
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
И без специален анализ, на всекиго, свързан със сектора, отдавна е ясно, че проблемът с недостига 
на професионалисти по здравни грижи е може би най-сериозният кадрови проблем в здравната 
система, информира Zdarve.net като се позова на  Националната карта на дългосрочните нужди от 
здравни услуги. 
 
Ако на места средната обща осигуреност с такива специалисти е добра, то това обикновено е за 
сметка отново на неравномерното им разпределение в различните области. Така например, картата 
отчита добра кадрова обезпеченост с професионалисти по здравни грижи в болничната помощ за 
Северозападния регион (42,6 специалисти на 10 000 души) в сравнение със средния за страната по-
казател (38,4). Те обаче са неравномерно разпределени по области, като разбира се най-добра осигу-
реност се отчита в област Плевен, а по-ниска от средната – в Ловеч и Видин. 
 
Неравномерно е и разпределението им в извънболничната помощ, като най-ниските показатели 
спрямо България са в Ловеч и Монтана. 
 
Разнородно е разпределението на професионалистите по здравни грижи в болниците и в Северния 
централен регион. От една страна са областите Русе и Габрово, в които показателят е по-добър до-
ри от средния за страната, съответно 44,2 на 10 000 човека население и 39,2 на 10 000 човека населе-
ние, спрямо средно 38,4 на 10 000 човека население за страната. От друга страна са областите Разг-
рад, Силистра и Велико Търново, където показателят е значително по-нисък от средния за страната, 
като е под 30 на 10 000 човека население. 

 
Ситуацията е същата и в извънболничната помощ: отново в област Габрово показателят е по-добър 
от средния за страната, а в област Русе е точно колкото средния за страната. На обратния полюс са 
областите Силистра и Разград, където показателят е два пъти по-нисък от средния за страната. 
 
Данните показват, че в Североизточния район има значително по-ниско ниво на осигуреност от 
медицински специалисти по здравни грижи в лечебните заведения за болнична помощ – 29,1 спе-
циалисти на 10 000 души население – спрямо средното ниво за страната (38,4). На ниво области, 
данните отново показват неравномерна карта на разпределението в района. Най-добра осигуре-
ност има в Търговище (35,0) и Варна (31,6), а най-ниската е в Добрич (17,3). Кадровата обезпеченост 
в болничната помощ не достига националното ниво в нито една от областите. 
 

  
 

ПРОБЛЕМЪТ С НЕДОСТИГА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

Е НАЙ-СЕРИОЗНИЯТ КАДРОВИ ПРОБЛЕМ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 



  
 
 

По отношение на медицинските специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ, пока-
зателят за осигуреност е 11,1 специалисти на 10 000 души, по-висок от средния за страната 9,2. На 
областно ниво се наблюдава значителна неравномерност – в област Варна са отчетени 15,1 специа-
листи, докато всички други области отново имат по-ниска осигуреност както от средното за стра-
ната, така и за района. 
 
Не по-добра е ситуацията с професионалистите по здравни грижи в Югозападния район. Показа-
телите са много под средните за страната, като особено отчетливо това се наблюдава по отношение 
на болничната помощ в област Перник (18,8 на 10 000 човека) и област Благоевград (26,2 на 10 000 
човека) и на извънболничната помощ, където в област Кюстендил (3,3 на 10 000 човека) и София 
област (3,7 на 10 000 човека), осигуреността е почти 3 пъти по-малка от средната за страната. 
 
В Югоизточния район пък осигуреността на медицински специалисти по здравни грижи в болни-
ците на ниво район е малко по-ниска от средната за страната – 31,1 спрямо 38,4 на национално ни-
во. Област Стара Загора отново е най-добре обезпечена, с 37,7 специалисти на 10 000 души. В Ям-
бол и Бургас осигуреността е най-ниска – съответно 25,2 и 27,7. По отношение на специалисти по 
здравни грижи в извънболничната помощ, обезпечеността е по-добра – 9,1 на ниво район спрямо 
9,2 за България. Единствено в Стара Загора показателят е по-висок от средния за страната – 10,1. 
Най-ниска осигуреност има в област Ямбол, с 8,1 специалисти за 10 000 души. 
 
В Южния централен район пък, където разпределението също е неравномерно, безспорно се отк-
роява област Пловдив, в която показателят е по-добър дори от средния за страната – съответно 42,4 
на 10 000 човека население, спрямо средно 38,4 на 10 000 човека население за страната. С най-ниско 
покритие на населението с медицински специалисти по здравни грижи в болничната помощ са 
областите Кърджали и Хасково, където показателят е значително по-нисък от средния за страната, 
като е под 30 на 10 000 човека население, а по отношение на осигуреността с медицински специа-
листи извънболничната помощ са областите Смолян и Пазарджик. 
 
Независимо за какви специалисти става въпрос обаче – дали са професионалисти по здравни гри-
жи, общопрактикуващи лекари, специалисти от извънболничната помощ, специалисти от болнич-
ната помощ и т.н., изводът от анализа при разглеждането на всеки един от шестте района за пла-
ниране на страната е неизменен: Недостиг на всички категории медицински персонал. 
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