
СТРУКТУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИ 
УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Project B2.9a.09 Policies for Enhancing Access to Health Services in 
Deprived Areas /The Healthy Municipality/, financed by the Cooperation 
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СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 
СТРУКТУРАТА НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА Е 
ОРГАНИЗИРАНА В ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ
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МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

• БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

▪ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ /ПЪРВИЧНА И  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА/ 

• СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
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• БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

Болнична помощ се предлага в Многопрофилна болница за активно 
лечение ”Живот +” ЕООД.

В лечебното заведение медицински специалисти съвместно с друг 
персонал, извършва лечение на лица с остри заболявания, изострени 
хронични болести и състояния, изискващи  лечение в болнични 
условия по следните основни медицински специалности:

• Вътрешни болести
• Детски болести
• Акушерство и гинекология
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▪ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ПЪРВИЧНА И  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА

Индивидуални практики за първична извънболнична 
медицинска помощ:
:
Лекари – 4
Лекари по дентална медицина – 11

Индивидуални практики за специализирана 
извънболнична помощ:

Лекари – 7
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▪ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ПЪРВИЧНА И  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА

На територията на община Крумовград има незаети 4 градски 
и 10 селски амбулатории за първична извънболнична 
медицинска помощ.

Кадровото осигуряване на селските практики в отдалечените 
погранични райони е затруднено поради транспортните и 
битови неуредици, липсата на медицинска апаратура и силна 
амортизация на сградния фонд.
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▪ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ПЪРВИЧНА И  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА

В гр. Крумовград предстои създаване на Медицински център, 
който ще предоставя доболнична медицинска помощ в 
различни области на медицината.
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СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ГРАД КРУМОВГРАД Е 
ФИЛИАЛ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -
КЪРДЖАЛИ

• СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
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Община Крумовград назначава медицински 
специалисти към училища и детски градини на 
територията на общината.
Към момента 15 специалисти предоставят здравни 
услуги на децата в 9 детски градини и 12 училища.
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45 % от общото население на общината в трудоспособна възраст са 
здравно неосигурени лица. 

ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
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Здравния статус на населението в селата е влошен, в сравнение с 
населението в града. Причина за това може да посочим социално 
икономическите фактори – условия на живот, социален статус, които 
са по-лоши от тези в града. В много от селата липсват лекарски 
практики. 

ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
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Поради финансови затруднения и липса на възможност да посетят 
подходящо лечебно заведение, голяма част от възрастното население 
не провежда адекватно и навременно лечение. Това води до 
допълнително усложняване на здравословните проблеми на 
рисковите групи

ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
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Проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в 
отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“ ще помогне за решаване 
на част от тези проблеми.

Общата цел на проекта е въвеждане на политики за превенция от 
заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България
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Специфичните цели на проекта са: 
• Изследване причините за заболяваемостта, разработване на карти на 

заболеваемостта на населението и формулиране на политики за 
намаляване на заболеваемостта;

• Проучване достъпа и степента на покриване на нуждите от здравни 
услуги в партньорските райони;

• Установяване на уязвими групи и предприемане на мерки за превенция;
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Дейностите включват: Идентифициране на заболеваемостта на 
населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и 
формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични 
изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на 
местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база 
данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост 
в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в 
мрежа на местните здравни структури, ремонтни работи, оборудване
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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