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Подробен анализ е направен в приложение I.7.1.-Здравна инфраструктура и 

заболеваемост. 

 

Територията на град София е добре обслужена от обекти на здравната 

инфраструктура, които осигуряват лекарска грижа за населението, болнично, 

доболнично лечение и стоматологични практики.   

 
Източник: Софияплан, 2020 

 

Към 2019 година на територията на СО функционират 65 лечебни заведения за болнична 

помощ. От тях 59 се намират на територията на София, а останалите са в населени 

места извън София – това са специализираните болници за продължително лечение и 

рехабилитация в Бухово, Кремиковци, Панчарево и Банкя.  

Територията на СО се обслужва само от един център за психично здраве, с капацитет от 

45 легла. Болничната мрежа е разположена предимно в централните и южните територии 

на София. Комплексът на Медицинска академия концентрира на едно място център за 

диализа и осем специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) -  за белодробни 

болести, акушерство и гинекология, детски болести, инфекциозни и паразитни болести, 

както и една университетска многопрофилна болница за активно лечение, 

„Александровска“.  Части от града с население над 10 000 души, на чиято територия няма 

болници, остават кварталите в северозападните части на град София – Обеля, Люлин, 

Надежда, Орландовци, Хаджи Димитър, както и в източната част – Дружба 1, Дружба 2, 

Христо Смирненски. 

 

Столична община се обслужва от четири обекта на Спешна медицинска помощ. 

Централният се намира на бул. Васил Левски № 129 и три филиала в град Банкя, град Нови 

Искър и квартал Ботунец. 

 

Легловият капацитет на болничните лечебни заведения в СО нараства през последните 

10 години и към 2019 година е 10 661 легла. Близо 40% от тях се намират в частни 

болници. Легловият капацитет на общинските болници е близо 1800 легла. 

Осигуреността с болнични легла за СО е 820 легла на 100 000 души население, което е с 

300 легла повече от средните стойности за Европейския съюз и със 100 повече от 

средния брой легла на 100 000 души в страната - 715. За сравнение Дания и Швеция имат 

250 легла за 100 000 население, а Великобритания 280. Въпреки, че в ситуация на пандемия, 

в каквато се намираме в момента, това би осигурило по-голяма здравна инфраструктура, 

в обичайна ситуация това е индикатор за проблеми със здравната система. Докладът на 

Европейската комисия посочва високия брой болнични легла като фактор за влошен 

здравен статус на населението, което има нужда от болнична помощ. Основната 

критика е, че България не успява да извършва регулярна здравна профилактика на 

населението си в ресора на доболничната помощ. 

 

Лечебни заведения 

по форма на 

собственост 

Общо за СО Само за София Само за другите 

населени места в СО 

  брой легла брой  легла брой  легла 

Държавни  20 5015 19 4940 1 75 

Общински  13 1781 10 1476 3 305 

Частни 32 3865 30 3285 2 580 
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Общо  65 10,661 59 9701 6 960 

Източник: НСИ 

Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) на територията на СО са 41 на брой. 

Територии с население над 20 000 души, които нямат пешеходен достъп до ДКЦ в 

рамките на 800 метра (което се равнява на 12 минути ходене пеш) са териториите на 

кварталите Овча Купел, Дружба 1, Младост 1, Красна поляна част 1 и 2, Витоша ВЕЦ-

Симеоново. 

 

На територията на СО съществуват 2287 лекарски практики, които предоставят 

доболнична консултация на населението. Една част от техните кабинети се намират в 

сгради на болнични заведения или диагностично консултативни центрове (ДКЦ), а друга 

се помещава в жилищни или офис сгради.  

 

I.7.1.1. Осигуреност с медицински специалисти 

Към края на 2019 г., по данни на НСИ, броят на лекарите в СО е 6801, от които 6701 

практикуват на територията на град София. Лекарите по дентална медицина са 1885, 

медицинските сестри са 6881, а санитарите близо 3000 души. Обслужеността на 

населението от здравни специалисти е по-висока от средната за страната и 

значително се подобрява за последните 10 години. За 2019 г. средно на един лекар се 

падат 195 пациенти, докато в страната са 235 човека на един лекар. Денталните 

специалисти се падат по един на 705 човека за територията на СО, което е с близо една 

трета по-добро положение в сравнение със страната, където от един дентален лекар се 

очаква да обслужва 992 потенциални пациента. Въпреки по-добрата осигуреност с 

медицински персонал спрямо страната, и за СО са валидни проблемите, свързани с 

човешкия ресурс в системата на здравеопазването. Доклад на Европейската комисия  от 

2019 г. за здравния профил на България очертава основните предизвикателства, които са 

свързани с трайната тенденцията на застаряване на медицинския персонал в страната 

и високите нива на миграция на квалифициран персонал, който търси по-добри условия за 

практикуване на професията си извън границите на България. По данни на Националния 

център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2018 г. 46% от лекарите в Столична 

община са над 55-годишна възраст, като този дял за страната е още по-висок – 51 %.  

 

I.7.1.2. Заболеваемост на населението 

По данни на НЦОЗА за 2019 г. на територията на СО най-голям брой са 

хоспитализираните случаи със сърдечно съдови заболявания, над 71 000 души. Най-голям 

сред тях е делът на хората над 65-годишна възраст. Данните показват, че за СО се 

падат 5393 хоспитализирани души на 100 000 население, което е със 700 повече от 

средните нива на страната, където на 100 000 население хоспитализираните случаи са 

малко над 4600. На следващо място в СО, с над 30 000 хиляди хоспитализирани случая, са 

болестите на дихателната система. В сравнение с данните за страната, нивата на 

хоспитализираните случаи в СО са с по-добри стойности. В СО на 100 000 население се 

падат 2276  души, лежали в болнично заведение, докато съотношението за страната е 

3285 лежащи на 100 000 население. От всички хоспитализирани в СО случаи висок е делът 

на хоспитализираните деца на възраст от 0 до 17 години – с регистрирани над 8000 

случая. Децата, заедно с населението над 65-годишна възраст, са най-уязвимата група 

от респираторни заболявания. Към края на 2019 г. регистрираните заболявания от 

заразни болести, които подлежат на задължително съобщаване за СО, са близо 18 000 

случая, като в това число не се докладват състояния на грип и остри респираторни 

заболявания. Общият брой на регистрираните към 2019 болни под наблюдение в  

психиатричните клиники е малко над 10 000 пациента. За сравнение, съотношението на 

регистрираните лица с психични заболявания в страната е 1681 души на 100 000 

население, докато в София се падат 752 на 100 000 души.  

 

 
Източник: НЦОЗА 

 

Изследване за качеството на живот, проведено през 2019 г., посочва, че една пета от 

населението на СО не е удовлетворено от здравословното си състояние. Най-високият 

дял на хора, които са декларирали това, живеят на територията на кварталите Овча 

Купел, Славия и Факултета. Населението, което е напълно удовлетворено от 

здравословното си състояние, е концентрирано в централните градски части. По-ниска 

е самооценката на здравословното състояние на хората над 60-годишна възраст, които 

живеят в СО,  като 40% от тях не са удовлетворени от състоянието на здравето си. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Сърдечно-съдови заболявания

Болести на дихателната система

Болести на пикочо-половата система

Болести на нервната система

Брой хоспитализирани случаи за 2019 г. на 100 000 души

Страната Столична община
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Източник: Изследване Качество на живот, Визия за София 

 

I.7.1.3. Фактори, които влияят на здравето на населението 

Според доклад на Европейската комисия (ЕК), основните рискови фактори за здравето на 

населението в страната, респективно и в СО, са поведенчески навици и състоянието на 

околната среда. За България, делът на умиранията, които са резултат от рискови 

фактори на поведението, се оценяват на 51% от всички смъртни случаи в страната, за 

сравнение този процент в ЕС е 39%. Рисковете, свързани с хранителния режим, 

включително ниската консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар 

                                                           
24Изследване на Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) от 2020 г., проведено в 30 държави в Европа, сред които 
и България. 

и сол, имат определена роля за 33% от всички смъртни случаи през 2017 г., което е най-

високият дял в ЕС и надвишава почти двойно средната стойност за ЕС (18%). 

Тютюнопушенето е допринесло за приблизително 21% от всички смъртни случаи, докато 

около 5% се дължат на употребата на алкохол, а 4% — на ниската физическа активност.  

 
 

I.7.1.4. Здравно осигуряване и здравни разходи 

Доклад на ЕК за състоянието на здравето в България посочва, че основните уязвими 

групи са здравно неосигурените лица, които са изключени от системата на здравната 

грижа. В тази група попадат и трайно безработни лица и лица без валидни лични 

документи. Към юли 2020 г. по данни на НЗОК лицата в СО с нарушени 

здравноосигурителни права, които са регистрирани в пациентските листи на 

общопрактикуващите лекари, отчитащи се към здравноосигурителната каса са, 175 180 

души. Това са цели 15% от населението на възраст над 18 г., което в случай на 

необходимост от здравна грижа ще трябва само да поеме разходите си или да се лиши от 

такава грижа. 

 

Доклад на ЕК посочва, че в България разходите за здравеопазване на глава от населението 

са в размер на 1311 евро и са четвъртите най-ниски в ЕС през 2017 г. И въпреки това в 

България отделяме сравнително голяма част от доходите си за здравно обслужване – 

между 8 и 10%, в сравнение със средно 3,9% за ЕС24. Икономическите показатели на 

лечебните заведения, цитирани от НЦОЗА, показват, че средният разход на пациент, 

преминал през специализирана болница за активно лечение, е 1300 лв. Директните 

плащания от пациентите в България през 2017 г. са най-високите в ЕС (46,6% в сравнение 
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с 15,8% като средна стойност). Това е резултат основно от доплащанията за 

лекарствени продукти и извънболнична помощ. 

 

 

I.7.1.5. SWOT  Анализ  

Силни страни  

● Добра териториална обслуженост с обекти на здравната инфраструктура от 

болничната и доболничната медицинска помощ.  

● Добра териториална обслуженост с обекти, свързани със здравето 

на населението като аптеки, оптики и лаборатории.  

● Висока осигуреност с медицински персонал, лекари и стоматолози на глава от 

населението в СО.  

● Добра осигуреност с болнични легла в здравните заведения.  

 
Слаби страни  

● Недостатъчно модернизирана материална база на ДКЦ и болници.  

● Висока средна възраст на лекарския персонал.  

● Висок дял на население с прекъснати здравноосигурителни права.  

● Неравномерен достъп до здравна грижа и удовлетвореност от лекари в различни 

части на територията на СО.  

● Високи нива на заболеваемост на населението от сърдечно-съдови болести.  

● Високи нива на регистрирани случаи на психически поведенчески разстройства.  

● Високи стойности  на поведенчески фактори, които влошават здравословното 

състояние на населението – като ниска физическа култура, което води до 

затлъстяване сред децата, некачествено хранене сред подрастващи и възрастни, 

консумация на алкохол и тютюнопушене от ранна възраст.  

● Висок дял на хоспитализирани случаи.  

● Ниски нива на практики за профилактика на здравето на населението.  

● Голям дял от кабинетите на лекарските практики се помещават в жилищни сгради, 

което не осигурява оптимална инфраструктура, която да обслужва пациенти.  

● Високи нива на допълнителни директни плащания извън системата на здравното 

осигуряване.  

● Високи нива на здравни разходи на населението като дял от общите им доходи . 

 
Възможности  

● Подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), което в дългосрочен 

план е най-добрата профилактика за здравето на населението на Столична 

община. Документът, който ще регламентира това е „Програма за качеството на 

атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021 – 2026 г”.  

● Следване на мерки, които се грижат и подобряват здравето на населението в 

следствие влиянието на климатичните фактори, както следва в План за действие 

за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) 2021 – 2030 г.  

● Насърчаване на физическата активност на населението в синхрон със заложените 

мерки в Стратегията на СО за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 

– 2020 г.  

● Повишаване на достъпа до качествени здравни услуги на населението в рискови 

групи.  

● Насърчаване на превенция на заболяванията с повишаване на осведомеността на 

гражданите.  

● Насърчаване на здравната профилактика на населението.  

 

Заплахи  

● Продължаване на тенденцията за влошаване на качеството на въздуха 

на територията на Столична община, което в дългосрочен план ще увеличи 

заболеваемостта на населението.  

● Влошаване или запазване на настоящите поведенчески навици на населението по 

отношение на високия дял на тютюнопушене, лошите хранителни навици и 

ниската физическа активност.  

● Задълбочаване на епидемиологичната обстановка в резултат на повишаване на 

регистрираните и хоспитализирани случаи с Covid-19, което би довело на колапс на 

здравната система и възможността за обслужване на населението.  

● Засилване на тенденцията за висок дял на медицински специалисти, в 

трудоспособна възраст, които напускат страната.  

 

 

  


