 

  ОБЩО I – XIX клас 1197707 3534 84,4 442880 1307 90,6 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 16860 50 1,4 8143 24 1,8 

II Новообразувания 42986 127 3,6 13678 40 3,1 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

9667 29 0,8 3918 12 0,9 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

83263 246 7,0 16818 50 3,8 

V Психични и поведенчески разстройства 334169 99 2,8 10988 32 2,5 

VI Болести на нервната система  66514 196 5,6 23561 70 5,3 

VII Болести на окото и придатъците му 74814 221 6,2 39986 118 9,0 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 27351 81 2,3 13171 39 3,0 

IХ Болести на органите на кръвообращението 334820 988 28,0 72075 213 16,3 

Х Болести на дихателната система 121131 357 10,1 62744 185 14,2 

ХI Болести на храносмилателната система 67325 199 5,6 311717 94 7,2 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 37577 111 3,1 19251 57 4,3 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
85511 252 7,1 31764 94 7,2 

ХIV Болести на пикочо-половата система 101816 300 8,5 45419 134 10,3 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 8139 24 0,7 4283 13 1,0 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
      

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
677 2 0,1 248 1 0,1 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде 

27082 80 2,3 11296 33 2,5 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 
58759 173 4,9 33836 100 7,6 

ХXI 

Фактори,влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакна със 

здравните служби 

204470 603 14,6 46196 136 9,4 

 
 

 
 



1.7.Хоспитализирана заболеваемост 

Хоспитализираните случаи през 2016г. на 10 хиляди души от населението общо за 

класовете на МКБ-10 от I-XIX и клас XXI в стационарите на лечебните заведения са 126395, 

които са с 332 случая повече в сравнение с 2015г. 126066, 2014г. са били 128505. 

Хоспитализираните лица през 2016г. по заболявания от І до XІX клас по МКБ-10 са с повишен 

брой 81723, на 10 хил. д. 1980, или 64,6% от всички хоспитализации. В сравнение с 2015г. 

77618, на 10 хил.д. 1875, 59,3%.През 2014г. 82731, на 10 хил.д. 1997,4, 64,4%. 

 Хоспитализираните случаи по XXІ клас - Фактори влияещи върху здравното състояние 

на населението през 2016г. са 44672 случая или 35,5% от всички хоспитализации, понижени в 

сравнение с 2015г. 48448, 38,4%, през 2014г. са 45774, 35,6%.  

В структурата на хоспитализираните болни по класове болести от І до XІX клас водещо 

място през 2016 г. заемат: 

- Болести на органите на кръвообръщението – 15560 случая, 377,0 на 10 хил. души, 

което представлява 12,3% от хоспитализираната заболеваемост за 2016 г. В сравнение с 2015г. 

11,4% и 2014г. 11,3% хоспитализирана заболеваемост се наблюдава повишаване на случаите; 

- Болести на дихателната система – 10460 случая, или 253,4 на 10 хил. души, 8,2% 

хоспитализирана заболеваемост, непроменена- 2015г. 8,3%, през 2014г е 11,3%; 

- Болести на храносмилателната система – 9902, на 10 хил. души е 239,9, 7,8%, 

спрямо 2015г. е леко повишена 7,5 % , през 2014г. е 7,7% от хоспитализираната заболеваемост ; 

- Болести на пикочо-половата система - 7484 случая ,181,3 на 10 хил. души, и е 

5,9% от хоспитализираната заболеваемост като и през 2015г. за 2014г. е 6,5%; 

- Травми и отравяния – 6742, на 10 хил. души 163,3 и е 5,3% от всички 

хоспитализирани, в сравнение с 2015г. 3.8% и 2014г. 3,6% са с тенденция към повишаване; 

- Бременност, раждане и послеродов период – 6307 случая, на 10 хил. души 152,8, 

или 4,9% от хоспитализираните, през 2015 г. е без съществени промени 4, 6%, през 2014г. 5%. 

Възстановяването и укрепването на здравето, удължаване на трудоспособната възраст 

на гражданите, следва да се приема като съществени фактори, даващи възможност за 

предотвратяване на преждивременна смъртност, инвалидност, увеличаване на средната 

продължителност на живота, по-бърза ресоциализация на пациенти с определени заболявания, 

намаляване на социалните плащания, подобряване на детерминантите на здравето. 

 

Хоспитализирана заболеваемост в Област Бургас за 2016г. 

  
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Изписани 

болни 

На 10 000 души от 

населението 

Относителен 

дял 

 ОБЩО 126395 3062 100 

  ОБЩО I - XIX клас 81723 1980 64,6 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 2127 51,5 1,7 

II Новообразувания 4162 100,8 3,3 

III 
Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 
1270 30,8 1,1 

IV 
Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 
1403 34,0 1,1 

V Психични и поведенчески разстройства 1902 46,0 1,5 

VI Болести на нервната система  2733 66,2 2,2 

VII Болести на окото и придатъците му 2962 71,7 2,3 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 1082 26,2 0,8 

IХ Болести на органите на кръвообращението 15560 377,0 12,3 

Х Болести на дихателната система 10460 253,4 8,2 

ХI Болести на храносмилателната система 9902 239,9 7,8 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 1644 39,8 1,3 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
3201 77,5 2,5 



ХIV Болести на пикочо-половата система 7484 181,3 5,9 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 6307 152,8 4,9 

ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период 1869 42,2 1,5 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и 

хромозомни аберации 
107 2,6 0,1 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити 

при клинични и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

806 19,5 0,6 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 
6742 163,3 5,3 

ХХІ 
Фактори влияещи върху здравното състояние на 

населението 
44672 1082,5 35,3 

 

Хоспитализирана заболеваемост в област Бургас за 2015г. и 2014г. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Изписани 

болни 

На 10 000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Изписани 

болни 

На 10 000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

  2015г. 2014г. 

    

 ОБЩО 126066 3046 100 128505 3102,6 100 

  ОБЩО I - XIX клас 77618 1875 59,3 82731 1997,4 64,4 

I 
Някои инфекциозни и 

паразитни болести 
1830 44,2 1,5 2153 52,0 1,7 

II Новообразувания 4015 97,0 3,2 3973 95,9 3,1 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните органи и 

отделни нарушения, 

включващи имунния 

механизъм 

1404 33,9 1,1 1468 96,0 1,1 

IV 

Болести на ендокринната 

система, разстройства на 

храненето и на обмяната 

на веществата 

1659 40,0 1,3 1707 41,2 1,3 

V 
Психични и поведенчески 

разстройства 
2900 70,0 2,3 2839 68,5 2,2 

VI 
Болести на нервната 

система  
2192 53,0 1,7 2493 60,2 1,9 

VII 
Болести на окото и 

придатъците му 
2734 66,0 2,2 3645 88,0 2,8 

VIII 
Болести на ухото и 

мастоидния израстък 
1135 27,4 0,9 1177 28,4 0,9 

IХ 
Болести на органите на 

кръвообращението 
14328 346,2 11,36 14523 350,6 11,3 

Х 
Болести на дихателната 

система 
10468 252,9 8,3 11698 282,4 9,1 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 

9459 228,5 7,5 9929 239,7 7,7 

ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 
1625 39,3 1,3 1727 41,7 1,3 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната система и на 

съединителната тъкан 

3282 79,3 2,6 3296 79,6 2,6 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 
7466 180,4 5,9 8405 203,0 6,5 

ХV 
Бременност, раждане и 

послеродов период 
5848 141,3 4,6 6437 155,4 5,0 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния период 

1668 222,5 1,3 1657 222,9 1,3 

ХVII 

Вродени аномалии 

[пороци на развитието], 

деформации и 

115 2,8 0,1 128 3,1 0,1 



хромозомни аберации 

ХVIII 

Симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, 

открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

750 18,1 0,6 808 19,5 0,6 

ХIX 

Травми, отравяния и 

някои други последици от 

въздействието на външни 

причини 

4740 114,5 3,8 4668 112,7 3,6 

ХХІ 

Фактори влияещи върху 

здравното състояние на 

населението 

48448 1170,6 38,4 45774 1105,2 35,6 
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От диаграмата по представен брой на хоспитализации за периода 2002-2016 г. е видно, 

че от 2012 г. се наблюдава плавен ръст на хоспитализациите, през 2014 г. достигат връх, който 

се задържа и през 2015 г. и 2016г.  

Високата честота на хроничните неинфекциозни заболявания е значим медико- 

социален проблем. Водещо място през 2016г. заемат: Болестите на органите на 

кръвообръщението, дихателната система, травми и отравяния, бременност, раждане и 

послеродов период.  

При децата най-голям относителен дял на смъртност по причини на умиранията в 

лечебните заведения през 2016г. са състоянията, възникващи през перинаталния период, 

вродените аномалии и деформации, болести на органите на кръвообръщението, дихателната 

система, травми и отравяния. 

Първично инвалидизираните лица преминали през трите състава на ТЕЛК в област 

Бургас през 2016 г. са 7299, през 2015г. 7877. При инвалидност над 90%, 455 лица са с чужда 

помощ, без чужда 781 лица, през 2015г. над 90%, 489 лица с чужда помощ, без чужда 891 лица. 

Най-голям е относителният дял на инвалидизираните лица със загубена работоспособност- 50-

70%- 2790 лица, /38,2%/, 2015 г. 3017 лица /38,3%/, следвани от лицата със загуба на 

работоспособност 71-90%, 1669 лица, през 2015г. 1755. До 50% инвалидност са 603 лица, за 

2015г. 803 лица. Най-честата причина за инвалидизация са болестите на органите на 

кръвообръщението, белодробни заболявания, психични заболявания. През 2016г. като 

работоспособни са определени 137 лица, спрямо 132 за 2015г., временно неработоспособни са 

97, при 105 за 2015г. Деца с признати степен на увреждания  през 2016г. са 767, при 682 за 

2015г. Най-честа причина за инвалидизация при децата са Психични и поведенчески 

разстройства, Болести на нервната система, Вродени аномалии и деформиращи хромозомни 

аберации, Болести на дихателната система и Болести на ендокринната система. 

 



Болестността от злокачествени новообразувания през 2016г. се повишава 15146, 

/3670, 1 на 100 хил. души/, през 2015г. е била 14759, /3566, 0 на 100 хил. души/, 2014г. е 14759 

/3568,7 на 100 х. души/.  

Най-висока е болестността при: 

 Злокачествените новообразувания на кожата-меланом 3359 /813,9 на 100 хил. 

души/ 3257, /786,9 на 100 х. души през 2015г., през 2014г., 3217 /776,7 на 100 х. 

души / . 

• На второ място са заболяванията на млечна жлеза – през 2016г. са 2642 /1244,3 на 

100 хил. души/, 2015г. 2577, /1212,2 на 100 х. души/, през 2014г. 2524, /1187,5 на 100 х. души ; 

• Следвани от новообразувания на женски полови органи за за 2016г. 2374 /1118,1 

на 100 хил. души/, 2015г. 2322 /1092,2 на 100 х. души/, през 2014г. 2293 /1078,8 на 100 хиляди 

души/; 

 храносмилателни органи за 2016г. 2342 /567,5 на 100 хил. души/ през 2015г. 2280 

/550,9 на 100 х. души/, 2014г. 2378/574,1 на 100 х. души/; 

  пикочна система през  през 2016г. 1134 /274,7 на 100 хил. души/ 2015г. 1064 /257, 

1 на 100 х. души/, през 2014г. 1045 /на 100 х. души 252,3/. 

 По органна локализация най-висока е болестността при злокачествени 

новообразувания на кожата –меланом, женска гърда, следвани от женски полови органи-

маточно тяло, рак на маточната шийка, рак на яйчника, храносмилателни органи –дебело 

черво, ректосигмоидна област и анус, стомах.  

 Заболеваемостта-броят на новооткритите случаи злокачествени новообразувания 
е също повишена 

. През 2016г. водещи са: 

• Злокачествените новообразувания на храносмилателни органи 428 /103,7 на 100 

хил. души/, през 2015г. са 443 /107,0 на 100 х. души/, през 2014г.- 434 /104,8 на 100 х. души/; 

•  На второ място меланом и злокачествени новообразования на кожата. През 

2016г, са 295 /71, 4 на 100 хил. души/, през 2015г. 303 /73,2 на 100 х. души/, през 2014г. 255 

/61,6 на 100 х. души за 2014г./; 

• Дихателна система през 2016г. 218 /52,8 на 100 хил. души/, 2015г. са 250 случая 

/60,4 на 100 х. души/. През 2014г. 184 / 44,4 на 100 х. души/; 

•  Следва млечна жлеза 2016г. 197 /92,7 на 100 хил. души/, през 2015г. 228/107,2 на 

100 х. души/. През 2014г. е 188, /88,4 на 100 х. души/; 

•  Женски полови органи  2016г. 196 / 92,3 на 100 хил. души/, 2015г. 181 /85,1 на 

100 хил. души /, 2014г. 163/ 76,7 на 100 х. души/. 

По органна локализация водещи са новооткритите злокачествени новообразувания на 

храносмилателната система-дебело черво, ректосигмоидна област и анус, стомах, дихателната 

система - трахея, бронхи, бял дроб, женски полови органи - рак на маточното тяло, яйчници, 

маточна шийка, простата, пикочен мехур. 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

 

2016г. 2015г. 

Всичко 

в т.ч. 

новоткр

ити 

Всичко в т.ч. 

новоткри

ти 

Всичко в т.ч. 

новотк

рити 

Всичко в т.ч. 

ново

ткри

ти 

Брой На 100 000 от 

населението 

Брой На 100 000 от 

населението 

Общо 15146 1877 3670,1 454,8 14759 1397 3566,0 337,5 

Устни, устна кухина и 

фаринкс 
387 46 93,0 11,1 387 45 93,5 10,9 

 в т.ч. : устни 179 10 43,3 2,4 176 11 42,5 2,7 

Храносмилателни 

органи и перитонеум 
2342 428 567,5 103,7 2280 443 550,9 107,0 

 в т.ч. : стомах 284 75 68,8 18,1 276 73 66,7 17,6 

 дебело черво,ректум 

ректосигмоидна област 

и анус 

996 152 241,3 36,8 1727 265 417,3 64,0 

Дихателна система 755 218 182,9 52,8 773 250 186,8 60,4 

 в.т.ч.: трахея, бронхи, 

бял дроб 
469 177 113,6 42,8 496 217 119,8 52,4 

Кости и ставни 

хрущяли 
52 5 12,6 1,2 49 4 11,8 1,0 

 Меланом и други 

злокачествени 

новообразувания на 

кожата 

3359 295 813,9 71,4 3257 303 786,9 73,2 

Мезотелиална и меки 

тъкани  
169 21 40,9 5,0 164 25 39,6 6,0 

 Млечна жлеза  2642 197 1244,3 92,7 2577 228 1212,1 107,2 

Женски полови органи 2374 196 1118,1 92,3 2322 181 1092,2 85,1 

 в.т.ч. маточна шийка 841 71 396,1 33,4 824 52 387,6 24,4 

 тяло на матката 893 66 420,5 67,8 875 58 411,6 27,3 

 яйчник и други 

придатъци на матката 
529 51 249,1 24,0 512 59 240,8 27,7 

Мъжки полови органи 843 136 420,7 67,8 797 116 396,0 57,6 

 В т.ч. простата 595 121 296,9 60,3 558 100 277,2 49,7 

Пикочна система 1134 168 274,7 40,7 1064 130 257,1 31,4 

 В т.ч. пикочен мехур 758 112 183,6 27,1 711 88 171,8 21,3 

Око, гл.мозък 

цен.нерв.с-ма 
165 30 39,9 7,3 158 28 38,2 6,8 

Щитовидна жлеза 227 17 55,0 4,1 211 21 51,0 5,1 

Неточно опред. 

локализация 
177 84 42,9 20,3 193 106 46,6 25,6 

Лимфна и кръвотворна 

тъкан 
519 35 125,8 8,4 527 57 127,3 13,8 

         
1) На 100 000 жени 
2) На 100 000 мъже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болестност и заболеваемост от активна туберкулоза 

  Болестността от активна туберкулоза през 2016г. показва повишаване 265 случая 

/ 64, 2 на 100 хил. души/, в сравнение с 2015г. 243/ 58,7 на 100 хил. души/, понижена, 2014г. 

276 / 66, 6 на 100 хил. души/.  

По форми на туберкулоза най-силно изразена е болестността на туберкулоза на 

дихателните органи - дихателната система и представлява 89,4 % от всички случаи на 

туберкулоза. От локализациите извън дихателната система най-голям дял имат други форми на 

активна туберкулоза-2016г.-21 лица/5,1 на 100 хил. души/,през 2015г. 15 лица /3,6 на 100 х. 

души/.През 2014г. 13 /3,1 на 100 х. души/. 

 Новооткритите случаи- заболеваемост през 2016г. са 104 / 25,2 на 100 хил. души /, с 

тенденция към понижаване. От 2010г. се отчита понижение на пунктовете до 2014г. През 

2010г.са 139 /33,0 на 100 х.д./, 2011г. 112 /27,0 на 100 х.д./, 2012г. 118 /28,5 на 100 х.д./, 2013г. 

96 /23,2 на 100 х.д./, 2014г. 76 /18, 3 на 100 х.д./, 2015г. 111/26,8 на 100 х. д./. Показателят се 

запазва относително константен, като през 2015г. се наблюдава значително повишаване на 

новооткритите случаи.  

Новооткритите случаи за 2016 г. са понижени с 1,6 пункта, в сравнение с 2015г., когато 

са били увеличени с 8,5 пункта, спрямо 2014 г. В структурата на новооткритата заболяваемост 

водещо място заема туберкулозата на дихателните органи, следват други форми на активна 

туберкулоза , туберкулоза на костите и ставите. 

. Недоброто хранене, лоши битови условия, тютюнопушене, особено сред сред 

малцинствени групи от населението, липсата на здравна култура са водещи  причина за 

заболеваемост. 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването 

Форма на заболяването 2016г. 2015г. 2014г. 

 брой На 

100 000 

брой На 

100 000 

брой На 

100 000 

Общо 265 64,2 243 58,7 276 66,6 

 в т.ч. новооткрити 104 25,2 111 26,8 76 18,3 

Туберкулоза на дих. органи 237 57,4 225 54,4 259 62,5 

в т.ч. новооткрити 95 23,0 99 24,0 69 16,7 

Туберкулоза на костите и ставите 5 1,2 3 0,7 3 0,7 

в т.ч. новооткрити   3 0,7   

Туберкулоза на пикочо-половите органи 2 0,4   1 0,2 

в т.ч. новооткрити 2 0,4     

Други форми на активна туберкулоза 21 5,1 15 3,6 13 3,1 

в т.ч. новооткрити 7 1,7 9 2,2 7 1,7 

 

Броят на психично болните, на диспансерно наблюдение в края на 2016г. е 18819 / 

4560 на 100 хил. души/, 2015 г. е 19652, / 4748 на 100 х. души /, през 2014 г. техният брой е 

20809 5024 на 100 хил. души/. За разглеждания период 2014-2016 г. се установява трайна 

тенденция към намаляване ръста на психични заболявания с 833 пункта спрямо 2015г. 

В структурата на заболяванията  

 През 2016г. най-много са случаите на умствена изостаналост 4877 / 1182 на 100 

хил души/, в сравнение с 2015г. 4985 /1204 на 100 х.  души/, 2014г. 5047 /1219 на 

100 х. души/; 

 следвани от случаите на невротични, свързани със стрес и соматоформни 

разстройства, фобийни разстройства и разстройства на адаптацията – 2016г. 3866 



/937 на 100 хил. души /, 4022 / 972 на 100 х. души/ за 2015 г., 4307 /1040 на 100 х. 

души / 2014г.; 

   следвани от други психични заболявания 2016г. 2691 / 650 на 100 хил. души /, 

2732 / 660 на 100 х. души/ за 2015 г., 2832 /684 на 100 х. души / за 2014 г.  

Психични заболявания – диспансерно наблюдение 

Форма на заболяването 2016г. 2015г. 2014г. 

 брой 
На 

100 000  
брой 

На 

100 000  
брой 

На 

100 000 

Общо 18819 4560 19652 4748 20809 5024 

Разтройства дължащи се на моз. заболяване 1066 258 1086 262 1104 267 

Психични и поведенчески разстройства дължащи се 

на алкохол 
1380 334 1678 405 1907 460 

Шизофрения и шизотипно разтройство  2121 514 2189 529 2394 578 

Маниен епизод и биполярно афективно 

разстройство 
639 155 709 171 880 212 

Депресивен епизод 733 178 760 184 789 1219 

Невротични,свързани със стрес и соматоформни 

разстройства/Фобийни разстройства и разстройства 

на адаптацията/ 

3866 937 4022 972 4307 1040 

Разстройства на личността 1446 350 1491 360 1549 374 

Умствена изостаналост 4877 1182 4985 1204 5047 1219 

Други псехични заболявания 2691 650 2732 660 2832 684 

 
В структурата на кожно-венерелогични заболявания и през 2016г. болестността от 

сифилис продължава да се покачва и достига 299 / 72,4 на 100 хил. души /, в сравнение с 

2015г. 263 лица / 63,5 на 100 хил. души /. През 2014г., случаите са 201 /48.5 на 100 хил. души /. 

Новооткритата заболеваемост от сифилис през 2016г. е понижена 38 случая, / 9,2 на 100х. 

души/, 2015г. 73 /17, 6 на 100 хил. души/, 2014г. 61 /14,7 на 100 хил. души /. 

 Най-голям относителен дял при новооткритата заболеваемост с нарастване на 

заболеваемостта през 2016г. заема трихофития- 158 случая /38,2 на 100 хил. души/, 2015 г. тя 

заема – 86 /20,8 на 100 х. души/, през 2014г. 53 / 12,8 на 100 х. души/. и със 17,4 пункта повече 

спрямо 2015г. През 2016 г. са увеличени случаите на микроспория, където се достига до 71 

/17,2 на 100 хил. души/, 2015г. 36 случая, / 8,7 на 100 х. души/, 2014г.,55/13,3 на 100 хил. души/. 

 
Регистрирани заболявания от кожно – венерологични болести 

Форма на заболяването 2016г. 2015г. 2014г. 

 брой 
На 

100 000  
брой 

На 

100 000  
брой 

На 

100 000 

Сифилис 299 72,4 263 63,5 201 48,5 

в т.ч. новооткрити  38 9,2 73 17,6 61 14,7 

Гонококова инфекция 9 2,2 16 3,9 10 2,4 

в т.ч. новооткрити 7 1,7 15 3,6 10 2,4 

Микроспория 80 19,4 40 9,7 64 15,5 

в т.ч. новооткрити 71 17,2 36 8,7 55 13,3 

Трихофития 215 52,0 110 26,6 57 13,8 

в т.ч. новооткрити 158 38,2 86 20,8 53 12,8 

Фавус       

в т.ч. новооткрити       

 



Случаите на болестност от гонорея през 2016г. е понижена 9 /2,2 на 100 хил. души/, 

2015г. 16 случая /3,9 на 100 х. души/, 2014г. 10 /2,4 на 100 х. души/. 

 Случаите на новооткритите е също с понижени стойности през 2016г. са 7 /1,7 на 100 х. души/, 

2015г. 15 / 3,6 на 100 х. души/, 2014г. 10 случая, / 2,4 на 100 х.души/. 

  Новооткрити заразени и потвърдени случаи с ХИВ са 6 лица през 2016г., за 2015г., 9 

случая, през 2014г. са 7 лица .  

 Недостатъчната здравна култура, лошите битови условия, неспазване на елементарна 

хигиена, неизползване на предпазни средства сред определени групи от населението са 

основни причини за тези заболявания. 

От инфекциозните заболявания по изразени са заболели лица от: 

 Варицела- през 2016г. са 1115 /270 на 100 хил. души/, наблюдава се цикличност 

на четири години в повишаване на стойностите- през 2015г. 709 случая, спрямо 

727 през 2014г., 947 случая за 2013г., 1160 случая за 2012г. 

 Случаите на ентероколит са 814 /197,2 на 100 хил. души/, понижени, в сравнение 

с 2015г. 865, при 784 за 2014г.; 

 Вирусен менингит 13 случая /3,2 на 100 хил. души/повиешен, спрямо 11 случая 

за 2015г., 7 случая за 2014г. 

 Вирусен хепатит е с тенденция към повишаване на случаите през 2016г. -209 

случая /51,1 на 100 хил. души/, през 2015г. са 58 случая, 2014г. 63 регистрирани 

новозаболели лица. 

  Остри респираторни заболявания и грип е нараснал броят на заболелите лица, 

през 2016г.са регистрирани 8824, 2015г.  7511, спрямо 7357 за 2014г. 
 

II.Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Бургас 

 

 Нездравословното хранене, тютюнопушене, ниската физическа активност, 

злоупотребата с алкохол, хроничен стрес, пътно-транспортни произшествия., заемат 

водеща роля. През последните десет години интензивно се променя околната среда. 

Големите градове се превръщат в центрове с екологични проблеми. Това се дължи на 

промишленото производство, неконтролиран ръст на производствени и битови 

отпадъци, разрастване и физическо остаряване на транспортни и автомобилни паркове. 

Всичко това непосредствено оказва влияение върху човешкото здраве, нанася големи 

щети на икономиката, намаляват трудовите ресурси, създава се предпоставки за 

канцерогенна и мутагенна опасност не само за здравето на настоящето, но и за бъдещето 

поколение. 

 Проблемите се дължат основно на емисиите на фини прахови частици и отчасти 

на някои други атмосферни замърсители.Като резултат от въздействието на високите 

концентрации на прах върху здравето е повишената заболеваемост от сърдечно-съдови 

заболявания, заболявания на дихателна система-трахеобронхити, бронхити особено при 

децата.Тенденцията към увеличаване съдържанието на азотен двуокис в атмосферния 

въздух на големите населени места се задълбочава с нарастване броя на личните МПС. 

Повишените концентрации на азотен двуокис увеличават заболяванията на горни и 

долни дихателни пътища при децата, задълбочава и усложнява се симптоматиката и 

заболеваемостта на хронично болните хора. 

Високи концентрации на канцерогенни вещества се наблюдават на територии с 

металургична и нефтохимическа промишленост. Тревожен е проблемът с трайното и 

масивно замърсяване с нефтопродукти на повърхностните и подземните води в района 

на „Лукойл-Нефтохим – Бургас“ ЕАД, в резултат на преработката на нефтопродукти. 

За населението на област Бургас рисков фактор са битовият /транспортен/ и трудов 

травматизъм. 

 Тези и много други фактори, характерни и преобладаващи в Бургаски регион, 

определят особено важното и отговорно място на здравеопазването в региона и поставят 

въпроса за готовността на здравната мрежа за действия при непредвидени ситуации. 

 



III Заключение 

 

На база на направеният анализ на здравно - демографските тенденции в Област 

Бургас могат да се очертаят следните основни проблеми, които имат отношение към 

структурирането и функционирането на здравната система на областно ниво. 

 

1. Увеличение на населението в надтрудоспособна възраст и недостатъчност в 

гарантирането на продължителната грижа за лица с хронични заболявания, липса на 

лечебно заведение тип „хоспис”, слабо развити болници с легла за долекуване и 

продължително лечение, които да предлагат възможности за лечение, наблюдение и 

грижи на хронично болни лица за продължителен период от време. 

2. Непрекъснатият стрес на работното място и в семейството води до повишена 

потребност от психологическа и психотерапевтична помощ. За съжаление хората не 

оценяват първоначалните прояви на стрес и често се достига до развитие на психическо 

заболяване, обект на психиатричната медицинска помощ и необходимост от лечение в 

психиатрично лечебно заведение.  

3. Недостатъчната здравна култура на част от населението поражда редица 

проблеми, свързани с упражняването на правата на гражданите и отношението им към 

здравето и към системата на здравеопазване: отказ от родилна помощ в болнични 

условия, отказ от кръвопреливания, отказ от задължителни имунизации и други. 

4. Поражда се остра необходимост от: 

•  Здравно възпитание на подрастващите; 

•  адекватност при провеждане на профилактичните прегледи, особено в детска 

възраст; 

•  ранно диагностициране на заболяванията; 

•  предотвратяване, или отлагане във времето настъпването на усложнения и 

инвалидизация, както и намаляване продължителността на временната 

неработоспособност; 

• пълноценна ресоциализация на заболелите лица, базирана на комплекс от 

медицински и социални мерки; 

• превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

• повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо 

ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с 

обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето 

на човека и факторите на жизнената среда.  

• подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот, чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за 

здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рискови фактори. 

• ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания, чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

5. Очакванията на потребителите на здравни услуги нарастват и изпреварват 

адаптирането на системата към новите механизми на функциониране. В същото време 

отговорността на отделния човек към неговото собствено здраве все още не съответства 

на новия модел на поведение в общността. 

6. Развитието на Област Бургас като най-посещаваната туристическа дестинация 

от български и чуждестранни туристи, през летния период предизвиква сериозни 

затруднения в медицинското им обслужване, особено пред вид несъответствието на 

предлаганото качество на услугите, спрямо изискванията. Големият поток туристи 

поставя остро въпроса за тяхното медицинско обслужване, като се има пред вид, че 

структурата на лечебната мрежа в населените места по Черноморието е съобразена с 

броя на постоянното население и потенциала на лечебните заведения не може в пълна 

степен да отговори на повишеното търсене на медицински услуги през летния сезон. 

 



 

4.Състояние на системата за медицинска помощ 

Област Бургас се характеризира с най-дългата пътна мрежа в страната. В самите 

общини/здравни райони също са налице населени места, които са значително отдалечени от 

общинските центрове и от най-близките специализирани лечебни структури. В допълнение 

пътната инфраструктура не е особено добра и затруднява и забавя достъпа между отделните 

населени места, общинските центрове и областния център. 

Подходящото и справедливо разпределение на здравните ресурси определя 

необходимостта от въвеждане на планиране не само на областно, но и на местно ниво чрез 

обособяване в рамките на отделни здравни райони, характеризиращи се с определена 

специфика и осигуряващи самостоятелно определено ниво на медицинска помощ.  

Районирането не само решава проблемите, свързани с неравенството на достъпа на 

населението и позволява най-ефективно използване на ресурсите, но и дава възможност за по-

активно ангажиране на местните власти при решаването на здравните проблеми. 

 

a. Първична извънболнична медицинска помощ 

 

 Настоящото състояние на системата в Област Бургас се характеризира основно със: 

затруднен достъп до първична и квалифицирана медицинска помощ в селските райони, върху 

което негативно влияят и допълнителни фактори като недобрата инфраструктура и 

съществуващата транспортна схема; съсредоточаване на лечебните заведения в градовете, и 

при това оказваната медицинска помощ в общините извън Бургас е в ограничен обем; липса на 

възможности за лечение, наблюдение и грижи на хронично болни лица за продължителен 

период от време; липса на ефективен модел за организиране на неотложната помощ; 

недостатъчна квалификация и подготовка на общопрактикуващите лекари, при липса на 

мотивация за следдипломно им обучение; 

 

Осигуреност на населението с общопрактикуващи лекари за 2016г. 

 
ОБЩИНА Брой лекари 

в ИП и ГП 

Брой 

население,обслужвано 

от 1 ОПЛ 

Брой ОПЛ 

на 10 000 

души 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА 220 1876 5,3 

Айтос 14 2017 4,9 

Бургас 132 1586 6,3 

Камено 5 2014 4,9 

Карнобат 4 5958 1,7 

М.Търново 1 3460 2,9 

Несебър 17 1604 6,2 

Поморие 8 3425 2,9 

Приморско 3 2078 4,8 

Руен 11 2560 3,9 

Созопол 7 1819 5,5 

Средец 5 2968 3,4 

Сунгурларе 8 1470 6,8 

Царево 5 1867 5,4 

 

 

 Регистрираните лекарски практики към 31.12.2012г. са 257, в т.ч. индивидуални – 243 и 

групови - 14. През годината лечебните заведения за първична медицинска помощ са намалели с 

1. 

 Незаетите лекарски практики в региона са 27 / Община Средец -5, Община Айтос - 6, 

Община Карнобат – 5, Община М.Търново – 1, Община Руен – 4, Община Камено – 3, Община 

Сунгурларе – 1, Община Средец-2, Община Приморсо -1а в останалите общини / без Община 

Бургас / – по 1 незаета лекарска практика. 



 Договори с НЗОК за 2012 г. са сключили 234 общопрактикуващи лекари, в т.ч. 5 

групови практики, т.е. със седем лечебни заведения повече от предходната 2011 г. Цифрата на 

сключените договори се доближава до заложените параметри в действащата Национална 

здравна карта. Останалите лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ 

не са сключили договори с НЗОК, т.е. това са практики на лекари най-често, без придобита 

специалност, регистрирани по реда на ЗЛЗ, действащ до 02.07.2009 г. Въведените изисквания с 

поправките в ЗЛЗ, ограничи възможностите за регистрация на лечебни заведения за първична 

извънбонична медицинска помощ и постепенно води до нормализиране на регистрациите и 

дейността на същите лечебни заведения. Най-вероятно в бъдеще ще останат регистрирани само 

ЛЗПИМП, които ще изпълняват реално функциите на общопрактикуващите лекари. В тази 

връзка не може да се отчете в истинския смисъл намаление на регистрираните лечебни 

заведения за първична извънболнична медицинска помощ. 

 Обезпокоителен е факта, че се закриват практики на общопрактикуващи лекари в 

отдалечените райони с неблагоприятни условия и се концентрират ЛЗПИМП в по-големите 

населени места. Лекарите от тези райони се преместват към близки до Областния център 

населени места или след придобиване на специалност се насочват към специализираната 

медицинска помощ, отново в гр. Бургас. Така пациентите са принудени да упражнят правото си 

на избор на личен лекар в Общинските центрове и се разпределят при различни лекари. Тези 

лекари от своя страна не посещават селата и не могат да осигурят медицински специалист за 

обслужване на населението. В последствие дори общинските администрации да осигурят 

значително подобряване на условията за работа и битовите условия на лекарите и да се намери 

желаещ да установи практиката си в такъв район, самите пациенти трудно се убеждават да 

направят пореден избор, лекарят остава с ограничена пациентска листа и отново напуска 

района. В общинските центрове са регистрирани 72% от лечебните заведения за първична 

медицинска помощ. 

 Съществуващата лечебна мрежа от първични лекарски практики не може да отговори 

адекватно на потребностите на туристите през летния сезон. 

 Проблеми в достъпа на пациентите до медицинска помощ, са и недобре развитата пътна 

инфраструктура и транспортната схема в общините. В тези райони възможностите на 

първичната медицинска помощ са ограничени от недостига в специализираната медицинска 

помощ и медико-диагностичните лаборатории. 

 

 През 2008 г. са извършени прегледи от общопрактикуващите лекари 793923, което е 1,9 

прегледа на 1 жител годишно.Средно един общопрактикуващ лекар е извършил 2537 прегледа 

за годината. През 2009 г. същите са 801 525, което е с под 1% повече от предходната година. 

Средно един общопрактикуващ лекар е извършил 3193 прегледа за 2009 г. 

 

 Броят на домашните посещения е 26 952, за 2009 г. 

 Представени като съотношение спрямо общия брой амбулаторни прегледи, 

профилактичните представляват 22,24% за 2008 и 18,9 % за 2009 г. 

 Денталната помощ се осъществява от 341 стоматологични практики, в т.ч. 325 

индивидуални и 16 групови. 

 Договори с НЗОК са сключили 263 индивидуални практики по дентална медицина, 12 

групови практики, 1 ДЦ и 2 МДЦ. 

 В общинските центрове са регистрирани 93% от лечебните заведения за първична 

дентална помощ.  

 Незаетите практики по дентална медицина са 68, като най-много са в Община Руен - 13, 

следвана от Община Сунгурларе - 9, Айтос - 8, Карнобат - 7, Камено - 8, Поморие - 7 и Средец 

– 6 практики. 

 Регистрираните практики по дентална медицина са повече от практиките за първична 

медицинска помощ и показват най-висока концентрация в Община Бургас. 

 
Видове ЛЗ  2016г. 2015г. 2014г. 

ИП ПИМП 214 210 222 



ИП ПИДП 341 327 330 

ГП ПИМП 6 6 11 

ГП ПИДП 20 21 20 

 

 

 

Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ по общини в 

област Бургас през 2015г. 

 

 

Община 

Необходим брой 

лекари по здравна 

карта 

Брой регистрирани в РЦЗ (физ.лица) 

В инд.практики В групови практики 

лекари дентални лекари дентални лекари дентални 

Общо: 276 419 210 328 6 21 

ОБЩИНА АЙТОС 19 28 13 13   2 

гр.Айтос 14 23 11 13   1 

с.Карагеоргиево 1 1 1     1 

с.Пирне 1 1        

с.Мъглен 1 1 1       

с.Пещерско 1 1         

с.Тополица 1 1        

ОБЩИНА БУРГАС 141 211 131 232 1 15 

гр.Бургас 132 206 124 231 1 14 

с.Българово 1 1 2       

с. Брястовец 1           

с. Рудник 2 1 1       

с.Черно море 2 1 2 1     

с.Равнец 1 1 1       

с.Маринка 2 1 1     1 

ОБЩИНА КАРНОБАТ 16 24 2 14 2   

гр.Карнобат 10 19 1 14 2   

с.Невестино 1 1         

с.Екз.Антимово 1 1 1       

с.Крумово градище 1 1         

с.Венец 1           

с.Крушево 1 1         

с.Соколово 1 1         

ОБЩИНА КАМЕНО 7 10 5 2     

гр.Камено 3 6 3  1     

с.Русокастро 1 1 1       

с.Тръстиково 1 1         

с.Винарско 1 1 1 1     

с.Трояново 1 1         

ОБЩИНА М. ТЪРНОВО 2 4 1 1     

гр.Малко Търново 1 4 1 1     

с.Граматиково 1          

с.Звездец             

ОБЩИНА НЕСЕБЪР 17 26 13 24 2 2 

гр.Несебър 9 18 8 17 2 1 

с.Свети Влас 2 2 1 2    

с.Равда 1 1 2 3    

гр.Обзор 2 2 2 1    1 



с.Оризаре   2   1     

с.Кошарица 1 1         

с.Гильовци 2          

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 18 28 7 12 1 1 

гр.Поморие 9 20   7 1 1 

с.Ахелой 1 1 2       

гр.Каблешково 3 2 2 3     

с.Бата 1 1 1 1     

с.Гълъбец 1 1 1 1     

с.Горица 1 1 1       

с.Страцин 1 1         

с.Дъбник 1 1         

ОБЩИНА ПРИМОРСКО 4 6 3 4     

гр.Приморско 2 4 2 2     

с.Ясна Поляна 1 1         

с.Ново Паничарево             

гр.Китен 1 1 1 2     

ОБЩИНА РУЕН 19 28 11 5   1 

с.Руен 1 12 1 1   1 

с.Люляково 1 1 1 1     

с.Просеник 1 1 1       

с.Добромир 1 1 1       

с.Дъскотна 1 1         

с.Ръжица 1 1        

с.Планиница 1 1 1 1     

с.Топчийско  1 1 1       

с.Вресово 1 1        

с.Трънак 1 1 1 1     

с.Ябълчево 1 1 1       

с.Скалак 1 1 1       

с.Речица 1 1        

с.Добра поляна 1 1 1       

с.Соколец 1 1 1       

с.Сини рид 1 1   1     

с.Зайчар 1 1         

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 10 15 5 6     

гр.Средец 7 12 4 6     

с.Дебелт 1 1 1       

с.Загорци 1 1         

с.Бистрец             

с.Факия  1 1         

с.Г.Буково             

с.Зорница             

ОБЩИНА СОЗОПОЛ 9 13 6 7     

гр.Созопол 3 8 2 4     

с.Черноморец 1 2  1 1     

с.Росен 2 1 1 1     

с.Зидарово 1 1 1       

с.Крушевец 1 1 1  1     

с.Равадиново            

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 8 12 8 1     

гр.Сунгурларе 3 8 3 1     



с.Манолич 1 1 1       

с.Подвис 1   2       

с.Прилеп 1 1 1       

с.Лозарево 1 1 1       

с.Съединение 1 1         

с.Черница             

ОБЩИНА ЦАРЕВО 6 9 5 7     

гр.Царево 5 8 4 5     

гр.Ахтопол 1 1 1 2     

с.Синеморец             

с.Лозенец            

с.Кости             

 

 

 

 

 

 Изостава процеса на квалификация на личните лекари по Общата медицина, както и 

самото им зачисляване за специализация. Към момента 29 лекари в първичната извънболнична 

помощ са с призната специалност по Обща медицина, 37 са зачислени за специализация, 68 

лекари без специалност и със специалност, с която не могат да продължат след 2014 г. да 

работят като ОПЛ, не са зачислени за специализация.  

 Сред ОПЛ, най-много са специалистите по Вътрешни болести – 54, следвани от тези със 

специалност по Детски болести – 37. 

 

 

 Изводи:  

 Разпределението на лечебните заведения по общини показва съсредоточаване на 

медицински специалисти в областния център - 54, 42% от ЛЗ за първична медицинска помощ и 

71,8 % от практиките за първична дентална помощ; 

 Регулира се процеса на регистрация на ЛЗИМП, но макар и бавно намаляват лекарските 

практики в районите с неблагоприятни условия. Намалението е за сметка на общините с труден 

за обслужване район / много населени места с малко население и отдалечени от общинския и 

областен център/.  

 Преобладаването на индивидуалните практики пред груповите практики в доболничната 

помощ затруднява достъпа и качеството при обслужване на пациентите; 

 Неусъвършенствани механизми на взаимодействие в отношенията между 

общопрактикуващите лекари, специалистите и лекарите в спешната медицинска помощ и 

болничните заведения затруднява своевременното оказване на медицинска помощ. 

 

b. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

 
 Съществен проблем в Област Бургас е концентрацията на специализираната медицинска 
помощ в гр.Бургас и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове. От 
една страна това затруднява достъпа на пациентите до специализираната медицинска помощ и 
забавя диагностично-лечебния процес, а от друга страна възпрепятства извършването на 
профилактични прегледи. Недостатъчно ефективна е и организацията на неотложна 
извънболнична помощ. 

 Осигуреността с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ: 12,4 на 10 000 

души от населението. Макар и леко осигуреността с лекари в извънболничната медицинска 



помощ намалява, тъй като медицинските специалисти през последните години са константна 

величина, а населението на областта бавно се увеличава.  

 ЛЗ за специализирана ИМП са 439, като в тази цифра не се включват 31 медико-

технически лаборатории. ЛЗСИМП като брой се задържат на едно ниво през последните 

години с малки отклонения.  

 Разпределението по видове лечебни заведения - 369 специализирани индивидуални 

лекарски практики, 11 – групови специализирани практики, 6 индивидуални за специализирана 

помощ по дентална медицина, 28 МЦ и 5 ДКЦ, 2 Медико-дентални центъра, един ДЦ, СМДЛ – 

17 и СМТЛ – 31. 

 МЦ, ДКЦ, ДЦ – собственик на които са общините или държавата, има в Общини: Бургас 

–3 МЦ, 2 ДКЦ, 1 ДЦ и един МЦ, в което собственик на капитала е МБАЛ-Бургас АД; Несебър 

– 1 МЦ , Поморие – 1 МЦ, Средец – 1 МЦ, Карнобат – 1 МЦ, Айтос – 1 МЦ, Приморско – 1 

ДКЦ и Руен – 1 МЦ. В община Бургас са налице две ДКЦ, с едноличен собственик на капитала, 

съответно Министерство на отбраната и Министерство на транспорта; 

 В Община Царево е налице само частен МЦ. 

 Останалите МЦ са частни, в община Несебър – 2 МЦ и 2 МДЦ, община Средец – с. 

Община Поморие – 1 МЦ, Дебелт – 1 МЦ - към момента е закрито и останалите 13 частни МЦ 

са в гр. Бургас 

 В общини Камено, Сунгурларе, Созопол и М.Търново няма специализирани лечебни 

заведения за извънболнична помощ. 

 В 9 от медицинските и диагностично-консултативните центрове на територията на 

областта има разкрити общо 51 болнични легла за наблюдение и лечение на болни до 48 часа, 

Седем от които ЛЗ са в в гр.Бургас с 44 легла и 2 ЛЗ в община Несебър с общо седем легла. 

 Договори с НЗОК за извънболнична специализирана медицинска помощ са сключили: 

17 МЦ, 5 ДКЦ, 135 индивидуални практики, 5 групови практики, 14 МДЛ. 

 Обемът амбулаторна дейност в специализираните лечебни заведения за 2009 г. показва 

намаление с 1,4 % в сравнение с 2008 г. 

 През 2008г. са проведени общо 63731 профилактични прегледа при специалисти, от 

които 2014 са на деца до 17 год. възраст. През 2009 г. са проведени 67 916 профилактични 

прегледи, или с 6,6 % повече от 2008 г., от които 8746 на деца до 17 год. Възраст, или 4,3 пъти 

повече от 2008 г 

 Най-често се диспансеризират лица по следните класове болести: Болести на 

кръвообръщението, следвани от Болестите на ендокринните жлези, Болести на нервната 

система и Болести на дихателната система. 
Съотношението между лекарите в първичната и специализираната извънболнична 

медицинска помощ е 1:1,7.  
Оценката на потребностите от лекари - специалисти в извънболничната медицинска помощ 

е съобразена с необходимостта от осигуряване на по-голям обем и по-качествени грижи за 
пациентите в амбулаторни условия, което да се осъществява при 24-часов график на 
медицинско обслужване, както и с нарастване на броя на населението на Област Бургас. 

Сравнявайки броя на лекарите от лечебните заведения за СИМП по областна здравна 

карта и фактически работилите през 2008год. лекари-специалисти, се констатира недостиг в 

извънболничната помощ по специалностите: вирусология, имунология, клинична алергология, 

нуклеарна медицина и всички стоматологични специалности. Осигуреността по 

специалностите: акушерство и гинекология, неврология, детски болести, хирургия, урология, и 

физиотерапия надхвърля над 300% залегналия в здравна карта изискуем минимум от 

специалисти в извънболничната помощ. Регистрираните над здравна карта лечебни заведения 

по физиотерапия корелират с големия брой балнеохотели на територията на Област Бургас. 

 

Видове ЛЗ  2016г. 2015г. 2014г. 

ИПСМП 325 341 345 

ИПСДП 6 6 6 

ГПСМП 8 8 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ по общини към 31.12.2016г. 

 
Община ИПСМП ИПСДП ГПСМП ГПСДП МЦ МДЦ ДКЦ ДЦ МДЛ МТЛ хосписи общо 

Общо 325 6 8  40 1 6 1 17 28 2 434 
Айтос 23  1  1    2 3  30 

Бургас 230 6 5  16  6 1 13 22  299 

Карнобат 13    1       14 

Камено 1           1 

Малко 

Търново 
    1   

 
  1 2 

Несебър 30  1  12 1   1 1  46 

Поморие 18    2    1 1  22 

Приморско     2       2 

Руен 2    1       3 

Средец 1    1       2 

Созопол 2    2      1 5 

Сунгурларе 1           1 

Царево 4  1  1     1  7 

 

 

 

Изпълнение на здравната карта за област Бургас по видове специалности към 31.12.2009г. 

Специалност НЗК 
Брой специалисти в 

ИБСМП 

Превишение / 

намаление в 

абсолютни цифри  

Процентно 

изпълнение на НЗК 

Общо: 235 523 288 223 

Акушерство и 

гинекология 
14 46 32 329 

Алергология 3 2 -1 67 

Гастроентерология 6 8 2 133 

Дерматовенерология 11 25 14 227 

Ендокринология 10 15 5 150 

Вътрешни болести 22 24 2 109 

Инфекциозни 

болести 
3 3 0 100 

Кардиология 13 27 14 208 

Неврология 16 50 34 313 

Нефрология 3 6 3 200 

ГПСДП    

МЦ 40 41 40 

МДЦ 1 1 1 

ДКЦ 6 5 5 

ДЦ 1 1 1 

МДЛ 17 17 19 

МТЛ 28 29 27 



Онкология 2 4 2 200 

Ортопедия и 

травматология 
4 10 6 250 

Ото-рино-

ларингология 
13 34 21 262 

Офталмология 15 34 19 227 

Медицинска 

паразитология 
0 0 0  

Детски болести 16 50 34 313 

Психиатрия 16 30 14 188 

Пулмология 9 12 3 133 

Ревматология 1 3 2 200 

Урология 2 9 7 450 

Хематология 1 1 0 100 

Хирургия 13 48 35 369 

Физиотерапия 5 21 16 420 

Анестезиология  10 9 -1 90 

Неврохирургия 1 4 3 400 

Клинична 

токсикология 
1 1 0 100 

Обща и клинична 

патология 
0 3 1  

Трансфузионна 

хематология 
 1   

Вирусология  1   

Микробиология 3 5 2 167 

Образна диагностика 15 21 6 140 

Съдова хирургия 0 1 1  

Клинична 

лаборатория 
7  11 4 157 

Спортна медицина 0 3 2  

 

 
Специализирана мед. помощ- амбулаторна дейност- 2016г. 

 

  

Посещения в амбулаторията 

Посещения по 

домовете Всичко 

в това число 

деца до 

17 год 
профилактични 

от тях 

деца до 

17 год. 

Специализирана мед. помощ 801449 197894 43214 9490 5023 

вътрешни болести 28612 547 2604  365 

гастроентеролози 11982 749 208 55 123 

ендокринолози 37919 167 51  88 

кардиолози 70232 2998 108  48 

ревматолози 5555 4    

пневмофтизиатри 21811 595 50  45 

нефролози 7053 191    

хематолози 4113 48    

алерголози 4689 988   2 

педиатри 142391 134705 5751 5693 2698 

хирурзи 51490 7414 3102 352 229 



ортопедотравматолози 41551 7664 2709 1032 225 

уролози 16204 713 984 147 192 

неврохирурзи 1366 79    

акушер-гинеколози 75018 2839 19793 1323 16 

инфекционисти 1043 445    

офталмолози 75198 11306 2980 242 80 

оториноларинголози 33480 10661 993 463 54 

невролози 66150 3129 2735 98 523 

психиатри 14858 345 424 7 245 

дермато-венеролози 27410 7014 112  15 

физиотерапевти 50652 1685   75 

Други 12672 608 149 78  

 
 

Изнесените цифри създават впечатление за достатъчно структури в лечебната и здравна 

мрежа на Областта, но въпреки това съществува известна диспропорция в определени райони, 

по отношение осъществяване на националните приоритети в здравеопазването – достъпност, 

своевременност и качество на медицинското обслужване на населението. 

 В селските райони е затруднен достъпа на хората до квалифицирана медицинска помощ. 

В част от населените места медицинското обслужване се осигурява от лица с полувисше 

медицинско образование. Върху описания процес негативно влияят и недобрата 

инфраструктура и съществуващата транспортна схема.  

 Лечебните заведения са съсредоточени основно в градовете и независимо от наличието 

на структури за специализирана медицинска помощ в общинските центрове, същата се оказва в 

пълен обем единствено в Община Бургас. 

 В МЦ и ДКЦ, с изключение на Община Бургас по определени профили заболявания 

работят медицински специалисти от други лечебни заведения извън съответната община, които 

са на разположение на пациентите в определени дни от седмицата или месеца. 

 Профилактиката на заболяванията на населението от по-отдалечените региони е 

свързана с допълнителни разходи за транспорт до специализирани лечебни заведения, с цел 

извършване на изследвания и консултации. Това води до отказ на пациентите от провеждането 

на профилактични прегледи. Въпреки това броят на проведените от специалистите 

профилактични прегледи общо и сред децата се увеличава, но това най-вероятно е свързано и с 

реализиране на профилактичните програми на Министерство на здравеопазването. 

 В много случаи единственият начин да се получи професионална медицинска помощ е 

чрез филиалите на ЦСМП. В някои филиали екипите за спешна медицинска помощ или част от 

тях са сформирани от специалисти с полувисше медицинско образование. Налице е текучество 

и недостиг на кадри и повечето лекари са без призната специалност.  

 Съсредоточаването на психиатричната специализирана помощ в областния център 

затруднява дейността по Националната програма за психично здраве, тъй като една от целите й 

е този вид медицински услуги да се прилагат в близост до дома на пациента. 

 В здравните кабинети по училища и детски градини работят само специалисти по 

здравни грижи. 

c. Болнична медицинска помощ 

 

Видове заведения 
2016г. 2015 г. 

Брой Легла Брой Легла 

Лечебни заведения за болнична помощ-

всичко 
20 2561 20 2488 

Публични лечебни заведения 11 1391 11 1383 

Многопрофилни болници 5 731 5 746 

Многопрофилна болница за активно 

лечение-

Бургас,Айтос,Карнобат,Поморие,Средец 

5 731 5 746 

Специализирани болници 3 369 3 372 



Специализирана болница за активно 

лечение 
1 73 1 72 

Специализирана болница за рехабилитация 2 296 2 300 

Диспансери     

За кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ/ 1 10 1 10 

За онкологични заболявания /КОЦ/ 1 149 1 123 

За психични заболявания /ЦПЗ/ 1 132 1 132 

Частни лечебни заведения 9 1170 9 1105 

Многопрофилни болници 4 545 4 473 

Многопрофилна болница за активно 

лечение 
4 545 4 473 

Специализирани болници 5 625 5 632 

Специализирана болница за активно 

лечение 
2 44 2 44 

Специализирана болница за рехабилитация 3 581 3 588 

 

 На територията на Област Бургас функционират 23 болнични лечебни заведения и един 

Самостоятелен диализен център. 

Лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Бургас са:  

 Седем многопрофилни болници за активно лечение с общ брой легла – 1074 болнични 

легла, в т.ч. две частни болници с 18 % от леглата в мноагопропрофилните болници. 

 Две специализирани болници за активно лечение – по пневмофтизиатрични заболявания 

- с 90 б.л.и по вътрешни болести с 20 б.л. или с общ брой легла 110 

  Пет специализирани болници за активно лечение с частен капитал – една по 

акушерство и гинекология, и три по хирургия, една по очни болести с общ брой легла 67. Две 

от специализираните болници по хирургия през 2009 г. почти не осъществяват дейност. 

 Една специализирана болница за долекуване и продължително лечение с 20 легла. 
 Четири специализирани болници за рехабилитация с общ брой легла 631, една от които 

с частен капитал и 20 % от рехабилитационните легла; една държавна с 200 легла, в която 

липсват условия за лечебна дейност. 

 Една специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 

– Военен санаториум, собстевност на Министерство на отбраната със 134 легла, в която 

дейността се осъществява за пациенти, които работят към МО и до която обикновените 

пациенти нямат достъп.. 

 Диспасери със стационар по профили: онкологичен с 126 легла, кожно-венерологичен с 

20 легла и психиатричен с 268 легла, от които 150 за активно лечение или общ брой легла - 414. 

 Договор с НЗОК по изпълнение на клинични пътеки имат 16 лечебни заведения за 

болнична помощ. 

 За РБ осигуреността с легла е 54,6/по данни за 2007г./. Най-висока осигуреност с болнични 

легла Бургаски регион е имал през 1993г. – 81,4. тта. Осигуреността с болнични легла за 

Бургаски регион за 2007г. е 53,8 на 10 000 души население. В сравнение с 2006г., когато е 

отчетен най-нисък брой легла, осигуреността е увеличена с 19,7 легла на 10 хиляди население. 

През 2008г. броят на болничните легла в област Бургас е 2302, а осигуреността на 10 хиляди е 

54,7 легла. Осигуреността с болнични легла е относителна величина и следва да се отнася към 

различните видове болнични легла и реално функциониращите структури. За предходните 

години не са отчитани леглата на СБДПР – Военен санаториум – Поморие. 

Сумарно изчислена осигуреността с болнични легла за 2009 е 58 на 10 000 души население. 

 Тази цифра не отразява реалното състояние на лечебната мрежа. 

От споменатите 23 лечебни заведения към момента не осъществяват дейност: една СХБАЛ 

– с 12 легла и втора СХБАЛ – с 19 легла., една СБР с 200 легла и втора СБДПР – със 134 легла, 

която е с ограничен режим на прием на пациенти. 

В тази връзка осигуреността с болнични легла следва да се изчислява на друга база – 2085 

болнични легла, в реултат на което реалната осигуреност за Област Бургас е 49,4 на 10 000 

души население. 



Осигуреността с легла за активно лечение е 32,0 на 10 х.ч.за 2008г., което е по-нисък 

показател, в сравнение с 2007 г. Във връзка с гореизложеното, броят болнични легла за активно 

лечение през 2009 г. е 1432, като осигуреността с болнични легла за активно лечение е 33,9 на 

10000 души население, т.е. разкриването на нови лечебни заведения не води до значително 

повишаване на осигуреността с болнични легла за активно лечение, тъй като част от големите 

лечебни заведения за болнична помощ – държавни или общински значително намаляват броят 

на легла си, закриват се цели структури, и този процес продължава и към момента. 

Осигуреността с остри легла е по-ниска от средните стойности за страната.  

По същия начин е разгледан и въпросът за лечебните заведения за долекуване, 

продължително лечение и рехабилация. Реално от четири болници за рехабилитация, една за 

долекуване, продължително лечение и рехабилация и една за долекуване и продължително 

лечение, дейност се извършва в три болници за рехабилитация с общ брой болнични легла – 

431. На тази база осигуреността с болнични легла за рехабилитация е 10, 2 на 10 000 души 

население. Дори да се прибавят 20 легла за долекуване и продължително лечение в СБДПЛ – 

М. Търново, осигуреността е 10,6 на 10 000 души население. На СБР – Китен ЕАД и СБДПР – 

Военен санаториум – Поморие не може да се разчита за осигуряване на достъпна и/или 

качествена медицинска помощ, по описаните по-горе причини.  

 Най-голям е недостигът на болнични легла за интензивно лечение – в лечебните заведения 

за болнична помощ са разкрити, оборудвани и отговарящи на стандарт „Анестезия и 

интензивно лечение” само 38 интензивни легла, обособени в самостоятелни отделения. Всички 

те са в болници в гр. Бургас и представляват 0,89 осигуреност на 10 000 души население. 

Дванадесет от тях са в частни лечени заведения, или 31,6 %, шест – в МДОЗС – Бургас и са 

интензивни легла за нуждите на самия диспансер – 15,8% и останалите 20 – в МБАЛ – Бургас 

АД. Оснаналите легла за интензивно лечение отразени в таблиците, не покриват в пълна степен 

изискванията на медицинския стандарт и са по-скоро легла за интензивни здравни грижи. 

 По тези причини данните от табличното отразяване на броят на леглата не корелира с 

истинското състояние на лечебната мрежа. 

През 2008г в болничната помощ са работили 458 лекари,а през 2009 г. – 443 от които на 

основен договор в лечебните заведения са 411 и фармацевти 4. 

Медицинските специалисти по здравни грижи в ЛЗБП през 2009 г. са 1023, в т. ч. 

медицински сестри 749, акушерки 109, клинични и ренгенови лаборанти 92, рехабилитатори и 

други СЗГ - 73 и друг немедицински персонал - 849. Съотношението лекари:полувисш 

медицински персонал е 1:2,3. Отчита се непрекъсната тенденция към намаляване на броя на 

медицинските специалисти по здравни грижи. 

В болничната помощ се наблюдава недостиг или липса на специалисти по неонатология, 

съдова хирургия, клинична токсикология, гръдна хирургия, микробиология, пластична и 

възстановителна хирургия, което затруднява сключването на договори по повече клинични 

пътеки с НЗОК. 

 Легла в лечебните заведения за болнична помощ по видове към 31.12.2015 г. 

 

 
Брой 

легла 
1 ниво  2 ниво  3 ниво 

Относителен 

дял 

Осигуреност на 

10 000 

   

Общо 2488 353 1189 946 100 60,1 

За реанимация и интензивно 

лечение  
54  19 35 

2,2 1,3 

Терапевтични 608 122 417 69 24,4 14,7 

Вътрешни болести -непрофилни  33 8 25 0 1,3 0,8 

Гастроентерология 48  48  1,9 1,2 

Ендокринология 21 1 20  0,8 0,5 

Инфекциозни болести  40 10 30  0,2 1,0 

Кардиология 107 16 22 69 4,3 2,6 

Клинична хематология 5 5   0,2 0,1 

Кожни и венерически болести 10  10  0,4 0,2 



Лъчелечение 27  27  1,1 0,7 

Медицинска онкология 48  48  1,9 1,2 

Нервни болести 118 46 72  1,9 2,9 

Нефрология 28 8 20  1,1 0,7 

Пневмология и фтизиатрия 108 28 80  4,3 2,6 

Ревматология 15  15  0,6 0,4 

Хирургични 374 10 236 128 15,0 9,0 

Гръдна хирургия       

Детска хирургия 5  5  0,2  

Кардиохирургия 20   20 0,8 0,5 

Неврохирургия 25  25  1,0 0,6 

Ортопедия и травматология 68  58 10 2,7 1,6 

Очни болести 23  10 23 0,9 0,5 

Съдова хирургия 26   26 1,0 0,6 

Урология 32  32  1,3 0,8 

УНГБ 36  26 10 1,4 0,9 

Хирургия 139 10 80 49 5,6 3,4 

Педиатрични 191 68 113 10 7,7 25,5 

Неонатология 53 13 30 10 2,1 7,1 

Педиатрия 138 55 83  5,5 18,4 

Акушеро -гиникологични  131 20 101 10 5,3 3,2 

Акушерство 69 10 59  2,8 1,7 

Гинекология 46 5 31 10 1,8 1,1 

Патологична бременност 16 5 11  0,6 0,4 

Други 1130 133 303 694 45,4 27,3 

Психиатрия 132   132 5,3 3,2 

Физикална и 

рехабилитационна медицина 
938 73 303 562 

37,7 22,7 

Продължително лечение 55 55   2,2 1,3 

Палетивни грижи 5 5   0,2 0,1 

       

Дневен стационар –места 

/психиатрични/ 
118    

 2,8 

 
Изводи: 

 

 Общата осигуреност с болнични легла в Област Бургас е недостатъчна.  

 Осигуреността с болнични легла за реанимация и интензивно лечение е в пъти по-ниска 

от необходимите. 

 Налице са изключително благоприятни условия за развитие на балнео- и курорто-

лечение, чрез таласотерапия, луголечение, калолечение и водолечение на базата на 

съществуващите минерални извори в гр. Бургас (кв. Ветрен), морската вода, богата на 

микроелементи и естествените калонаходища и лугонаходища. Това предполага разширяване 

на базата на болници за долекуване, продължително лечение, и рехабилитация, като тези 

лечебни заведения имат междуобластни и национални функции. 

 В Област Бургас е налице тенденция към увеличаване броя на лечебните заведения за 

болнична помощ, при относително постоянен брой на медицинските специалисти. Това води 

до преразпределение на кадровия ресурс и част от дейностите се осъществяват на 

функционален принцип. 

Увеличеният брой лечебни заведения за болнична помощ не повишава осигуреността с 

болнични легла; 

 

 

Дейност на стационарите на болничните лечебни заведения- 2016г. 
 



Видове заведения 

2016 г. 2016г. 

Легла 

средного

дишен 

брой  

Постъпил

и болни 

Изписа

ни 

болни 

Умрели 
Премина

ли болни 

Проведе-

ни 

леглодни 

Използва

емост на 

леглата 

(дни) 

Оборот 

на 

леглата 

Среден 

престой 

на 1 

лекуван 

болен 

Летали-

тет (% 

Общо 2561 126556 124931 1464 127457 663911 259 50 5,2 1,2 

           

Многопрофилни 

болници 
731 39158 38270 819 39398 162498 222 54 4,1 2,1 

           

МБАЛ Бургас АД 508 30598 29771 804 30802 120666 238 61 3,9 2,6 

МБАЛ-Айтос ЕООД 70 2827 2795 11 2842 13916 199 41 4,9 0,4 

МБАЛ-Карнобат ЕООД 60 2598 2588 3 2606 12874 213 43 4,9 0,1 

МБАЛ-Поморие ЕООД 68 2324 2312 1 2330 9935 146 34 4,2 0,0 

МБАЛ-Средец ЕООД 25 811 804  818 5197 208 33 6,4  

Специализирани 

болници 
369 14716 14696 14 14765 117179 318 40 7,9 0,1 

           

СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 73 2304 2285 13 2353 22882 313 32 9,7 0,6 

СБР-БМБ ЕАД 116 5192 5192  5192 39295 339 45 7,6 - 

СБР-НК-Поморие ЕАД 180 7220 7219 1 7220 55002 306 40 7,6 0,0 

           

Диспансери 291 10310 10093 185 10378 68345 235 36 6,6 1,8 

КОЦ- Бургас ЕООД 149 8061 7870 179 8079 29833 200 54 3,7 2,2 

ЦПЗ-Бургас ЕООД 132 1916 1890 6 1966 35994 273 15 18,3 0,3 

ЦКВЗ-Бургас ЕООД 10 333 333  333 2518 252 33 7,6 - 

           

Публични заведения-

общо 
1391 64184 63059 1018 64541 348022 250 46 5,4 1,6 

           

Частни лечебни 

заведения 
1170 62372 61872 446 62916 315889 270 54 5,0 0,7 

МБАЛ-Лайф Хоспитал 

ЕООД 
107 8431 8415 9 8450 30783 288 79 3,6 0,1 

МБАЛ-Дева Мария 

ЕООД 
161 11674 11449 198 11731 40272 250 

73 

 
3,4 1,7 

МБАЛ-Бургасмед ООД 217 10874 10628 177 10909 41559 192 50 3,8 1,6 

МБАЛ- Маджуров ЕООД 60 3359 3342 12 3373 16484 275 56 4,9 0,4 

СОБАЛ-Бургас ООД 13 2415 2415  2415 3142 242 186 1,3 - 

СБАЛК Сити Клиник - 

Бургас ООД 
31 1867 1821 50 1879 6911 223 61 3,7 2,7 

СБР „Стайков и ф-я” 

Сл.бряг ЕООД 
255 8336 8354  8490 66353 260 33 7,8 - 

СБР „Несебър“ЕАД 253 12709 12741  12962 91436 361 51 7,1 - 

СБР Мари” ЕООД 73 2707 2707  2707 18949 260 37 7,0 - 

 

 

Дейност на стационарите на болничните лечебни заведения-2015г. 

 

 
 

Видове заведения 

2015г. 2015г. 

Легла 

средного

дишен 

брой  

Постъпил

и болни 

Изписа

ни 

болни 

Умрели 
Премина

ли болни 

Проведе-

ни 

леглодни 

Използва

емост на 

леглата 

(дни) 

Оборот 

на 

леглата 

Среден 

престой 

на 1 

лекуван 

болен 

Летали-

тет (% 

Общо  126178 124761 1302 127003 690226 266 49 5,4 1,0 

           

Многопрофилни 

болници 
 40080 39260 889 40389 166577 234 57 4,1 2,2 

МБАЛ Бургас АД 509 31731 30916 853 31973 125989 248 63 3,9 2,7 



МБАЛ-Айтос ЕООД 64 2785 2783 17 2815 13794 216 44 4,9 0,6 

МБАЛ-Карнобат ЕООД 50 2319 2311 14 2333 11532 231 47 4,9 0,6 

МБАЛ-Поморие ЕООД 62 2432 2432 4 2442 10264 166 39 4,2 0,2 

МБАЛ-Средец ЕООД 26 813 818 1 826 4998 192 32 6,1 0,1 

           

Специализирани 

болници 
          

СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 70 2409 2396 9 2454 22751 325 35 9,3 0,4 

СБР-БМБ ЕАД 133 5354 5354  5354 41166 310 40 7,7  

СБР-НК-Поморие ЕАД 180 7248 7248  7248 54930 305 40 7,6  

           

Диспансери           

КОЦ- Бургас ЕООД 148 11554 11433 145 11612 50890 344 78 4,4 1,3 

ЦПЗ-Бургас ЕООД 250 2922 2885 7 2965 54926 220 12 18,5 0,2 

ЦКВЗ-Бургас ЕООД 10 364 364  364 2670 267 36 7,3  

           

Публични заведения-

общо 
 69931 68940 1050 70386 393910 262 47 5,6 1,5 

           

Частни лечебни 

заведения 
 56247 55821 252 56617 296316 272 52 5,2 0,4 

МБАЛ-Лайф Хоспитал 

ЕООД 
90 8490 8495 4 8518 29691 330 95 3,5 0,04 

МБАЛ-Дева Мария 

ЕООД 
129 10599 10483 124 10664 35504 275 83 3,3 1,2 

МБАЛ-Бургасмед ООД 186 6284 6224 48 6307 23497 126 34 3,7 0,8 

МБАЛ- Маджуров ЕООД 60 3646 3649 9 3672 15581 260 61 4,2 0,2 

СОБАЛ- Бургас 13 2038 2038  2038 2719 209 157 1,3  

СБАЛК“Кардио център“ 

ООД 
31 1990 1916 67 1995 6477 209 64 3,2 3,4 

СБР „Стайков и ф-я” 

Сл.бряг ЕООД 
262 9943 9969  10123 78584 300 39 7,8  

СБР „Несебър“ЕАД 252 10624 10414  10667 86483 343 42 8,1  

СБР Мари ЕООД 66 2633 2633  2633 17780 269 40 6,8  

 

 

 

 

 Дейност на стационарите на болничните лечебни заведения-2014г. 
 

Видове заведения 

2014г. 2014г. 

Легла 

средного

дишен 

брой  

Постъпил

и болни 

Изписа

ни 

болни 

Умрели 
Премина

ли болни 

Проведе-

ни 

леглодни 

Използва

емост на 

леглата 

(дни) 

Оборот 

на 

леглата 

Среден 

престой 

на 1 

лекуван 

болен 

Летали-

тет (% 

Общо 2570 128518 127273 1232 130330 682074 265 61 4,2 1,0 

Многопрофилни 

болници 
703 42417 41462 954 42725 179828 256 61 4,2 2,2 

МБАЛ Бургас АД 509 33132 32217 912 33371 133625 263 66 4,0 2,8/ 

МБАЛ-Айтос ЕООД 57 3132 3115 25 3170 15989 281 56 5,0 0,8 

МБАЛ-Карнобат ЕООД 50 2654 2640 15 2669 12921 258 53 4,8 0,6 

МБАЛ-Поморие ЕООД 62 2616 2611 2 2623 11713 189 42 4,5 0,1 

МБАЛ-Средец ЕООД 25 883 879  892 5580 223 36 6,3  

Специализирани 

болници 
          

СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 71 2724 2729 10 2784 218 307 39 7,8 0,4 

СБДПЛ-М.Търново 

ЕООД 
          

10СБР-БМБ ЕАД 135 5685 5685  5685 42783 317 42 7,5  

СБР-НК-Поморие ЕАД 180 7422 7422  7422 56095 312 41 7,6  

Диспансери           

КОЦ- Бургас ЕООД 133 10922 10830 74 10962 4914 372 82 4,5 0,7 



ЦПЗ-Бургас ЕООД 250 2820 2824 6 3873 45851 183 15 11,8 0,2 

ЦКВЗ-Бургас ЕООД 10 419 418 1 419 3120 312 42 7,4 0,2 

Публични заведения-

общо 
1482 72409 71370 1045 73870 398917 269 50 5,4 1,4 

Частни лечебни 

заведения 
1088 56109 55903 187 56460 283157 260 52 5,0 0,3 

МБАЛ-Лайф Хоспитал 

ЕООД 
88 7649 7638 7 7673 26586 302 87 3,5 0,1 

МБАЛ-Дева Мария 

ЕООД 
129 10906 10792 101 10958 37183 288 85 3,4 0,9 

МБАЛ-Бургасмед ООД 173 8278 8250 19 8292 39995 231 48 4,8 0,2 

МБАЛ- Маджуров ЕООД 60 3938 3945 5 3976 12503 208 66 3,1 0,1 

СОБАЛ- Бургас 13 2514 2514  2514 3254 250 193 1,3  

СБАЛК“Кардио център“ 

ООД 
31 1994 1941 55 2001 6772 218 65 3,4 2,8 

СБР „Стайков и ф-я” 

Сл.бряг ЕООД 
253 10269 10212  10392 78613 311 41 7,6  

СБР „Несебър“ЕАД 253 8908 8958  9001 64883 256 36 7,2  

СБР Мари ЕООД 88 1653 1653  1653 13368 152 19 8,1  

 

 
 

  

 През 2009 г. броят на преминалите пациенти през стационарите на лечебните заведения 

незначително намалява, в сравнение с предходната година. 

Използваемостта на легловата база е 266 дни в годината, или 73 %, леко покачена 

спрямо 2008 г. и е по-ниска в сравнение с показателя за РБългария. Оборотът на леглата и 

средният престой на лекуван болен са съизмерими с показателите за страната. 

 Недостатъчната осигуреност с болнични легла и в същото време сравнително ниската 

използваемост на леглата се дължи на осъществяване правото на достъп до медицинска помощ 

и предпочитанията на част от населението на област Бургас да получават медицинска помощ в 

лечебни заведения извън областта. В същото време повечето лечебни заведения за болнична 

помощ имат значително по-висока използваемост на леглата, което показва, че пациентите все 

още получават медицинска помощ във възможно най-близката болница. Стойностите на 

показателя се намаляват именно от лечебните заведения, които не реализират съществена 

дейност и не могат да служат като структури на лечебната мрежа: СБАЛВБ – Царево, СБДПЛ – 

М. Търново, СБР – Китен ЕАД. От друга страна през 2009 г. има новоразкрити болици, които 

са функционирали 3-4 месеца и средногодишната използваемост на леглата е силно занижена. 

   
Обща характеристика на състоянието на лечебните заведения за болнична помощ през 

2009 г.: 

 Използваемостта на болничните легла намалява в незначително в МБАЛ – Карнобат 

ЕООД, СБАЛПФЗС – Бургас, и МБАЛ- Поморие и по изразено в МБАЛ – Средец ЕООД. 

СБАЛВБ – Царево ЕООД, СБДПЛ – М. Търново и СБР – Китен ЕАД имат значителен спад в 

използваемостта на болничната легрлова база, на фона на изключителн ониски през последната 

година стойности – от порядъка на под 100 дни годишно и под 25 %.  

 Повишава се използваемостта на болничните легла в частните лечебни заведения, с 

изключение на две СХБАЛ – в гр. Бургас и гр. Несебър и в МБАЛ – Бургас АД.. 

 Повишената използваемост на болничните легла се реализира при запазване и скъсяване 

на средния престой, респективно увеличаване оборота на едно легло. 

 В МДОЗС – Бургас използваемостта е много висока и е свързана с ограничения 

капацитет на стационара и особено на отделението по химиотерапия, при реализиране на 

леглодните на дневния стационар.  

 Броят на преминалите болни се увеличава в МБАЛ- Айтос, МБАЛ- Поморие, МДОЗС – 

Бургас и ОДКВЗС – Бургас, в частните лечебни заведения, основно в двете МБАЛ и СОБАЛ, и 

в трите СБР. За СБР най-вероятната причина за значителния ръст в приема на пациенти през 



последните години се дължи на участието в Профилактичните програми на МТСП, които 

отпаднаха през 2010 г. 

 Броят на преминалите болни намалява незначително в МБАЛ – Бургас, МБАЛ- 

Карнобат, МБАЛ - Средец и ОДПЗС. Изразен спад в броя на преминалите болни, на фона на 

предходните години с много слаб прием, е налице в СБАЛВБ- Царево, СБДПЛ – М.Търново 

  Броят на проведените леглодни общо за лечебни заведения намалява, при намален 

среден престой. 

 Спад в проведените леглодни се наблюдава във всички лечебни заведения за болнична 

помощ, с изключение на МБАЛ-Поморие, частните МБАЛ и СОБАЛ, ОДКВЗС, и трите СБР. 

 Най-висок среден престой, несъизмерим с останалите болници, има в СБАЛПФЗ- 

Бургас, ОДПЗС-Бургас и трите СБР, поради спецификата на лекуваната патология. 

 В МБАЛ- Бургас са извършени 8757 операции за 2008 г. и 8197 – за 2009 г., т.е. 

намаление с 6,4 %. Оперативната активност е 67,7% за 2008 г. и 63,1 за 2009 г. 

Постоперативните усложнения са 0,1%, като най - чести са при операциите на 

храносмилателната система, акушерогинекологичните и ортопедо-травматологичните 

операции. Средният престой на опериран болен е 5,4 дни. Най-продължителен среден престой 

се наблюдава при неврохирургичните операции - 11,6. Операциите по спешност са 1415, т.е. 

17,3 от всички оперативни интервенции. 

  Броят на извършените операци в болниците с районни функции са 2373. Най-ниска 

оперативна активност има в МБАЛ-Айтос и МБАЛ-Средец. В тези болници се извършват 

операции от областта на „малката хирургия” и по- малко - от областта на „Средната хирургия”. 

Легловата база на хирургичните отделения се използва за консервативно лечение, 

недостатъчна е кадровата обезпеченост от специалисти по хирургия и анестезиология и 

интензивно лечение, не се осигурява 24-часово равностойно наблюдение на болните.  

 Забелязва се ръст на операраните пациенти в частните лечебни заведения с хирургични 

звена За 2009 г. в тези ЛЗ са извършени 3 798 операции, или една трета от операциите в 

Областта, което е пропорционално на разпределението на болничните легла с хирургичен 

профил между МБАЛ – Бургас АД и останалите ЛЗ.  

 Приходите на лечебните заведения за болнична помощ през 2008г и 2009 г. . нарастват с 

относително равномерни темпове. Само в СБАЛВБ-Царево, СБДПЛ- М. Търново и СБР – 

Китен се наблюдава спад на приходите спрямо 2008 г. Това е свързано с намаления обем 

дейност.  

 Допълнителни финансови средства за труден район получават МБАЛ-Средец, СБДПЛ – 

М. Търново, МБАЛ- Айтос. СБДПЛ – М. Търново се финансира само от Община М. Търново и 

осъществява основно социални функции. 

 Общинските администрации в Бургас, Поморие, Средец, Царево макар и в много 

различна степен, отделят средства за реконструкции, ремонтни дейности и медицинска 

апаратура в публичните лечебни заведения за болнична помощ. Община Бургас предоставя 

целеви средства на всички болници и диспансери, които са със 100 % общинско участие. 

 В четири общини - Средец, Поморие, Карнобат и Царево, болниците поемат медико – 

диагностичната дейност в извънболничната помощ. 

 При почти всички лечебни заведения в различна степен се наблюдава ръст на разходите 

по икономически елементи, с изключение на МБАЛ – Карнобат, СБАЛВБ – Царево, СБДПЛ – 

М. Търново и ОДКВЗС. 

 Разходите за лекарства и медицински и консумативи се увеличават в МДОЗС – Бургас 

ЕООД, във връзка с увеличения прием на пациенти и централните доставки на скъпоструващи 

лекарства, заплащани от републиканския бюджет, и в МБАЛ – Карнобат ЕООД. 

 Във всички останали лечебни заведения разходите за лекарства и консумативи спадат, 

като най-изразено е в МБАЛ – Средец ЕООД, МБАЛ – Поморие, СБАЛВБ – Царево, СБДПЛ – 

М. Търново 

 

 

 



4.4. Спешна медицинска помощ 

 

Диспропорцията в разпределението на лечебните заведения води до проблеми в 

медицинското осигуряване на населението, като в отдалечените райони на Област Бургас 

единственият начин да се получи професионална медицинска помощ е чрез филиалите на 

ЦСМП. В част от филиалите на ЦСМП работят само кадри с полувисше медицинско 

образование, налице е текучество и недостиг на персонал. При отчитане на спецификата на 

Бургаска област се изисква увеличаване на капацитета на ЦСМП – Бургас откъм човешки 

ресурси и технически средства през курортния сезон.  

  

 Съгласно Правилника за устройство и дейност на ЦСМП структурата на ЦСМП Бургас е 

изградена от: 

1. Административно – стопански сектор, (включващ и сектор “Автокомплекс”) 14 

щатни бройки. 

2.Районна координационна централа 

Дежурният екип на смяна в РКЦ – Бургас се състои от един лекар и трима медицински 

специалисти. Общо 24 щатни бройки, от които 6 лекари, 18 мед.сестри. 

 

 3.Филиали за спешна медицинска помощ, които в структурата си включват: 

а) Екипи за спешна медицинска помощ; 

- медицински персонал – 133 щатни бройки в т.ч.: лекари 44, мед.специалисти -89, 

включително и 12 мед.сестри в реанимационните екипи 

- шофьори – 114, като не са включени шофьорите в транспортните екипи 

б) Стационарни екипи –общо 60 щатни бройки от които мед.персонал-48, санитари – 12. 

 

Утвърдената численост на персонала на този етап задоволява потребностите от 

медицински специалисти. Известни затруднения има при отсъстващи от работа поради платен 

отпуск, специализации, опреснителни курсове, командировки и други. В тези случаи не може 

да се назначават заместници на техните места и това налага полагането на извънреден труд. 

Липсват кандидати за работни места в ЦСМП, което също налага полагането на извънреден 

труд и намаляване на ползването на платения годишен отпуск от персонала. Много са 

факторите, които правят непривлекателен труда на медицинските кадри в ЦСМП – ниско 

заплащане, естество на работа, затруднен достъп до курсове за следдипломна квалификация. 

Това налага много често да се работи в непълен състав. Проблема стои особено остро във 

филиалите – Сунгурларе, Айтос, Карнобат и Поморие. 

През летния сезон поради големия брой туристи, натовареността се увеличава 

значително, поради което се командирова екип за спешна помощ от ЦСМП Ямбол, с цел 

подпомагане дейността на ЦСМП Бургас. 

 В сравнение с 2009 г. постъпилите повиквания като абсолютен брой са сходни с тези 

през 2008г. Сходно е и процентното съотношение на изпълнените повиквания със спешен 

характер към тези с неотложен такъв.  

 
 

ЦСМП 2016 г. 

Процентно 

съотношение за 

2016г. 

2015 г. 
Процентно 

съотношение за 

2015г. 

Постъпили 

повиквания 
52416 100 51844 100 

СМП 47931 113,0 46787 90,3 

НМП + 

транспорт 
4485 8,6 5057 9,7 

   

2.Средна натовареност на Екипите за спешна медицинска помощ 

 



а) Реанимационните екипи имат средна натовареност за 2008 г. – 4,1, а за 200г. – 4,6. 

Отчитат се данни за нарастване на средната натовареност на реанимационните екипи с 

около10%. Това е така поради трайната тенденция на увеличение на: 

 Тежките случаи с инфаркт на миокарда, ритъмни и проводни нарушения, мозъчен инсулт 

и др. 

 Увеличение на битовия травматизъм. 

 Увеличение на населението в курортния летен сезон. 

 Увеличаване на тежките пътно – транспортни произшествия. 

 Всички гореизброени фактори налагат изпращането на реанимационни екипи – 

приоритетно. 

б) Лекарски екипи - през 2008 и 2009 г. имат натовареност 1,6 – 1,9, което показва 

стациониране на натовареността на лекарските екипи. 

в) Долекарски екипи - през 2008 и 2009 г. натовареността на долекарските екипи е 2,8 – 

2,9, което също показва стациониране на натовареността на долекарските екипи. 

г) Транспортни екипи – натовареността през 2008г. и 2009г. е 1.  

 3.Анализът на амбулаторните прегледи показва извършването на много амбулаторни 

прегледи с неспешен характер. Сравнително устойчиво е съотношението на амбулаторни 

прегледи към хоспитализирани болни във филиалите на ЦСМП гр.Бургас. (с изключение на 

ФСМП Бургас).  

 
 

 

ЦСМП 2016 г. 

Процентно 

съотношение за 

2016г. 

2015 г. 

Процентно 

съотношение за 

2015г. 

Амбулаторни 

прегледи 
28243 100 29616 100 

Насочени за 

хоспитализация  
4859 17,2 3864 13,0 

  

При анализа на броя консултации и хоспитализации след консултации, се оказва че 

около 70 % от консултираните болни са приети в специализирани отделения на 

многопрофилните болници за активно лечение в Бургаски регион. Най-голям е броят на 

терапевтичните консултации поради това, че пациентите преди да бъдат приети в 

кардиологично, неврологично, хирургично и ортопедично отделение е необходима 

консултация с терапевт. Най-нисък процент 20-25% на хоспитализация има след консултации с 

очен, УНГ, АГ и уролог. Причината за това е, че консултации с такива специалисти се изисква 

преди пациента да бъде настанен в друго специализирано отделение.  

 4.От анализа на лабораторните изследвания, се оказва че 95 % са позитивни, което 

означава че почти всички лабораторни изследвания и Ro графии са направени с цел уточняване 

на диагнозата и правилна преценка за консултация и хоспитализация.  

През 2008 и 2009г. бяха получени нови санитарни автомобили, оборудвани с 

медицинска апаратура в резултат на което автопарка беше изцяло подновен. Това значително 

допринесе за постигане на стратегическите цели на ЦСМП Бургас. 

Eкипите ни във филиалите Сунгурларе, Средец, Карнобат и Малко Търново разполагат с 

надеждни автомобили с висока проходимост – двойно предаване. 

 Санитарните автомобили и стационарните екипи са окомплектовани с медицинска 

апаратура за оказване на бърза и качествена спешна медицинска помощ.  

 

Брой разкрити филиали в област Бургас - 13бр., като екипите за спешна медицинска 

помощ в Общини Камено и Приморско са на издръжка на съответните общини. 

 

Показател Брой- 2016г. 
Брой- 

2015г. 



Амбулаторни прегледи 28243 29616 

Изпълнени повиквания - общо 

от тях – за спешна медицинска помощ 

- за неотложна медицинска помощ 

- за санитарен транспорт  

50791 50906 

46428 46110 

3979 4407 

384 389 

Общ брой обслужени пациенти-при изпълнени 

повеквания; при амб. прегледи; 

от тях 

 - насочени за хоспитализация: от изпълнените 

повеквания и амб. прегледи; 

 

76886 79179 

  

21240 

17146 

Персонал – общ брой, 

от тях – лекари 

- фелдшери 

- медицински сестри 

- друг персонал 

325 320 

28 25 

92 94 

62 59 

143 142 

  

Транспортни средства  44 37 

        
  В областта има разкрито едно Спешно отделение към „МБАЛ-Бургас” АД с шест легла 

за краткосрочно наблюдение. Броят на амбулаторните прегледи за 2008г. е 35859, което е с 

26485 прегледа по-малко от 2007г. През 2009 г. са извършени 38 201 прегледа, които са с 6,5 % 

повече от 2008 г. От преминалите през СО за 2008 г. са хоспитализирани 16430 пациента, което 

представлява 45,8%. За 2009 г. хоспитализираните са 18 223, което е 64,6% от общия брой 

обслужени пациенти. 

 
4.5. Осигуреност на регионалната здравна мрежа с човешки ресурси 

 

Осигуреност с медицински специалисти в областта 

 В областта на здравеопазването в бургаски регион работят 4988 души: от тях лекари – 1103 и 

специалисти по здравни грижи – 2056. Съотношението в Област Бургас  

 лекари :медицински сестри е 1:1. 

 В лечебните заведения за болнична помощ и за специализирана извънболнична помощ 

работят 790 лекари, от които 744 със специалност и 46 без придобита медицинска специалност. 

В лечебните заведения за първична медицинска помощ / индивидуални и групови / работят 

общо 313 общопрактикуващи лекари.  

 Общо осигуреността с висш медицински персонал е 26,2 на 10 х.души, което е с 1,4 на 10х. 

души по-малко в сравнение с предходната годисна. Осигуреността с лекари, придобили 

различни медицински специалности е 17,7 на 10 х. души.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицински персонал в извънболничната медицинска помощ  
  

година  2015 2014 2013 

Брой 

Лекари    



Лекари по дентална медицина    

Специалисти по здравни грижи    

в т.ч. :  789  

 фелдшери  65  

 акушерки  35  

 медицински сестри  493  

 лаборанти (клинични и рентгенови)  145  

 рехабилитатори  51  

 

 

Лекари по специалности – общо/без ОПЛ/ 

 

Видове специалности 

2015 2014 2013 

брой 

на 10000 от 

населението брой 

на 10000 от 

населението брой 

на 10000 от 

населението 

Лекари - всичко        

Вътрешни болести       

Гастроентеролози       

Ендокринолози       

Кардиолози       

Ревматолози       

Пневмофтизиатри       

Нефролози       

Детски ендокринолози       

Алерголози       

Хематолози       

Хирурзи       

Акушер-гинеколози       

Педиатри       

Офталмолози       

Оториноларинголози       

Невролози       

Психиатри       

Дерматовенеролози       

Рентгенолози       

Физиотерапевти       

Лабораторни лекари       

Инфекционисти       

Ортопеди       

Уролози       

Онколози       



Анестезиолози       

Неврохирурзи       

Мед.паразитолози       

Микробиолози       

Съдови хирурзи       

Спешна медицина       

Социална медицина       

Съдебна медицина       

Спортна медицина       

Трансфузионна 

хематология       

Вирусология       

Епидемиология       

Нуклеарна медицина       

Радиология       

Клинична токсикология       

Обща и клинична 

патология       

Неонатология       

 

  

 На територията на Бургаска област не достигат специалисти по съдова хирургия, 

токсикология, гръдна хирургия, вирусология, имунология, пластично-възстановителна 

хирургия, неонатология. 

 С развитието на лечебната мрежа се появи кадрови дефицит от лекари по клинична 

лаборатория, образна диагностика, пулмология, алергология, кардиология, ендокринология, 

клинична хематология, нефрология. 

 В същото време се наблюдава тенденция за отлив на специалисти от лечебните заведения и 

насочването им към страни от ЕС. 

 Особено изразен е недостигът от медицински специалисти в общинските болници извън 

Община Бургас, по отношение на специалисти – анестезиолози, кардиолози, ендокринолози, 

гастроентеролози, нефролози. 

 Кадровият проблем се очертава значително и в най-голямата болница на територията на 

Област Бургас МБАЛ – Бургас АД. Немалка част от лекарите се насочват към новоразкрити 

лечебни заведения, поради по-добрите условия на труд, по-добротото заплащане, по-

съвременната апаратура. 

 Сериозно изостава процесът на квалификация на личните лекари по специалността Обща 

медицина. 

 Част от болничните специалисти се насочват за работа само в извънболничната помощ, поради 

по-високото заплащане и по-добрите условия за работа. В лечебните заведения за болнична 

помощ остават по 1 до 2-ма специалисти от специалност – нефрология, ендокринология, 

гастроентерология, хематология. 

 

 4.6. Финансиране на здравеопазните дейности в Област Бургас 

 
Приходи      

Приходи от НЗОК     



 

Приходи от МЗ 

 

    

Приходи от Общината 

 

    

Приходи от 

пациентски такси 

 

    

ДРУГИ     

ОБЩО     

 

Разпределение на средствата за здравеопазване между отделните видове медицинска помощ 

 
Разпределение     

Болнична помощ ( в т.ч. 

и диспансери) -НЗОК 

    

 

Извънболнична помощ 

    

 

Спешна помощ 

    

 

Други  

    

ОБЩО     

 
Забележка: Здравноосигурителни плащания на лекарствени средства за домашно лечение 

през 2008г. са 6 234 038 лв., а през 2009 г. са 10 369 295 лв, и не са включени в приходите за ЛЗ 

 Приходите на ЛЗ през 2009 г. са увеличени с 6,1% спрямо 2008 г. Увеличението е за сметка на 

нарастналите приходи от субсидии от общини, МЗ, НЗОК, и други платени медицински и 

допълнителни услуги. 

 Болничното финансиране се е увеличило със 15,0%. Разпределените средства за първична, 

специализирана, дентална и спешна медицинска помощ запазват нивото си от предходната 

година. 

 

SWOT анализ на състоянието на системата на здравеопазване в област Бургас 

 
Силни страни Слаби страни 

 Подобряващи се демографски показатели; 

 Недобра пътна инфраструктура и транспортна 

схема. 

 

 Благоприятни условия за развитие на различни 

отрасли от икономиката – туризъм, 

строителство, различни видове транспорт с 

лесни транспортни комуникации с другите 

райони на страната и с чужбина; 

 Дисбаланс в разпределението на лечебните 

заведения по общини и населени места. 

Затруднен достъп на част от населението до 

медицински услуги; 

 

 Наличие на природни дадености – лечебна луга 

от естествените й находища, минирални извори, 

съчетание на планина с море и др. 

 Ниско ниво на високотехнологичната медицина; 

 

 Благоприятни условия за развитие на болниците 

за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация 

 Незавършен процес на изграждане на достъпна 

архитектурна среда за хората с увреждания; 

 

 Наличие на нови или модернизирани, лечебни 

заведения, разполагащи със съвременна 

апаратура и много добри битови условия за 

пациенти и персонала; 

 Задълбочаващ се недостиг на медицински 

специалисти с необходимата квалификация; 

 

 Привличане на добри специалисти от и извън 

Областта чрез възможност за професионална 

реализация, добро заплащане на труда и 

 Недостатъчно информиране на гражданите за 

техните права и задължения като пациенти; 

 



перспективи за развитието им; 

  Голям брой лечебни и здравни заведения от 

всички видове. 

 Наличие все още на нерегламентирани практики; 

 

  Наличие на квалифицирани медицински 

специалисти. 

 Недостатъчен обем профилактика; 

 

  Разкрити филиали на ЦСМП Бургас във всички 

13 общини на Областта. 

 Непълен обхват на профилактиката в областта на 

денталната медицина, особено за децата и липса 

на кабинети по дентална медицина в училищата. 

  Подобрена здравна култура на населението и 

наличие на по-високо ниво на активност при 

провеждане на профилактичните прегледи. 

 Непълно използване на природните ресурси за 

лечебна и рехабилитационна дейност. 

 

  Висок процент обхванати деца в системата на 

профилактичните прегледи. 

 

 Липса на регистрирано лечебно заведение тип 

хоспис на територията на областта; 

 

  Наличие на достатъчно лечебни заведения за 

специализирана медицинска помощ по различни 

медицински специалности и възможности за 

избор от страна на пациентите. 

 

 Недостатъчност в квалификацията на личните 

лекари в областта на Общата медицина с 

изоставане в зачисляването им на 

специализация. 

 

  Разработване и изпълнение на инвестиционни 

програми в лечебните заведения - МЦ, ДКЦ и 

болници и въвеждане на нови съвременни 

методи за диагностика и лечение. 

 

 Недоокомплектованост на екипите за спешна 

помощ и информационно- комуникационната 

система. 

 

  Непрекъснат процес на оптимизиране на 

разрешените дейности в лечебните заведения за 

специализирана извънболнична помощ. 

 

  Невъзможност за адекватен отговор на лечебната 

мрежа, в т.ч. и на ЦСМП, на неколкократното 

увеличение на населението в Черноморските 

общини през летния туристически сезон. 

 

  Наличие на болници за активно лечение в шест от 

тринадесетте общини на Област Бургас. 

 

  Недостатъчност на медицински специалисти по 

определени по-специфични медицински 

специалности в извънболничната и болничната 

помощ, в т.ч. и МБАЛ-Бургас. 

 

  Застъпени и четирите профила на диспансерите, 

като едната структура е специализирана болница 

за активно лечение на пневмо-фтизиатричните 

заболявания. Всички те изпълняват диспансерни 

функции според профила на лекуваните 

заболявания. 

 

  Намаляване броя на специалностите, за които 

лечебните заведения са акредитирани като база 

за специализация; 

 

  Общинските администрации финансират в 

различна степен лечебните заведения за 

болнична помощ за поддържане на материално-

техническата база. 

 

  Недоокомплектованост с лекари-специалисти в 

болниците с районни функции. 

 

  Подобрена схема на организация на 

медицинската експертиза на 

работоспособността, в т.ч. наличие на общи и 

специализирани ТЕЛК, създадени 

междуинституционални връзки и 

взаимодействие с ТП на НОИ, ОД „СП” и РЗОК, 

въведена информационна система за електронна 

обработка на данните; 

 

  Наличие на диспропорции в разпределението на 

специалистите между извънболничната 

специализирана помощ и болничната помощ. 

 

  Изградени организационни връзки с държавни и 

общински институции и неправителствени 

организации. 

 

  Трудности в процеса на адаптиране на дейността 

на ЛЗ към изискванията на НЗОК; 

 

 

  Значителни разлики в заплащането на труда общо 

и по категории персонал в лечебните заведения 

за болнична помощ; 

 

   Недовършена болнична информационна система 



за ефективен обмен на информация между 

лучебните заведения и други структури и 

институции от системата на здравеопазването.; 

 

  

Благоприятни възможности Заплахи  

  Засилване на ангажираността на Областна и 

общински администрации, НПО и други 

институции по решаване проблемите на 

здравеопазването, с активната методична 

помощ на РЦЗ-Бургас.  

 

 Ограничаване правото на достъп до медицинска 

помощ за населението в определени райони 

 

  Урегулиране на процесите на взаимодействие 

между лечебните заведения. 

 

 Недостатъчни възможности за осигуряване на 

медицински грижи за хората с хронични 

заболявания. 

 

  Разширяване ролята на личните лекари в процеса 

на повишаване на здравната култура на 

населението. 

 

 Преструктурирането и оптимизирането на 

дейността на болниците е в пряка зависимост от 

условия наложени отвън /МЗ и НЗОК/, а не в 

резултат на обективен анализ и оценка на 

състоянието на структурите.  

 

  Разкриване на частни болници и увеличаване 

възможноситте за избор ан ЛЗ от страна на 

ЗЗОЛ; 

 

 Недооценяване на въпросите със 

следдипломната квалификация и обучение на 

медицинските специалисти. 

 

  Привличане на квалифицирани специалисти от 

други области на страната. 

 

 Дефицит на медицински специалисти с 

определено ниво на квалификация и 

професионален опит. 

 

  Въвеждане на нови диагностични и лечебни 

методи. 

 

 Намалена мотивация за работа на медицинските 

специалисти, особено в болничната медицинска 

помощ. 

 

  Увеличаване качеството на медицинското 

обслужване и предлагане на разширен пакет 

медицински услуги, извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване. 

 

 Диспропорция между съществуващата лечебна 

мрежа, в т.ч. ЦСМП, и значителното 

увеличаване на броя на населението през 

летния туристически сезон и повишените 

потребностите от медицински услуги. 

 

  Осигуряване на условия за участие на лечебните 

заведения в различни проекти и програми по 

усвояване на структурните фондове на ЕС. 

 

 Висок транспортен и воден травматизъм и 

проблеми при медицинското осигуряване на 

охраняемите водни площи. 

 

  Привличане на нови пациенти с предлагане на 

качествен и достъпен медицински продукт; 

 

 Непрекъснати промени в нормативната уредба; 

 

  Усъвършенстване на структурата с развитие и на 

други сектори от медицината; 

 

 Недофинансиране на медицинските дейности по 

клинични пътеки 

 

  Усъвършенстване на организацията на работа във 

всички ЛЗ; 

 

 

  Усъвършенстване на обслужването на пациентите 

и въвеждане на системата за култура за 

безопасност на пациентите; 

 

 

 Осигуряване на възможности за квалификация 

на медицински специалисти. 

 

 

 Въвеждане на високотехнологични методи за 

диагностика и лечение; 

 

 

 Разкриване на филиали на някои структури от  



специализираната извънболнична помощ и 

Самостоятелни медико-диагностични 

лаборатории в различни общини с цел 

улесняване достъпа на пациентите. 

 

 Изграждане на достъпна архитектурна среда за 

хората с увреждания; 

 

 

 Осигуряване на условия за пълно използване 

благоприятните географски климатични 

условия; 

 

 

 Развитие на дейностите, свързани с долекуване, 

рехабилитация и грижи за възрастни хора; 

 

 

 Поетапно въвеждане на интегрирана 

информационна система във всички ЛЗ; 

 

 

 Разширяване на възможностите на здравната 

система за действие при кризи; 

 

 

 

Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване: 

 

 В селските райони е затруднен достъпа на хората до квалифицирана медицинска помощ. 

В част от населените места медицинското обслужване се осигурява само от лица с полувисше 

медицинско образование. Върху описания процес негативно влияят и недобрата 

инфраструктура и съществуващата транспортна схема.  

 Лечебните заведения са съсредоточени основно в градовете и независимо от наличието 

на структури за специализирана медицинска помощ в общинските центрове, същата се оказва в 

пълен обем единствено в Община Бургас. Налице е дисбаланс в разпределението на лечебните 

заведения по общини и населени места. В гр. Бургас са съсредоточени и самостоятелните 

медико-диагностични и медико-технически лаборатории.  

 Изостава процеса на квалификация на личните лекари по Общата медицина, както и 

самото им зачисляване за специализация. Към момента около 19% от лекарите в първичната 

извънболнична помощ са с призната специалност по Обща медицина или са зачислени за 

специализация. С придобита специалност по Обща медицина, Вътрешни болести и Детски 

болести са 36,4% от лекарите, работещи в първичната извънболнична медицинска помощ. 

 Независимо от високия брой регистрирани лечебни заведения за първична 

извънболнична медицинска помощ, в отдалечените райони с неблагоприятни условия се 

наблюдава спад на лечебни структури, като лекарите от тези райони се преместват към близки 

до Областния център населени места или след придобиване на специалност се насочват към 

специализираната медицинска помощ, основно в гр. Бургас. Разпределението на амбулаториите 

по дентална медицина, съответства до голяма степен на лечебната мрежа от първични лекарски 

практики. 

 В МЦ и ДКЦ, с изключение на Община Бургас по определени профили заболявания 

работят медицински специалисти от други лечебни заведения извън съответната община, които 

са на разположение на пациентите в определени дни от седмицата или месеца. 

 Профилактиката на заболяванията на населението от по-отдалечените региони е 

свързана с допълнителни разходи за транспорт от страна на пациентите до специализирани 

лечебни заведения, с цел извършване на изследвания и консултации.Това води до отказ на 

пациентите от провеждането на профилактични прегледи. 

 В много случаи единственият начин да се получи професионална медицинска помощ, е 

чрез филиалите на ЦСМП. В някои филиали екипите за спешна медицинска помощ или част от 

тях са сформирани от специалисти с полувисше медицинско образование. Налице е текучество 

и недостиг на кадри и повечето лекари са без призната специалност. Комуникационната и 

регистрираща системи на ЦСМП са амортизирани и морално остарели.  



 Съсредоточаването на психиатричната специализирана помощ в областния център 

затруднява дейността по Националната програма за психично здраве, тъй като една от целите й 

е този вид медицински услуги да се прилагат в близост до дома на пациента. 

 На територията на Област Бургас няма разкрито лечебно заведение - Хоспис, което да 

предлага възможности за лечение, наблюдение и грижи на хронично болни лица за 

продължителен период от време. 

 В здравните кабинети по училища и детски градини работят само специалисти с 

полувисше медицинско образование 

 Недостатъчност на медицински специалисти по определени по-специфични медицински 

специалности в извънболничната и болничната помощ и недоокомплектованост с лекари-

специалисти. В болниците с районни функции се наблюдава недостиг на специалисти по 

различни медицински специалности, което стеснява предлаганите медицински услуги и води 

до негативни здравни последици за населението, поради ограничен достъп на определени 

социални групи до медицински услуги, вкл. отлив на пациенти от лечебните заведения, пречки 

при ранното диагностициране на заболяванията с последващо оскъпяване на 

лечението,настъпване на ранна инвалидизация. 

 Наличие на диспропорции в разпределението на специалистите между извънболничната 

специализирана помощ и болничната помощ. 

 Затрудненен процес на адаптиране на дейността на лечебните заведения към 

изискванията на НЗОК. 

 Значителни са разликите в заплащането на труда общо и по категории персонал в 

лечебните заведения за болнична помощ. 

 Очакванията на потребителите на здравни услуги нарастват и изпреварват адаптирането 

на системата към новите механизми на функциониране. В същото време отговорността на 

отделния човек към неговото собствено здраве все още не съответства на новия модел на 

поведение в общността. 

 Съществува опасност от отлив на пациенти от определени лечебни заведения и 

насочване към други, при които се налага дълъг период на изчакване за планов прием на 

пациентите.  

 Финансовите резултати на лечебните заведения за болнична помощ и изпълнението на 

несвойствени социални дейности, нефинансирани или частично финансирани, на този етап не 

позволяват сериозни инвестиции, капиталови разходи и развитие на човешките ресурси/ 

изграждане на квалифицирани кадри/ поради което болниците изостават от прилагане на нови 

медицински технологии. Отливът на лекари специалисти от болничната помощ и 

задълбочаване на процеса на недостиг на специалисти, особено по следните специалности: по 

неонатология, съдова хирургия, клинична токсикология, гръдна хирургия, микробиология, 

пластична и възстановителна хирургия, клинична лаборатория, нефрология, детска хиургия, 

ендокринология, което затруднява изпълнението на договорите по клинични пътеки с НЗОК, 

респ. отново рефлектира върху достъпа и своевременното обслужване на пациентите.  

 Изчерпан е капацитета на хемодиализните структури в Областта – „МБАЛ-Бургас” АД, 

„МБАЛ-Средец” ЕООД, „МБАЛ-Карнобат” ЕООД. Причините са в по-високата заболеваемост, 

по-добрата диагностика и преддиализно наблюдение и лечение и повишената преживяемост на 

пациентите на хемодиализа. На територията на Община Несебър функционира самостоятелен 

Диализен център.  

 Развитието на Област Бургас като най-посещаваната туристическа дестинация от 

български и чуждестранни туристи, през летния период предизвиква сериозни затруднения в 

медицинското им обслужване, особено пред вид несъответствието на предлаганото качество на 

услугите спрямо изискванията. Големият поток туристи поставя остро въпроса за тяхното 

медицинско обслужване, като се има пред вид, че структурата на лечебната мрежа в населените 

места по Черноморието е съобразена с броя на постоянното население и потенциала на 

лечебните заведения не може в пълна степен да отговори на повишеното търсене на 

медицински услуги през летния сезон. 

 

Предложения за решаване на проблемите 



 

 Във връзка направения анализ на здравно-демографските процеси и структурата на лечебната 

мрежа в Област Бургас, както и очертаващите се тенденции и наложените изводи, Регионален 

център по здравеопазване-Бургас предлага следните основни насоки за оптимизиране 

организацията на медицинската помощ:  

 Областната здравна карта да отчита съществените характеристики и особености на 

областта - здравно-демографски, инфраструктурни, комуникационни, времеви и транспортни 

възможности, кадрови ресурси и др. с цел избягване дисбаланса в разпределението на 

лекарските/стоматологични практики между общините в региона. 

 Възрастовата структура на населението, характеризираща се с висок процент на възрастно 

население и инвалидизация, предполага необходимостта от създаване на подходящи структури – 

болници и отделения за долекуване и продължително лечение, хосписи, за осигуряване на 

продължителни, палиативни и специфични медицински грижи. 

 Прецизиране и диференциране на осъществяваните от лечебните заведения за болнична 

помощ дейности. Структурите в лечебните заведения следва да отговарят на Медицинските 

стандарти, особено по отношение на кадри, организация на работа и качество на предлаганите 

медицински услуги. 

 Осъществяване на акредитация на лечебни заведния по модул за обучение на студенти и 

специализанти, по различни медицински специалности, с цел следдипломно обучение на 

медицинските специалисти и създаване на условия за работа на специалистите в рамките на 

Областта; 

 Стимулиране на лечебните заведения, които осъществяват дейност в райони с 

неблагоприятни условия; 

  Повишаване административния капацитет на мениджърските екипи в лечебните 

заведения; 

 Преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ и ефективно използване на 

наличните ресурси; 

 

 

 

Регионални здравни приоритети 

 

Приоритет 1: Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина. 

 

 Съвместна дейност с държавните и общинските органи, организациите на 

гражданското общество, бизнеса и труда по отношение реализирането на промотивни и 

профилактични програми. 

 Анализи на дейността на различините структури в здравната система по реализиране 

на програмите; 

 Повишаване капацитета на лечебните заведения за участие в промотивни и 

профилактични програми; 

 Предоставяне на информация за пациентите във връзка с техните права и задължения 

по профилактиката и личната грижа за здравето. 

 Предоставяне на информация на органите на местната администрация, 

неправителствени организации и други институции относно реализирането на Национални 

профилактични програми. 

 Оценка и анализ на качеството на лечебно-профилактичната дейност. 

  Анализ и оценка на здравно-демографското състояние на населението в Област 

Бургас. 

 Анализ на потребностите от медицински специалисти за придобиване на опит в по 

отделните програми. 

 Контрол на специализирани здравни програми и координиране на дейността на РЦЗ с 

други органи и организации. 



 Организиране на процесите по качествено изпълнение на профилактичните прегледи и 

диспансеризацията на децата и възрастните, с акцент върху грижите за бременните жени, 

лицата с физически увреждания и тези в неравностойно социално положение. 

 Анализиране потребностите на населението от различни видове медицински услуги, 

съответстващи на здравно-демографските тенденции и спецификата на социално-значимите 

заболявания по общини. 

 Активно участие в реализирането на Националните програми, изпълнение на програми 

по социално-значими заболявания и здравни проблеми, представляващи национални 

приоритети: 

 

Приоритет 2. Прилагане на специализиран подход и грижи за лицата в неравностойно 

положение, на тези от уязвимите групи с цел осигуряване на равнопоставеност в 

достъпа до здравни услуги. 

 

 Идентифициране на рисковите групи пациенти и профилактика на всички категории 

пациенти; 

 Участие на представители на РЦЗ-Бургас в консултативна комисия във връзка с 

прилагане ППЗИХУ и възможностите за интеграция на децата с намалени възможности за 

социална адаптация. 

 Организация и контрол по дейностите на Дневен център за рехабилитация и социална 

интеграция в ДМСГД- Бургас, съвместно с Държавната агенцията за закрила на детето. 

 Подобряване на условията в домовете за медико-социални грижи за деца; 

  Продължаване и укрепване на прехода от институционализиране към развитие на 

алтернативен тип грижи. 

  Методична помощ при разработване на промотивни програми от местните 

администрации. 

  Обсъждане на анализите за здравно-демографското състояние на населението и 

предлагане на насоките за развитие на профилактичните дейности. 

  Подготовка на медицинския персонал за безопасна работа; 

  Взаимодействие на РЦЗ-Бургас с РД „СП” по проблемите на хората с увреждания; 

 Продължаване изпълнението на Политиката за психично здраве на Република 

България 2004 - 2012 г. и съпътстващия Национален план за действие за осъществяване на 

политиката за психично здраве на Република България за периода 2006 - 2012 г. 

  Осъществяване на преход от институционален тип лечение на психичните болести 

към предоставяне на здравни грижи и подкрепа в общността.  

  Хуманизиране на условията за лечение и живот в специализираните институции. 

  Създаване на регионална информационна системи за психично здраве. 

 Мониторинг на специализираните институции за лица с умственна изостаналост 

 

Приоритет 3: Ограничаване употребата на наркотични вещества, вкл. и по медицински 

показания. 

 

 Недопускане на безпричинно прилагане на тези лекарствени продукти; 

  Прецизиране на възможностите за въвеждане на специализирани програми за 

субституираща терапия с точни правила и механизми за въздействие върху лицата, 

прозрачност при изпълнението им с висок ефект за отделната личност и при гарантирана 

обществена безопасност. 

 Създаване на организация и координиране на дейностите на различни държавни органи 

и неправителствени организации при осъществяване на контрола и въвеждането на законовите 

правила за работа с лекарствата, съдържащи наркотични вещества, както и предоставяне на 

достоверна информация на националните органи по контрола им  

  Координация с органите на местната власт при осъществяване на дейностите от 

Национална програма за превенция, рехабилитация и лечение на наркоманиите. 



 Взаимодействие и координация с други държавни и общински институции и 

неправителствени организации за решаване на проблеми на наркоманиите и токсикоманиите 

 

Приоритет 4. Осигуряване на качество на медицинските услуги, неговото управление и 

изменение в съответствие с постигнатите резултати, чрез: 

 

 Осигуряване на определено изходно ниво на фактическо качество за разрешаване на 

установените от анализа проблеми 

  Предприемане на мерки за изменение на качеството в съответствие с получените 

резултати. 

 Въвеждане на Медицинските стандарти по приетите медицински специалности, 

изготвяне на собствени критерии за оценка на качеството на предлаганата медицинска помощ и 

прилагане на показателите за качество на всички нива. 

 Изработването и прилагането в медицинската практика на собствени вътрешни правила 

за работа, терапевтични алгоритми по профили и конкретни заболявания, технически фишове 

за обслужване на пациентите; 

 Осигуряване на условия за следдипломната квалификация и продължаващото обучение 

на медицинските спациалисти; 

 Използване на вътрешни и външни техники за контрол и осигуряване на качеството – 

цялостно прилагане на здравното законодателство; изграждане на структури, съответстващи на 

нормативните изисквания; акредитация; периодични проверки от контролните органи; 

вътрешен периодичен контрол на извършваните процедури и други; 

 Проучване на резултатите на оказваната здравна помощ, чрез анкети, анализи на жалби 

на пациенти и организации, публикации в медиите, срещи и разговори с определени социални 

групи, съюзи на потребители на медицински услуги и т. н. 

  Изготвяне на системни анализи за удовлетвореността на пациентите и провеждане на 

изпреварващи очакванията им мероприятия.  

 

Приоритет 5. Повишаване ефективността на здравните услуги 

 

 Контрол по въвеждането и изпълнението на медицинските стандарти в ЛЗ. 

 Контрол по изпълнение на правилата за добра медицинска и сестринска практика. 

  Изграждане на система за безопасност на пациентите, съгласно европейските 

изисквания. 

  Контрол по спазнане на правата на пациентите. 

 Организация, ръководство и контрол на медицинската експертиза на територията на 

областта, ръководство на регионалния съвет за контрол върху актовете, издавани от органите 

за експертиза на временната неработоспособност; 

  Осъществяване на взаимодействие между ЛЗИМП и ЦСМП; 

  Контрол на дейността на личните лекари при оказване на неотложната помощ на 

пациентите; 

 

Приоритет 6. Предоставяне на достъпни и своевременни и здравни услуги за общността 

за достигане на европейските стандарти при медицинското обслужване; 

 

 Доближаване на здравните услуги до потребителя чрез адекватно поведение спрямо тях, 

финансовите посредници, общински администрации и медицинските специалисти; 

 Преструктуриране и адекватно използване на ресурсите за оказване на спешна и 

неотложна медицинска помощ; 

 Осигуряване на комуникационни връзки между лечебните заведения; 

 Предлагане на медицински услуги на летуващите в курортите български и 

чуждестранни туристи в съответствие с приетите в ЕС регламенти; 



 Координация в дейността на извънболничната и болнична помощ и наличие на 

приемственост в дейността на извънболничната и болнична помощ при запазване правото на 

свободен избор на пациента; 

 Създаване на условия за изграждане на достъпна обществена среда за хората с 

увреждания, с цел улесняване на достъпа им до медицински услуги и правото им на избор на 

изпълнител на здравна помощ и гарантиране на равнопоставеност, спазване правата на 

пациентите и зачитане на личното им достойнство; 

 Осигуряване на достъп за пациентите до мрежата за социална подкрепа, като част от 

интегралния подход, пряко свързан с активна работа на социални работници и психолози и 

тяхното сътрудничество с медицинските специалисти; 

 Подобряване достъпа до здравни грижи на хората с увреждания 

 Отзивчивост към гражданите и техните здравни и социални потребности; 

  Провеждане на анкети и редовно проучване на мненията на обществото и на 

изпълнителите на медицинска помощ за проблемите в здравното обслужване, степента на 

удовлетвореност и препоръки за промяна. 

 Стриктно спазване правата на пациентите, зачитане на тяхното достойнство, 

конфиденциалност, автономност,предоставяне право на избор на лекуващ лекар, на удобства и 

т.н. 

 Оптимизиране на инфраструктурата от лечебни заведения и правилното им 

териториално разпределение. 

  Провеждане на контрол върху предоставянето на информация за пациентите относно 

цената, обхвата и достъпа до предлаганите медицински дейности и услуги. 

  Активно взаимодействие между РЦЗ-Бургас и и общините в осъществяване на 

здравните дейности. 

 Съвместно търсене на най-добрите механизми на мотивация за ОПЛ, работещи в 

отдалечени и труднодостъпни райони на Областта. Формиране на мобилни структури за 

районите със затруднен достъп и с недостиг на медицински специалисти; 

 Анализ на кадровата обезпеченост с медицински специалисти и проучване на 

потрабностите от различни видове специалисти, с отчитане на здравното и демографското 

състояние на населението, комуникационните и транспортните възможности и кадровото 

стимулиране. 

 

Приоритет 7. Оптимизиране функционирането на болничната медицинска помощ  

 

 Изготвяне на проект за преструктуриране на болничната помощ, базирано на 

демографската характеристика на региона и социално-икономическите му характеристики в 

съответствие с възможностите за кадрово и ресурсно обезпечаване на болниците и тяхните 

акредитационни оценки 

 Подобряване взаимодействието между извънболничното и болничното обслужване; 

  Актуализиране на Областната здравна карта, съобразно потребностите на населението 

от болнична медицинска помощ, с оглед целесъобразно разходване на обществения ресурс и 

съобразено с осреднени европейски показатели.  

 Постигане и на равнопоставеност, улеснен достъп, своевременна и достатъчна по обем 

качествена медицинска помощ; 

 Контрол по Финансирането при оказаване на болнична медицинска помощ съгласно 

методиката на МЗ; 

 Осигуряване на дългосрочни грижи за възрастни хора. Развитие на система от лечебни 

заведения за долекуване, продължително лечение и възстановяване. 

 Определяне на потребностите от медицински специалисти в количествено и 

качествено отношение, общо за Областта и по лечебни заведения, възможностите за 

разширяване на дейността им и кадровото им обезпечаване; 

 Създаване на необходимите условия за повишаване на квалификацията на 

специалистите, насочени към усвояване и въвеждане на нови методи и техники на 



медицинската наука и участие в непрекъснатия процес на обучение, за придобиване на нови 

професионални знания и умения; 

 Ежегодна актуализация на плановете за следдипломна квалификация и обучение на 

висшия и полувисш медицински персонал ; 

 Контрол върху компонентите на средата /материални, социални, /, от една страна - 

улесняващи приспособяването на пациента при непривични за него условия и повишаващи 

терапевтичния потенциал на лечебните заведения, а от друга – влияещи върху процеса на 

работа на медицинските специалисти: адекватно заплащане, грижи за повишаване на 

квалификацията, осигуряване на материално-битовите и безопасни условия за работа, 

провеждане на мероприятия за поддържане на благоприятен психоклимат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

РЕСУРСНА ОКОМЛЕКТОВКА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

1.Личен състав 

 

 Лекари 
Мед. 

фелдшери 
Мед. сестри  

ФСМП Бургас 17 24 31 

ФСМП Айтос 1 11  

ФСМП Карнобат 1 11  

ФСМП Несебър 3 9 6 

ФСМП Средец 3 9 6 

ФСМП Созопол 1 9  

ФСМП Царево 2  6 

ФСМП Сунгурларе 1 5 6 

ФСМП Руен  6 6 

ФСМП М. 

Търново 
 6 6 

ФСМП Поморие 1 9  

Област Бургас 30 99 67 

 

 



 

 

2.Автотранспортни средства 

 

 

 

 
Санитарни 

автомобили 
Реанимобили 

Леки 

автомобили  

ФСМП Бургас 10 5 2 

ФСМП Айтос 3   

ФСМП Карнобат 3   

ФСМП Несебър 3   

ФСМП Средец 3   

ФСМП Созопол 2   

ФСМП Царево 2   

 


