
СТАТИСТИКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 

И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Нормативна регламентация  

Регламентирането на статистическата дейност относно статистиката 

на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд 

има два аспекта:  

1. Законова регламентация, произтичаща от законодателството на 

Общността по отношение на статистиката на здравеопазването. Това 

включва Регламент 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето 

и безопасността на работното място, и задължението и съгласието на 

страните-членки на ЕС да прилагат общите условия на Регламента по 

отношение областите на статистиката на здравеопазването.  

2. Националното законодателство, което отразява и прилага 

законодателството на Общността и разработените методологии и 

ръководства за конкретното приложение на регламентите. Националната 

статистическа програма на България съдържа изследванията, 

провеждани от НСИ и другите органи на статистиката. 

Организация на статистическата дейност в областта на 

здравеопазването  

Статистическата дейност в областта на здравеопазването се 

осъществява от НСИ и дирекция "Национални здравни данни и 

електронно здравеопазване" на Националния център по обществено 

здраве и анализи, които са органи на статистиката и се осъществява чрез 

провеждане на статистически изследвания от страна на двете ведомства 

и териториалните структури - ТСБ и дирекциите "Медицински 

дейности" на Регионалните здравни инспекции.  

Дейността се регламентира от разпоредбите на Закона за 

статистиката, Закона за здравето, Националната статистическа програма 

и Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа 

информация и на информация за медицинската дейност на лечебните 

заведения на Министъра на здравеопазването.  

Чрез системата от статистически изследвания, включени в НСП и 

провеждани от НСИ и НЦОЗА се осигурява годишна статистическа 

информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения. 

Статистическите изследвания, провеждани от НЦОЗА осигуряват 



информацията за дейността на заведенията, използване на легловия 

фонд, хирургически операции, диспансерното обслужване в 

специализираните заведения и други. Интегрираното използване на 

данните от статистическите изследвания на двете ведомства - органи на 

статистиката - дава възможност за цялостно характеризиране на 

системата на здравеопазването и дейността на лечебните и здравни 

заведения в съответствие с действащата нормативна уредба.  

 

Детски ясли  
Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно 

годишно статистическо изследване, провеждано от Националния 

статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски 

ясли, така и яслените групи в Детски градини (ДГ).  

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски 

ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигуряват се данни за 

персонала, местата, броя и разпределението на децата по пол и възраст.  

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и 

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването с 

цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна 

възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо 

развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в 

които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, 

възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. 

Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски 

градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази на 

постоянните ясли.  

Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли се изчислява като 

отношение на децата до 3 годишна възраст, посещаващи самостоятелни 

детски ясли или яслени групи, на 100 деца от населението в тази 

възрастова група.  

 

Публичност и прозрачност  
Ежегодно НСИ издава публикация “Здравеопазване”, в която се 

публикуват резултатите от регулярните статистически изследвания, 

провеждани от НСИ и НЦОЗА. Публикацията съдържа основни 

методологически пояснения.  



Данни от статистическите наблюдения в областта на статистика на 

здравеопазването се публикуват в “Статистически справочник” 

(предварителни данни) и в “Статистически годишник” (окончателни 

данни).  

Данни по основни показатели в областта на здравеопазването се 

представят чрез прессъобщения на интернет страницата на НСИ и се 

предоставят на потребители, при поискване, по установения в НСИ ред.  

Потребители на информацията са Народното събрание, органите на 

изпълнителната власт, Националната здравноосигурителна каса, както и 

редица европейски и международни организации - Статистическата 

служба на ЕС (Евростат), Световната здравна организация, ЮНЕСКО, 

УНИЦЕФ и други.  

На web страницата на НСИ (www.nsi.bg ) е включена методологията 

на статистиката на здравеопазването, както и основни таблици с данни 

за смъртността по причини, здравната мрежа и други. 


