
Анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването на 

територията на област Разград 

 

1. Кратки статистически данни за област Разград към 31.12.2020 г. 

1.1. Население на територията на област Разград е  - 109810  

1.2. Раждаемост – 7,3 ‰ 

1.3. Обща смъртност – 21,5 ‰ 

1.4. Естествен прираст -  - 14,2 ‰ 

1.5. Причини за заболеваемост и смъртност (посочват се първите 5 причини) 

 

Причина за: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

заболеваемост Тютюнопушене Употреба на 

алкохол 

Наднормено 

тегло и 

затлъстяване 

Социално-

икономически 

неравенства 

Ниската 

консумация на 

плодове 

и зеленчуци и 

високата 

консумация на 

захар и сол 

смъртност Висока 

заболеваемост 

на болестите 

на сърдечно-

съдовата 

система 

Демографското 

застаряване на 

населението 

Първи по 

тютюнопушен

е в Европа 

Липсата на 

кадри в 

системата 

Висока 

употреба на 

алкохол 

 

2. Специфична информация за област Разград: 

2.1. Териториално разпределение на ЛЗ 

2.1.1. Брой ЛЗ в областния център  - гр. Разград: 

- болнични – 1 МБАЛ с областни функции 

- извънболнични – 126 (20-GP практики, 40-дентални практики за първична 

помощ, 45-амбулатории за специализирана медицинска помощ, 1-ДКЦ, 6-МЦ, 5-МДЛ, 8-МТЛ и 

1-хоспис) 

2.1.2. Брой ЛЗ  извън областния център  

- болнични – 2 МБАЛ с общински функции (гр. Исперих и в гр. Кубрат) 

- извънболнични – 126 (27-GP практики, 29-дентални практики за първична 

помощ, 21-амбулатории за специализирана медицинска помощ, 1-МЦ и 3-МТЛ) 

Налице е дисбаланс в териториалното разпределение на лечебните заведения 

за извънболнична помощ. От общо разкритите 207 в област Разград, по-голямата 

част 126 (61% са в областния център). В общините Лозница, Завет, Цар Калоян и 

Самуил няма разкрити лечебни завения за специализирана извънболнична 

медицинска помощ. 

2.2. Териториално разпределение на специалистите в област Разград 

2.2.1. Брой специалисти в областния център – гр. Разград.  

Медицинските лица със специалност в областния център са 197, от които лекарите със 

специалност са 153. В относителен дял те съставляват 68,29% от всички специалисти в 

областта. 



2.2.2. Брой специалисти извън областния център 

Медицинските лица със специалност извън областния център са 90, от които лекарите 

със специалност са 69. В относителен дял те съставляват 31,71% от всички специалисти в 

областта. 

 

Както при териториалното разпределение на лечебните заведения, така и при 

специализираната медицинска помощ в областта се наблюдава дисбаланс. Лекарите 

със специалност са съсредоточени в областния и в два от общинските центрове 

(Исперих и Кубрат). На населението от общините Лозница, Цар Калоян, Завет и 

Самуил се налага да пътува за да получи специализирана медицинска помощ.  

Голяма част от лекарите по дентална медицина са без специалност и в областта 

няма разкрити специализирани практики на лекари по дентална медицина.  

Има липсващи за областта специалисти – инфекционисти, токсиколози и 

медицински паразитолози. 

Много малка част от специалистите по здравни грижи в област Разград (по 

данни на представителя на асоциацията им) притежават изброените специалности. 

 

2.3. Друга специфична информация (попълва се при необходимост) 

Центърът на областта - град Разград е в сравнително удобно разположение 

спрямо останалите населени места и центровете на общини. Малките градове, също 

са разположени в добра близост до селските населени места. Това предполага 

възможности в бъдеще да се усъвършенстват връзките град – село. 

Селищната мрежа е сравнително добре балансирана и равномерно развита, но 

самата област е встрани от магистралите „Хемус“ и „Тракия“.  

Гъстотата на населението в областта е 42 души и е под средната за страната 62 

души. 

Разградска област се характеризира с много ниска степен на урбанизация. 

Населението в селата (53,41 %) преобладава пред населението в градовете. 

Достъпът и ползването на здравни услуги от селското население е затруднен. В 

повечето случаи селата са обхванати от една или няколко общи практики, чиито 

лекари са с друго постоянно местоживеене. В тези случаи медицинското обслужване 

на населението, през по-голямата част от денонощието, е поверено на фелдшери, 

наети от ОПЛ. Единственият сигурен източник на медицинска помощ при всеки 

случай, изискващ лекарска намеса се оказват най-близките общински болници и 

филиалите на Спешния център. 

 

3. Основни аспекти, свързани с броя и възрастовата структура на лицата, упражняващи 

специалност в системата на здравеопазването на територията на областта 

3.1. Специалности с добра осигуреност със специалисти са; 

- Акушерство и гинекология – 1,36 на 10000 

- Вътрешни болести – 1,36 на 10000 

- Кардиология – 0,82 на 10000 

- Нервни болести – 1,27 на 10000 

- Обща медицина – 3,00 на 10000 

- Педиатрия – 1,55 на 10000 

- Хирургия – 1,55 на 10000 



Посочените специалности са с най – добра осигуреност в областта спрямо 

останалите, въпреки това осигуреността е под средната за страната и не покрива 

конкретните потребности от лекари по отделните специалности. 

3.2. Дефицитни за областта специалности са; 

- Клинична хематология  

- Онкология 

- Нефрология 

- Ревматология 

- Инфекциозни болести 

- Токсикология 

- Медицинска паразитология 

- Съдова хирургия 

 

Тесните специалности в областта на детските болести липсват в областта, 

което налага лечението на децата със съответните заболявания да се лекуват в 

други области от страната. 

 

3.3. Възрастови аспекти на специалистите на територията на областта; 

Средната възраст на упражняващите професията си лекари специалисти е 59 години. 

В момента работещите в пенсионна възраст са 97 броя.  

Най – голям е броят на лекарите в категория 60+ (пенсионери и навършващи 

пенсионна възраст през следващите 5 г.) в следните специалности:  

- педиатрия – 10 бр. от общо 17 бр. 

- нервни болести – 8 бр. от общо 14 бр. 

- хирургия – 9 бр. от общо 17 бр. 

- очни болести – 7 бр. от общо 9 бр. 

- анестезия и интензивно лечение – 8 бр. от общо 11 бр. 

- кожни и венерически болести – 2 бр. от общо 2 бр. 

- неонатология – 1 бр. от общо 2 бр. 

- нефрология – 1 бр. от общо 2 бр. 

- урология – 4 бр. от общо 3 бр. 

- ушно-носно-гърлени болести – 3 бр. от общо 5 бр. 

 

4. Потребности от медицински специалисти на територията на областта  

 

При изчисляване на потребностите са взети предвид заявените от лечебните 

заведения за болнична помощ потребности и тези по здравна карта за 

извънболничната помощ. 

Най – голяма потребност има от специалисти по обща медицина, педиатрия, 

хирургия, нервни болести, анестезиология и реанимация и акушерство и 

гинекология. 

 

5. Прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за потребностите 

от специалисти през следващите 5 години  

През следващите 5 години най – голяма потребност от специалисти ще има от 

следните специалности: акушерство и гинекология, педиатрия, хирургия, обща медицина и 

анестезия и интензивно лечение. 

 



Изводи: 

- Осигуреността с лекари специалисти е под средната за страната 

- Липса на млади специалисти (само 7 от лекарите са под 35 г.)  

- Средната възраст на лекарите специалисти е близо 60 г. 

- Липса на специалисти по определени специалности, като клинична имунология, 

клинична токсикология, детска неврология, детска гастроентерология и т.н. 

-  Няма разкрити специализирани практики по дентална медицина в областта 

- Специалистите по здравни грижи нямат придобита специалност. 


