
БРУТАЛНО ВИСОКИ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ ОТ ДЖОБА В 
БЪЛГАРИЯ 

 

Здравето е ценност сама по себе си. Или би трябвало да бъде. В България 
обаче то е превърнато в стока. Системата на здравеопазване в момента 
изглежда по-скоро като ламя, която се стреми да погълне финансовия 
ресурс на гражданите, попаднали в лапите й, отколкото да опазва и да 
подобрява здравето на същите тези граждани. 

В страната съществува масово недоволство от състоянието на 
здравеопазването. Причините за това са много, но тук нямам намерение 
да ги осбъсждам. Искам само да покажа брутално високите нива на 
разходи за здраве от джоба на домакинствата в България и техните 
членове, както и тенденцията тези разходи да се увеличават.  

Това е изключително тревожен феномен, защото се превръща в един от 
основните фактори за поддържане и задълбочаване на неравенствата в 
обществото във всичките им измерения.  

България на е на първо място сред европейските страни по разходи за 
здраве от джоба. Едновременно с това тя е отчайващо далече от приетия за 
нормален диапазон от СЗО за разходи от джоба за здраве от 5% до 20% от 
общите разходи за здраве. Този диапазон се счита и за показател за 
ефективността на здравеопазната система.  

По-долу са представени данни за България и за още няколко европейски 
страни, чийто БВП е най-близък до този на България. 

 

Таблица 1. 
Общи разходи за здраве, ППС$ на човек, оценка на СЗО 

Страни 1995 2000 2005 2010 2014 

1. България 290.27 384.24 721.6 1088.3 1398.88 

2. Естония 396.93 511.04 823.86 1300.07 1668.31 

3. Латвия 221.12 335.78 593.69 804.88 940.3 
4. Литва 332.15 558.24 846.95 1387.53 1718.02 

5. Португалия 1017.33 1638.44 2204.03 2810.06 2689.94 
6. Румъния 183.47 247.73 522.14 964.16 1079.26 

7. Словакия 505.18 604.48 1142.67 2038.95 2179.05 
8. Унгария 658.56 852.33 1432.19 1690.35 1826.68 

9. Хърватска 548.8 834.13 1103.83 1606.63 1652.12 
Бележка: ППС – паритет на покупателната способност.  
Източник: http://data.euro.who.int/hfadb/ 

 

Данните от таблица 1 показват какви са и как се променят, според 
оценката на СЗО, общите разходи за здраве за период от 20 години. Вижда 



се, че по-ниски от общите разходи за здраве в България имат само Латвия 
и Румъния. 

Данните от таблица 2 представят какъв е относителния дял на държавните 
разходи за здраве спрямо всички държавни разходи. С други думи, какво 
харчи държавата за здравето на своите граждани. 

Вижда се, че тези разхди имат тенденция на нарастване през първите 10 
години на периода – от 8,52% до 11,72%. През следващите 10 години се 
наблюдава намаляване на тези разходи – от 11,72% през 2005 г. на 10,95% 
през 2014 г. Тези данни не отговарят на официалната пропаганда, че се 
повишават разходите на държавата за здраве. Повишават се доходите, а от 
тук и здравноосигурителните вноски на гражданите. 

Вижда се, че всички страни – като цяло (Португалия, Словакия и 
Хърватска) или за отделни периоди от време (Естония, Литва, Румъния и 
Унгария), имат по-високи държавни разходи за здравеопазване в 
сравнение с България. 

 

Таблица 2. 
Държавни разходи за здраве, в % от общите държавни разходи, оценка на 

СЗО 
Страни 1995 2000 2005 2010 2014 

1. България 8.52 9 11.72 11.02 10.95 
2. Естония 13.74 11.3 11.47 12.31 13.54 
3. Латвия 9.94 8.68 10.15 9.08 9.81 
4. Литва 11.57 11.32 11.62 11.88 13.36 
5. Португалия 10.9 14.52 14.98 13.84 11.91 
6. Румъния 7.03 9.15 13.16 11.85 12.84 
7. Словакия 11.04 9.43 13.8 14.55 14.95 
8. Унгария 11.02 10.63 11.8 10.45 10.14 
9. Хърватска 12.84 13.02 13.66 15.26 13.99 

Източник: http://data.euro.who.int/hfadb/ 
 

Данните в таблица 3 три представят разходите за здраве от джоба на 
семействата в разглежданите страни. Както се вижда от таблицата и от 
графиката, относителния дял на разходите за здраве от джоба бележат 
тенденция на непрекъснато нарастване за разглеждания 20-годишен 
период: от 26,04% през 1995 г. те скачат на 44,19% през 2014 г., като се 
наблюдава леко колебание (спад) за периода 2000-2005 г. – едва с 1,18 
процентни пункта. Като цяло увеличението на разходите за здраве през 
този период е с 18,15 процентни пункта. 

Трябва да се има предвид, че в методиката на СЗО като разходи за здраве 
от джоба не са включени транспортните разходи (до и от личния лекар, 
болничното заведение и др.), административните разходи и др. Това, а и 



други фактори, дават основание да се предполага, че през 2015 година 
разходите за здраве от джоба на българина надхвърлят 50% от всички 
разходи за здраве в страната направени през 2015 г. 

 

Таблица 3.  
Разходи от джоба на семействата за здраве, в % от общите разходи за 

здраве 
Страни 1995 2000 2005 2010 2014 

1. България 26.04 39.07 37.89 42.88 44.19 
2. Естония 10.23 19.93 20.42 18.57 20.72 
3. Латвия 33.73 44.14 40.7 35.11 35.13 
4. Литва 22.39 26.12 31.75 26.83 31.27 
5. Португалия 23.92 22.58 22.02 23.3 26.84 
6. Румъния 25.46 18.8 18.46 19.21 18.87 
7. Словакия 11.48 10.61 19.18 21.66 22.54 
8. Унгария 16.04 26.27 25 26.43 26.59 

9. Хърватска 13.54 13.86 13.41 13.76 11.21 
Източник: http://data.euro.who.int/hfadb/ 
 

Графика.  

Разходи от джоба на семействата за здраве, в % от общите разходи за 
здраве в България 

 

 

Тези, а редица други данни са свободно достъпни, но „идеолозите“ на 
„реформите“ в българското здравеопазване мълчат за тях. Те са известни 
на малцина. 

В България съществуват множество недъзи в системата на здравеопазване 
– като се започне от правната рамка, която обслужва частния, печалбарски 
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интерес в системата и се стигне до конкретни, неадекватни (най-меко 
казано) здравни практики – например т.нар. „здравни пътеки“. 

Всеки гражданин в България заплаща обикновено 3 пъти една и съща 
здравна услуга: веднъж чрез заплатените здравни осигуровки, втори път 
чрез платените данъци и трети път чрез разходите от джоба. Най-високи 
са последните разходи, които винаги имат принудителен характер – 
веднъж от обективната принуда, създавана от болестта, и втори път от 
субективната принуда да плащаш от джоба си, за да се лекуваш. 

Държавните и частните болници не са равнопоставени. „Частните 
болници са създаден да печелят, държавните – да реализират здравната, 
социалната политика в тази област“ – това е „философията“ на властовите 
елити, с която оправдават всички действия, насочени към подкрепа на 
частните здравни заведения за сметка на държавните. Получава се така, че 
хората, които имат частни или допълнителни здравни осигуровки 
получават здравни услуги съобразно наличната осигурителна сума, която 
най-често е недостатъчна за адекватно лечение – тази сума бързо и лесно 
се усвоява. Излизайки недолекуван или болен от частния сектор, човекът 
се насочва за помощ към държавния, предявявайки огромни претенции. 
Те са основани на платени здравни осигуровки, чийто размер варира от 
100 до 400-500 лева на година и представляват в пъти по-малко от 
платените частни здравни осигуровки. 

Базирайки се на тази философия държавата принуждава държавните 
здравни заведения и добросъвестните здравноосигурени лица да поемат 
лечението и на неосигурените здравно лица, като тази принуда не е 
обвързана с адекватно финансово обезпечаване и компенсация, които са 
задължение именно на държавата.  

Това са част от причините, които водят до и поддържат непрекъснатото 
нарастване на разходите от джоба на гражданите. 

Факт е, че държавата постепенно се отегля от една от основните и най-
вацни свои функции: грижа за и опазване на здравето на своите граждани. 
А това е в ярко противоречие с Конституцията на република България. 

доц. д-р Божидар Ивков 

 


