
РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ ОТ ДЖОБА И 

НЕРАВЕНСТВА В ЗДРАВЕТО ПРИ ХОРАТА С 

ИНВАЛИДНОСТ 
 

В знак на солидарност с всички хора с инвалидност в България, както и в 

знак на подкрепа на борбата на национално представените организации на и за 

хора с инвалидност, публикувам уникални данни за разходите за здраве от 

джоба, правени от хората с инвалидност, както и за социалните неравенства в 

здравето между двете основни социални категории лица със и без инвалидност. 

Целият текст е взет от книгата: 

Ивков, Б., А. Атанасов, С. Съйкова, З. Тонева, С. Тодорова, П. 

Попиванов, Д. Драганов, И. Янков, Т. Ампирска (2017) Разходи за 

здраве от джоба и неравенства в здравето. ИК УНСС, София. ISBN: 

978-619-232-028-7. 

Това означава, че всяко ползване и/или цитиране на данните изисква точно 

позоваване на източника, от който са взети. Като изключим абзаците, оцветени 

в зелено и написани от проф.дсн Св. Съйкова, на целият останал текст автор съм 

аз. 

Дори и най-повърхностното запознаване с данните и съотнасянето им към 

намеренията на МТСП и МЗ ще разкрие крайно десните неолиберални 

намерения на правителството, които ако бъдат реализирани ще се превърнат в 

престъпление (опит за планирано преднамерено убийство) спрямо стотици 

хиляди хора с инвалидност, защото и без тази „реформа“ ситуацията, в която се 

намират мнозинството хора с инвалидност, е крайно тежка. 

Данните са уникални по своя характер, защото досега такива 

социални изследвания, с този методологически и методически 

инструментариум, не са правени в страната. 

Пожелавам успех на НП НПО на и за хора с инвалидност в тяхната 

изключително тежка и трудна битка с липсата на политическа воля да се решават 

проблемите на хората с инвалидност, с невежеството и неразбирането на 

„политическата класа“ и на държавната администрация на това, какво 

представлява социалния феномен „инвалидност“ и как трябва да се решават 

проблемите на хората с инвалидност. 

Публикуването на данните е моят скромен принос в тази борба. 

доц. д-р Божидар Ивков 

  



Въведение 
„Настоящата монография е посветена на изследването на два 

фундаментални, много важни и взаимно свързани проблема за българските 

граждани и домакинства: разходите за здраве от джоба, които те заплащат и 

съществуващите социални неравенства в здравето в България. 

Монографията е изградена на основата на данните от две от проведените 

четири емпирични социални изследвания и анализа им, направен от авторския 

колектив в рамките на финансирания от ДФ „Научни изследвания“ проект 

„Здраве, качество на живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, 

тенденции и предизвикателства (от емпирия към теория)1. Изследвани бяха: 1. 

здравето и качеството на живот (по методиката на WHOQOL-BREF); 2. разходите 

за здраве на домакинството (чрез създадения от екипа дневник за разходите на 

домакинството за здраве); 3. здравето и качество на живот на домакинствата; 4. 

неравенствата в здравето. 

През 2015 година съотношението на разходите за здраве, направени от 

НЗОК и тези, направени от джоба на домакинствата в България, е съответно 48% 

и 52%. Трябва да се има предвид факта, че частното здравно осигуряване в 

страната все още е по-скоро маргинално, отколкото редовна практика, а това 

означава, че частните разходи за здраве излизат директно от джоба на 

пациентите. Посоченият относителен дял на разходите за здраве от джоба е 

изключително висок, особено като се постави в контекста на доходите на 

гражданите и домакинствата, както и ако се сравни с подобни разходи в страните 

от OECD, където той варира между 9% и 22%2.  

Подобни нива на разходите от джоба за здраве се оказват един от основните 

фактори за живот в хронична материална депривация, понякога достигаща 

абсурдни измерения. Освен това тези разходи са и фактор за пораждане, 

задържане и задълбочаване на социалните неравенства в страната, в т.ч. и на 

социалните неравенства в здравето.  

На тези проблеми е посветена цялата първа част на монографията, в която 

са изследвани величината и структурата на разходите от джоба на домакинствата 

в България, направена е обща характеристика на извършените разходи за здраве 

от джоба, анализирани са по групи и видове отделните разходи и накрая те са 

изследвани през призмата на етноса, високата възраст и уврежданията. 

Втората част на монографията е посветена на изследването на социалните 

неравенства в здравето. За съжаление в България не се събират статистически 

данни, нито се провеждат системни изследвания, свързани със социалните 

неравенства в здравето, които са продуцирани, както от социалните позиции на 

                                                 
1 Проектът е финансиран от ДФ „Научни изследвания“, договор № ДФНИ К 02/4 от 12.12.2014 г. 
2 Данните са за 2012 г. В Полша тези разходи през същата година са достигнали 25%. Виж: Opieka 
medyczna z kieszeni pacjenta. http://www.newsweek.pl/polska/opieka-medyczna-z-kieszeni-
pacjenta,98273,1,1.html  

http://www.newsweek.pl/polska/opieka-medyczna-z-kieszeni-pacjenta,98273,1,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/opieka-medyczna-z-kieszeni-pacjenta,98273,1,1.html


индивидите и социалните групи, така и от самата система на здравеопазване. 

Подобно и на други страни от Централна и Източна Европа рутинните 

статистически данни за средната продължителност на живота, заболеваемостта 

и болестността – доколкото изобщо има такива данни, за смъртността и детската 

смъртност, за преждевременната смъртност, които се използват за оценка на 

здравното състояние на отделни популации и социални категории, се набират на 

основата на полово, възрастово, териториално и в някои случаи по класове 

болести разделение. 

Данните от настоящото изследване предоставят богата информация за 

социалните неравенства в здравето в зависимост от социалния статус и 

социалните позиции на респондентите, както и от проблеми в здравеопазването. 

От тази гледна точка данните са уникални за страната. 

Чрез самооценка на здравето са изследвани и анализирани здравния статус 

на населението и факторите, които оказват влияние върху него. На задълбочен 

анализ е подложено здравето и социалните неравенства в него, а също така са 

разгледани рисковите за здравето фактори. Внимание е отделено на здравните 

неравенства, свързани със жизнената и трудовата среда, като акцентът е поставен 

върху доходите на респондентите и трудовата среда. Накрая, както и при 

разходите за здраве от джоба, социалните неравенства в здравето са 

анализирани през призмата на етноса (българи, турци и роми), за лицата на 65 и 

повече години, както и за лицата с увреждания, получили правния статус „лице 

с увреждане и над 50% трайно намалена работоспособност“ (с. 11-12). 

 

Разходи за здраве от джоба 
„За оценка на разходите за здраве от джоба на българските домакинства „е 

проектирано и осъществено широкомащабно емпирично социално изследване. 

Обект на анализ е съвкупността на пълнолетното население на страната. 

Комбинирани са две извадки – основна и допълваща. Основната извадка е 

проектирана и реализирана като национална представителна за населението 

в страната. Тя е валидна за лицата на 18 и повече години“ (с. 17). 

„Броят на домакинствата за наблюдение в представителната извадка е 800, 

избрани от 80 гнезда. Допълващата извадка съдържа 427 домакинства. Така 

общият обем на двете извадки включва 1227 домакинства“ (с. 18). 

„Регистрацията на разходите за здраве на домакинствата беше 

извършена в периода 11 май – 10 юни 2015 година“ (с. 19). 

 

Разходи за здраве на домакинства на лица с трайни увреждания 

„Обект на изследване са домакинствата на хора с увреждания, т.е. 

домакинства, в които живее поне един човек с трайно увреждане и за който 

„органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 



работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на 

сто“3. В настоящия анализ са включени общо 393 домакинства на лица с 

увреждания или 32% от всички 1230 домакинства (основна и допълваща 

извадки). 

Оформят се два типа домакинства на лица с увреждания: (1) домакинства, в 

които всички членове са с увреждания. Те са 26,7% от всички домакинства; (2) 

домакинства, в които поне един от членовете им е с увреждане. Те представляват 

73,3% от изследваната съвкупност домакинства“ (с. 143). 

 

„Основни изводи 

(1) Средномесечният общ разход за здраве от джоба се влияе от множество 

фактори: вид и тежест на инвалидността, образование, заетост и източници на 

доходи, местоживеене, пол, отдалеченост на дома от здравни заведения (в т.ч. и 

аптеки), брой членове на домакинството и др.  

(2) Наблюдава се силна диференциация между домакинствата на лица с 

увреждания според общите разходи за здраве от джоба. 

(3) Наблюдава се много висока натовареност на бюджетите на 

домакинствата на лица с увреждания с разходи за здраве от джоба – малко над 

една четвърт (26,8%) от средния месечен доход на домакинствата на лицата с 

увреждания, се разходва за посрещане на разходите за здраве.  

(4) Домакинствата на лица с увреждания от 1-ви тип имат почти два пъти 

по-високи разходи за здраве от джоба (като относителен дял на разхода по 

отношение на дохода на домакинството) в сравнение с домакинствата от 2-ри 

тип. Почти 40% (39,6%) от дохода на домакинствата от тип 1 и малко над една 

пета (20,3%) от дохода на домакинствата от тип 2, отива за разходи за здраве от 

джоба. 

(5) При домакинствата на хора с увреждания може да се говори за сериозна 

и многоаспектна депривация, на която те са подложени. Това ясно илюстрира и 

значимостта на двупосочната линейна връзка инвалидност – бедност“ (с. 160-

161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Закон за интеграция на хора с увреждания. Допълнителни разпоредби, § 1, т. 2. 



Неравенства в здравето 
„За практическите оценки и анализи на неравенствата в здравето на 

населението в България е проектирано и осъществено широкомащабно 

емпирично социално изследване. Обект на анализ е съвкупността на 

пълнолетното население на страната. Комбинирани са две извадки – основна 

и допълваща. Основната извадка е проектирана и реализирана като 

национална представителна за населението в страната. Тя е валидна за лицата 

на 18 и повече години“ (с. 191). 

„Броят на лицата за наблюдение в представителната извадка е 2340, 

избрани от 180 гнезда. Допълващата извадка съдържа n = 689. Така общият обем 

на двете извадки включва 3029 лица“ (с.191). 

 

Инвалидност и неравенства в здравето 

Социално-демографски и статусен профил на лицата със и 

лицата без увреждания 

„Всеки десети респондент (10,5%) е лице с увреждане с 50% и повече 

процента трайно намалена работоспособност (тр.н.р.). Това съответства на 

приблизителните оценки за броя на лицата с инвалидност в България, който се 

приема, че е около 10%-12%. С други думи, това е регистрираната инвалидност в 

страната според сега действащата дефиниция за увреждане и системата за 

медицинска експертиза. Данните на НОИ отразяват броя и относителния дял 

само на лицата с 50% и повече процента тр.н.р., имащи право на някакъв вид 

пенсия за инвалидност. 

Данните от фигура 2.5.5.1 представят картината на тежестта на 

уврежданията, която също е почти идентична с картината, представяна от 

други изследвания и данните на различни институции в страната. Тенденцията 

е една и съща: с увеличаване на тежестта на уврежданията намалява 

относителният дял на лицата, попадащи в групите с по-тежки или с най-тежки 

увреждания. 

 

Фигура 2.5.5.1 

Тежест на уврежданията на лицата с увреждания 

 

над 90% 

тр.н.р.; 24,5

70%-90% 

тр.н.р.; 35,7

50%-70% 

тр.н.р.; 39,8



Жените (52,1% от всички респонденти) по-често от мъжете (47,9% от всички 

респонденти) имат увреждания над 50% тр.н.р. – съответно 11,9% от всички 

респонденти-жени и 8,5% от всички респонденти-мъже. Тази полова 

структура на респондентите е в унисон с половата структура на българското 

общество и със средната продължителност на живота за жените и мъжете в 

България. 

Прието е да се смята, че главният показател, характеризиращ 

демографската и социалната структура на лицата с увреждания е възрастта. 

Данните от настоящето изследване потвърждават тенденцията социалната 

категория „лица с увреждания“ да е по-възрастна от социалната категория „лица 

без увреждания“ (фиг. 2.5.5.2). Вижда се, че с нарастване на възрастта се 

увеличава относителният дял на лицата с увреждания. Тези процеси са свързани 

с естественото остаряване на човека.  

Възрастта е едно от естествените различия между двете социални 

категории. Тя е и един от факторите за възникване на друго различие между тях 

– увреждането, а от тук и косвен фактор за пораждане на неравенства в здравето. 

Освен това, в социалната категория „лица с увреждания” протича процес на по-

бързо „стареене” в сравнение с категорията „лица без увреждания“. Това 

означава, че се увеличава значението на уврежданията и/или инвалидността 

като корелат между по-високата възраст и всички утежнения на старостта, 

свързани с постепенното физическо отслабване и безсилие на тялото. 

 

Фигура 2.5.5.2 

Разпределение по възраст на лицата със и на лицата без 

увреждания (в %) 

 
 

Възрастта и уврежданията оказват влияние върху процесите на по-бързо 

обедняване при хората с увреждания и от тук на поява и развитие на социални 

неравенства, в т.ч. и неравенства в здравето“ (с. 402-403). 

„Може да се приеме, че броят на членовете на домакинството и 

наличието на увреждания на неговите членове повишава риска от поява, 

развитие и трайно съществуване на неравенства в здравето между лицата с 
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увреждания и тези без увреждания. Малко над две трети (67,2%) от всички лица 

с увреждания живеят в едночленни и двучленни домакинства, докато по-малко 

от половината (47,8%) от всички лица без увреждания живеят в такива 

домакинства. Като се вземе предвид, че лицата с увреждания имат по-големи 

потребности от здравни грижи и изпитват по-голяма необходимост от ползване 

на медицински услуги, но едновременно с това имат – като правило – по-ниски 

доходи от лицата без увреждания, то най-вероятно факторът брой лица в 

домакинството влияе, макар и слабо, върху пораждането на неравенства в 

здравето между двете социални категории. Защото по-малкия брой членове на 

домакинството и по-ниските доходи повишават риска от невъзможност лицата с 

увреждания да се справят достатъчно добре с възникващи и/или съществуващи 

вече здравни проблеми“ (с. 404-405). 

„Данните за образователните равнища (фиг. 2.5.5.5) на лицата със и 

лицата без увреждания показват съществени различия. Ясно се очертават две 

обратни по посока тенденции: при лицата с увреждания с намаляване на 

равнището на образование се увеличава относителният им дял – от 6,9% при 

хората с висше образование на 19% при лицата с по-ниско от основно 

образование. При лицата без увреждания тези относителни дялове са съответно 

93,1% и 81%.  

 

Фигура 2.5.5.5  

Образователно равнище на лицата с и лицата без увреждания 

 
 

Като цяло 15,8% от лицата с увреждания са лица с висше образование, 
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относителните дялове на лицата със и лицата без увреждания със средно 

образование – съответно 56% и 54,9%. 28,2% от всички лица с увреждания са с 

основно и по-ниско образование, докато хората без увреждания с основно и по-

ниско образование, са 20%.  

Тези данни разкриват факта, че въпреки декларираните грижи за 

подобряване на достъпа на лицата с увреждания до образование, на практика 
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този достъп продължава да бъде силно ограничен. Причините за това могат да се 

търсят, както във вида и тежестта на уврежданията, така и в неефективността на 

публичните политики в сферата на образованието на хората с увреждания. 

Известно е, че за тези политики е по-характерен, от една страна, хоризонталния 

характер (едни решения за всички видове увреждания, вместо индивидуален 

подход поне към различните по същество видове увреждания), а от друга страна, 

манкирането, т.е. имитацията на действия в образователната сфера на лицата с 

увреждания. Всичко това неминуемо се отразява и върху достъпа на лицата с 

увреждания до пазара на труда и върху нивата на доходите на големи 

субкатегории лица с увреждания, което по същество представлява наличие на 

сериозни социални неравенства. Те от своя страна провокират социални 

неравенства и в здравето, като създават социални бариери пред достъпа до 

здравни услуги и неравно разпределение на здравето в двете изследвани тук 

социални категории. 

Икономически активни са едва 17,4% от всички лица с увреждания, като 

14,1% работят, а 3,3 са безработни4 (табл. 2.5.5.1). Малко над две трети (66,9%) от 

лицата без увреждания са икономически активини, като 55,6% от тях работят, а 

11,3% са безработни. Почти 4 пъти (3,8) по-често лицата без увреждания са 

икономически активни, като 39 пъти по-често лицата без увреждания работят в 

сравнение с лицата с увреждания. 5 пъти по-често се срещат работещи 

пенсионери без увреждания в сравнение с работещите пенсионери с увреждания. 

 

Таблица 2.5.5.1 

Икономическа активност на лицата със и лицата без увреждания 

Трудов статус Лица с 

увреждания 

Лица без 

увреждания 

Общо 

Работещ 2,5 97,5 47,8 

Безработен 2,9 97,1 10,4 

Пенсионер 27,8 72,2 30,9 

Пенсионер, който работи 16,5 83,5 2,1 

Учащ 1,1 98,9 6,5 

Учащ, който работи - 100,0 0,5 

Друго 2,7 97,3 1,8 

 

11,8% от работещите лица с увреждания, са лица с над 90% тр.н.р.; 29,4% - 

лица с 70%-90% тр.н.р. и 58,8% - лица с 50%-70% тр.н.р. Лицата с най-тежки 

увреждания работят 5 пъти по-рядко от лицата с най-леките увреждания и 2,5 

пъти по-рядко от тези със средно тежки увреждания. Данните от последните две 

преброявания, както и всички социални изследвания, в които има данни за 

икономическата активност на лицата с увреждания, показват подобни резултати, 

                                                 
4 Тук приемаме, че всички безработни лица търсят активно работа. 



т.е. тук може да се говори за трайна тенденция в сферата на заетостта. Това е 

тенденция за всички страни на ЕС – лицата с увреждания, независимо от 

постиженията в законодателството, все още срещат множество социални 

бариери пред достъпа им до пазара на труда5. 

Обяснението на тази ситуация в България може да се търси вероятно най-

малко в четири посоки. Първо, не всеки вид и тежест на уврежданията 

позволяват на лицата с увреждания да работят, както поради спецификата и 

тежестта на уврежданията, така и поради потенциалната необходимост от твърде 

специфична, понякога скъпа адаптация на работното място. Освен това, 

съществуват множество бариери от организационен характер, за да може лицето 

с увреждане да работи в дома си. Второ, налице са множество социални бариери, 

които често оставят лицата с увреждания за дълги периоди извън работната сила. 

Това ги демотивира, а в страната не съществуват политики и програми за 

активизация на лицата с увреждания да работят. Но и при определена мотивация 

няма гаранция, че тази категория лица ще намерят и ще могат да задържат 

някаква платена работа, без затова да получават символични възнагръждения. 

Освен това, едни от най-тежките за преодоляване социални бариери, са т.нар. 

символни бариери, свързани с непознаване на уврежданията, предразсъдъци и 

негативни стереотипи сред лицата без увреждания, в т.ч. сред работодателите. 

Трето, почти отсъстват политики и програми за идентификация и отстраняване 

на социалните бариери пред лицата с увреждания в сферата на труда. Четвърто, 

възрастта тук също оказва съществено влияние“ (с. 406-408). 

 

Фигура 2.5.5.6  

Размер на чистия средномесечен доход на едно лице със и на 

едно лице без увреждания. 

 
 

                                                 
5 Това се вижда от прессъобщението на Европейския икономически и социален комитет от 27 юни 
2017 г. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.43740 
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„Ситуацията с образователното равнище на анализираните социални 

категории и с трудовата заетост на лицата, влизащи в тях, се отразява и върху 

размера на доходите (фиг. 2.5.5.6). 

Разкриват сериозни социални неравенства в доходите на лицата със и 

лицата без увреждания. Малко над четири пети (80,3%) от лицата с увреждания 

получават доходи до 400 лева, т.е. те попадат в нискодоходните групи. Този 

относителен дял за лицата без увреждания е малко по-малък от две трети – 

62,9%. Почти два пъти по-малко са лицата с увреждания, които попадат в 

среднодоходните (над 400 до 600 лева) и високодоходните групи. Между 

уврежданията и доходите на лицата с увреждания съществува статистически 

значима връзка, която обаче е слаба. Установява се двупосочна връзка между 

инвалидност и бедност. 

Значително по-ниските доходи на лицата с увреждания потвърждават и 

тенденцията, че една от основните жизнени стратегии за мнозинството лица с 

увреждания, е депривацията, в т.ч. и депривация от медицински услуги и 

здравеопазване. Неравномерното разпределение на доходите е показател и за 

неравномерното потребление на здравни услуги, а от тук и за неравенства в 

здравето, които са несправедливи“(с. 409-410). 

 

Здравен статус на лицата с увреждания и на лицата без 

увреждания 

„Един от показателите за здравния статус на респондентите и по-специално 

за различията в него, е наличието на различни по вид здравни проблеми 

(табл. 2.5.5.2).  

 

Таблица 2.5.5.2 (с. 410) 
Наличие на здравни проблеми при лицата с и лицата без увреждания 

(в %) 
Здравен проблем Лица с 

увреждания 
Лица без 

увреждания 
Всичко 

Сърдечно-съдови проблеми (неприятни 
усещания, тежест, сърцебиене и др.п.) 

60,6 14,7 19,5 

Високо кръвно налягане 64,7 28,4 32,3 
Дихателни проблеми астма, хрипове, 
задух, постоянна кашлица и др.п.) 

21,2 7,9 9,3 

Алергии  11,2 5,2 5,8 
Болки в гърба, включително в кръста 40,2 22,8 24,6 
Мускулно-скелетни болки в ръцете 27,4 11,7 13,3 
Мускулно-скелетни болки в краката 52,3 17,7 21,3 
Проблеми, свързани със стомаха и 
храносмилането 

19,5 9,3 10,4 

Проблеми, свързани със състоянието на 
кожата (дерматити, екземи и др.п.) 

6,2 3,6 3,8 

Силно главоболие, но не мигрена 12,9 9,2 9,6 
Диабет 27,4 4,4 6,8 



Проблеми с ендокринни жлези 
(щитовидна жлеза, хипофиза и др.) 

10,0 4,3 4,8 

Счупвания от минимална травма след 30 г. 

– падане от собствен ръст (напр. спъване) 

6,6 2,5 2,9 

Няма нищо от изброените по-горе 

проблеми 

4,1 42,7 38,6 

Бележка: Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са давали повече от един отговор“. 

 

„Данните от фигура 2.5.5.7 много ясно разкриват зависимостта между 

наличието на здравни проблеми и техния брой и наличието на увреждания, 

водещи до висок (над 50%) процент тр.н.р.: с нарастване на броя на здравните 

проблеми, нараства и относителния дял на лицата с увреждания“ (с. 411). 

 

Фигура 2.5.5.7 

Брой здравни проблеми при лицата със и лицата без увреждания 

 
 

„Данните от таблица 2.5.5.4 разкриват честотата, силата и тежестта на 

здравните проблеми, чрез ограниченията, които налагат на респондентите в 

тяхното ежедневие. Вижда се, че при лицата с над 90% тр.н.р. най-често до 

ограничения в ежедневието водят мускулно-скелетните болки в краката (43,6% 

от тези лица), следвани от високото кръвно налягане, сърдечно-съдовите 

проблеми и болките в гърба.  

Ако се вземе предвид подхода, възприет от ООН, СЗО и Евростат – основа 

на инвалидността да са ограниченията в извършване на ежедневните дейности и 

изпълнението на присъщите за човека социални роли, то ще се окаже, че хората 

с инвалидност (с различна тежест) в страната, са 48,3%. На пръв поглед подобен 

относителен дял изглежда твърде висок, дори страшен. Но ако се постави в 

контекстта на болестността, декларираните здравни проблеми, остаряването на 

населението на страната, бедността, огромните социални неравенства и др., той 

изглежда очакван и естествен. Тук не става дума за пряко обвързване на наличие 

на инвалидност със социални придобивки и облекчения. Става дума за реалната 

ситуация. Именно този висок относителен дял на лицата, които изпитват 

ограничения в своето ежедневие, породени от наличните здравни проблеми, е 
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предпоставка и за появата и съществуването на големи социални неравенства в 

здравето, както между двете основни социални категории, които се анализират, 

така и вътре в самите социални категории, т.е. между различни субкатегории 

лица. Тези субкатегории лица могат да бъдат формирани на основата, както на 

количество и тежест на здравните проблеми, така и на ограниченията в 

ежедневието, предизвикани от тези здравни проблеми, от една страна, а от друга, 

на основата на подоходните неравенства“ (с. 413-414). 

 

Таблица 2.5.5.4 
Наличие на ограничения в ежедневието в резултат на наличие на 

здравни проблеми при лицата със и лицата без увреждания. 
Ограничения в ежедневието в 

резултат на  
Лица с увреждания Лица без 

посочените по-долу здравни 
проблеми 

над 
90% 

тр.н.р
. 

70%-
90% 

тр.н.р
. 

50%-
70% 

тр.н.р
. 

увреждан
ия 

Сърдечно-съдови проблеми (неприятни 
усещания, тежест, сърцебиене и др.п.) 

38,1 51,2 48,0 10,4 

Високо кръвно налягане 41,4 44,3 49,3 18,0 
Дихателни проблеми астма, хрипове, 
задух, постоянна кашлица и др.п.) 

16,4 17,6 16,3 5,3 

Алергии  8,5 5,1 4,5 2,9 

Болки в гърба, включително в кръста 31,3 37,2 26,1 16,5 

Мускулно-скелетни болки в ръцете 23,8 16,6 17,6 7,8 

Мускулно-скелетни болки в краката 43,6 41,3 36,4 12,8 

Проблеми, свързани със стомаха и 
храносмилането 

11,7 20,3 12,8 4,8 

Проблеми, свързани със състоянието на 
кожата (дерматити, екземи и др.п.) 

6,2 1,3 1,4 1,1 

Силно главоболие, но не мигрена 5,7 6,6 11,1 5,4 
Диабет 15,8 15,6 13,9 2,9 
Проблеми с ендокринни жлези 
(щитовидна жлеза, хипофиза и др.) 

4,8 3,8 5,9 2,1 

Счупвания от минимална травма след 30 г. 
– падане от собствен ръст (напр. спъване) 

6,8 4,7 2,1 1,1 

Няма нищо от изброените по-горе 
проблеми 

15,4 11,8 15,6 56,1 

Бележка: Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са посочвали повече от 
един отговор. 

 

„Данните от таблица 2.5.5.5 разкриват ситуацията със заболяванията на 

респондентите, установени от лекар. Вижда се, че лицата с увреждания 

имат 2,3 до 2,6 пъти по-често установена от лекар хипертония в сравнение с 

лицата без увреждания. От 5,4 до 7,4 пъти по-често лицата с увреждания имат 

установена „исхемична болест на сърцето (стенокардия, остър инфаркт на 

миокарда)“ в сравнение с лицата без увреждания“ (с. 415).  

 

 



Таблица 2.5.5.5 (с. 416-417) 
Заболявания, установени от лекар, при лицата със и лицата без 

увреждания 
 

Заболяване 
 

Лица с увреждания 
Лица 

без 
уврежд

ания 

Вси
чко 

 над 
90% 

тр.н.р 

70%-
90% 

тр.н.р 

50%-
70% 

тр.н.р. 

  

Болести на органите на кръвообращението 
Хипертония 52,4 61,0 56,7 23,2 26,7 
Исхемична болест на сърцето (стено-
кардия, остър инфаркт на миокарда) 

28,6 39,3 35,0 5,3 8,4 

Проводни нарушения, аритмия 
(екстра-систоли, пароксизмална 
тахикардия, предсърдно мъждеене и 
трептене) 

 
17,0 

 
24,7 

 
16,4 

 
3,6 

 
5,2 

Сърдечна недостатъчност (задух, 
отоци, да спите полуседнал) 

12,4 16,0 15,8 2,5 3,8 

Мозъчно-съдови болести (мозъчен 
кръвоизлив, инсулт) 

18,4 11,1 10,7 1,0 2,4 

Болести на дихателната система 
Грип, бактериални и вирусни 
пневмонии 

15,8 23,9 15,8 16,6 16,8 

Хроничен бронхит, ХОББ, бронхиек-
татична болест 

6,3 11,9 7,4 2,6 3,2 

Астма 0,0 7,6 9,0 2,0 2,5 
Туберкулоза - - - - - 

Болести на храносмилателната система 
Гастрит, язва на стомаха и /или 
дванадесетопръстника 

8,8 13,5 18,4 6,1 7,0 

Хепатит (жълтеница), цироза на 
черния дроб 

0,0 1,8 0,0 0,2 0,3 

Болести на жлъчния мехур, жлъчните 
пътища и /или възпаление на 
задстомаш-ната жлеза 

 
3,2 

 
3,3 

 
3,1 

 
1,6 

 
1,8 

Болести на пикочо-половата система 
Пиелонефрит (белтък, бактерии в 
урината) 

0,0 8,0 2,4 1,0 1,3 

Бъбречна недостатъчност (остра или 
хронична) 

8,4 3,4 6,9 0,6 1,2 

Бъбречно-каменна болест 3,9 2,9 3,0 2,0 2,1 
Хиперплазия (увеличение) на 
простатата 

3,3 3,5 4,1 1,8 2,0 

Злокачествени новообразувания 
Злокачествени новообразувания с 
каквото и да е местоположение 

12,6 6,4 6,8 1,0 1,7 

Болести на ендокринната система 
Захарен диабет 19,9 30,3 29,5 4,5 6,9 
Болести на щитовидната жлеза (напр. 
болест на Хашимото, базедова болест, 
възли и др.) 

 
5,8 

 
10,9 

 
11,2 

 
3,4 

 
4,1 



Нарушения в липидната обмяна 
(високо наднормено тегло) 

5,4 4,2 4,0 0,9 1,3 

Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 
Артрози 30,9 32,2 22,7 7,5 9,7 
Ревматологични заболявания 13,6 26,0 17,7 9,9 11,0 
Остеопороза 12,0 18,2 13,8 3,2 4,4 
Няма нито едно от всички 
изброени по-горе заболявния 

9,7 4,1 7,3 50,1 45,5 

Бележка: Сборът от процентите надхвърля 100%, защото респондентите са давали повече от 
един отговор. Една значителна част от тях имат повече от едно заболяване. 

 

Фигура 2.5.5.8 (с. 417) 
Брой заболявания, установени от лекар при лицата със и лицата без 

увреждания (в %) 

 
 

„Фигура 2.5.5.8 показва очаквани и интересни тенденции. С нарастване на 

броя на установените от лекар заболявания нараства и относителният дял на 

лицата с увреждания, докато този на лицата без увреждания рязко намалява. 

Относителният дял на лицата с увреждания нараства над 5 пети по линията лица 

без заболявания до лица с 4 и повече заболявания. При лицата без увреждания 

намалението по тази линия е 7.7 пъти. Тук също има сериозните различия в 

здравето между двете социални категории. 

Интересен е факта, че 7% от лицата с увреждания са попаднали в групата на 

лицата без заболявания. Това е така, защото в отделните класове болести са 

посочени само най-широко разпространените видове заболявания. Тези 7% са 

лица, които най-вероятно имат по-редки заболявания, които не са попаднали в 

отговорите на съответния въпрос. Така респондентите са посочили единствения 

верен отговор: „Няма нито едно от всички изброени по-горе заболявния“ (с. 

418). 

 

Заключителни бележки 

„За съжаление в България не се събират статистически данни, нито се 

провеждат системни изследвания, свързани със социалните неравенства в 

здравето, които са продуцирани, както от социалните позиции на индивидите и 

социалните групи, така и от самата система на здравеопазване. Нещо повече 
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създава се впечатление, че проблематиката, свързана със социалните 

неравенства се държи – съзнателно или не, извън полезрението на общественото 

мнение и публичната политика. Подобно и на други страни от Централна и 

Източна Европа (напр. Полша) рутинните статистически данни за средната 

продължителност на живота, заболеваемостта и болестността – доколкото 

изобщо има такива данни, за смъртността и детската смъртност, за 

преждевременната смъртност, които се използват за оценка на здравното 

състояние на отделни популации и социални категории, се набират на основата 

на полово, възрастово, териториално и в някои случаи по класове болести 

разделение.  

Данните от настоящето изследване предоставят богата информация за 

социалните неравенства в здравето в зависимост от социалния статус на 

респондентите с увреждания и тези без увреждания. Мнозинството от хората с 

увреждания най-често са представители на най-ниските социални класи. 

Регистрираният социално-демографски, икономически и здравен статус на двете 

сравнявани социални категории показва сериозни различия, което е 

предпоставка за наличието на сериозни социални неравенства в здравето.  

Всеки десети гражданин на страната е човек с увреждане. От тях една 

четвърт (24,5%) са хора с най-тежките увреждания – над 90% тр.н.р. Жените по-

често (52,1%) от мъжете (47,9%) са лица с увреждания. Лицата с увреждания са с 

по-висока възраст в сравнение с лицата без увреждания. Първата категория лица 

по-често (51,5%) живее в малките градове и села на страната в сравнение с 

втората (43,1%). Над две трети от всички лица с увреждания (67,2%) живеят 

самотно – в едночленни и двучленни домакинства, докато този относителен дял 

при всички лица без увреждания е 47,8. 

С почти 10 процентни пункта лицата без увреждания (25%) по-често са с 

висше образование в сравнение с лицата без увреждания – 15,8%. Същевременно 

при втората категория лицата с основно и по-ниско образование са 28,2% срещу 

20% от лицата при първата категория. Почти 4 пъти по-често лицата без 

увреждания работят в сравнение с лицата с увреждания, като най-често работят 

хората с 50%-70% тр.н.р. Едва 11,8% от лицата с най-тежки увреждания работят. 

Това може да се обясни с възрастта, с вида и степента на уврежданията. Лицата с 

увреждания 28 пъти по-рядко изпълняват управленски функции в сравнение с 

лицата без увреждания.  

Различията в здравето на лицата от двете сравнявани категории показват 

сериозни различия по отделните показатели. Например 1,8 пъти по-често болки 

в гърба имат хората с увреждания, а тази разлика достига до 4,1 пъти при изявата 

на сърдечно съдови проблеми при лицата с увреждания в сравнение с лицата без 

увреждания. Подобно е ситуацията и с броя на здравните проблеми. Лицата с 

увреждания имат 4,2 пъти по-често по 4 здравни проблема и 5,6 пъти по-често 

по 5 и повече здравни проблеми в сравнение с лицата без увреждания. Тези 



различия в здравето на лицата от двете категории е възможно да се приемат за 

очаквани и ествествени. Но те всъщност в не малка степен са продуцирани и от 

определени социални фактори: по-ниско образование, по-ниски доходи и по-

честа безработица сред хората с увреждания. Тук не на последно място влияние 

оказва и фактора местоживеене. 

Наблюдават се и съществени разлики в самооценката на здравето при 

представителите на двете социални категории, което е свързано със здравето им. 

Ситуацията с психичното здраве не се различава съществено.  

Данните разкриват и сериозни неравенства между двете изследвани 

социални категории в достъпа до и ползването на здравни услуги. Между 1,5 и 

2,5 пъти по-често лицата с увреждания са се обръщали за консултация към 

медицински лица в сравнение с лицата без увреждания. Последните 9,2 пъти по-

често не са търсили помощ от медицински лица в сравнение с лицата с 

увреждания. Причините за това са различни: като се започне от представения 

по-горе здравен статус и се стигне до твърде големите относителни дялове на 

лицата с ниски доходи сред двете социални категории, което е важна 

предпоставка за материална и здравна депривация. Ясно е очертана 

тенденцията: необходимост от значително по-чести контакти с медицински 

специалисти, а от тук и по-големи разходи за лицата с увреждания на фона на 

относително по-ниските им доходи. Тази ситуация задълбочава социалните 

неравенства в здравето. 

Лицата с увреждания 2 пъти по-често не са получавали лекарски 

консултации или лечение в сравнение с лицата без увреждания, като основните 

причини за това са: липсата на пари, липсата на медицински направления и на 

лекари специалисти в близост до местоживеенето на респондентите. 

Подобна е ситуацията и с отказа да се закупуват предписани от лекар 

лекарства – над една четвърт (26,6%) от лицата с увреждания, или 2,3 пъти по-

често от лицата без увреждания (11,6), са били принудени да се откажат от 

закупуването на лекарства, предписани им от лекар. Тук отново липсата на 

финансови средства е водещата причина. 

Именно липсата на пари е доминираща причина лицата с увреждания 

около два пъти по-често да спазват избирателно препоръките на лекар в процеса 

на своето лечение и поддържане на здравето. Тук има и друг интересен момент. 

На преден план изпъква и проблемът с доверието в лекарите. Всеки десети човек 

с увреждане и почти всеки пети респондент без увреждания предпочитат да 

следват съветите на близки и приятели, а не на лекаря. Освен със социокултурни 

особености – например по-ниско образование, този феномен със сигурност има 

връзка и с опазаряването на здравеопазването, в което между лекаря и пациента 

трайно се настаниха парите. Тази хипотеза обаче изисква допълнителни 

изследвания с оглед нейното потвърждение или отхвърляне.  



Липсата на пари е основна причини и при двете социални категории 

респонденти да се правят икономии, или да няма възможност да се правят 

разходи за здраве. Лицата с увреждания 2,3 пъти по-често ограничават разходите 

си здраве в сравнение с лицата без увреждане. Тази ситуация може да се приема 

като „огледален образ“ на драстичните подоходни неравенства, които 

съществуват в съвременното българско общество. 

В основата на социалните неравенства в здравето стои и друг фактор – 

необходимостта от полагане на грижи за инвалидизирания член на 

домакинството. Колкото по-тежка е инвалидността, толкова повече грижи и 

повече време е необходимо да се отделят за него – при домакинствата на лицата 

с увреждания тази необходимост се среща 2-3 пъти по-често в сравнение с 

домакинствата на лицата без увреждания“ (с. 431-433). 

 

Основни изводи 

„(1) Наличието на инвалидност/увреждания е в основата на сериозни 

различия, преминаващи в социални неравенства в контекста на образованието, 

заетостта и особено на доходите на лицата със и лицата без увреждания. Тези 

различия и неравенства ясно са очертани в техните социално-демографски и 

статусни профили. Между инвалидността/уврежданията и мнозинството от 

факторите, влияещи върху появата, развитието и трайното съществуване на 

„социалната роля“ на инвалидността като „социален продуцент“ на социални 

неравенства в здравето се наблюдава статистически значима връзка, макар и 

стойностите на коефициента на Крамер най-често да говорят за слаба и по-рядко 

за умерена сила на връзката. 

(2) Инвалидността/уврежданията предопределят по-ниско образователно 

равнище, значително по-ниска трудова заетост и доходи. В съвкупност тези 

фактори оформят значими неравенства в здравето и в достъпа до здравни услуги.  

(3) Колкото и да замъгляват конкретната картина за отделни субкатегории 

и групи лица с увреждания, тези общи констатации за двете социални категории 

са показател и за отсъствието на адекватни и ефективни публични политики в 

сферата на инвалидността, образованието, заетостта, доходите и смекчаването 

на социалните неравенства в обществото, в т.ч. и неравенствата в здравето. 

(4) Данните от изследването потвърждават наличието и в България на 

тенденцията, установена в много други страни и изследвания, а именно: като 

попадат и/или изпадат в резултат на инвалидността в най-ниските класи и 

слоеве на обществото, мнозинството от хората с увреждания имат по-лош 

здравен статус.  

(5) Една не малка част от различията в здравните профили на социалната 

категория „лица с увреждания и над 50% трайно намалена работоспособност“ и 

на социалната категория „лица без увреждания“, не могат да се обяснят само с 

биологически различия и, следователно, могат да бъдат отстранени. Например, 



хората с увреждания, поради недостиг на ресурси – 80% от тях попадат в 

нискодоходните групи – имат по-малки възможности за избор: те са по-

необразовани, по-често не работят, по-често са подложени на материална 

депривация и др. Веднъж възникнала, инвалидността се оказва в основата на 

процесите на обедняване, маргинализация, социално изключване на 

мнозинството представители на тази социална категория. Това от своя страна 

задълбочава влошаването на здравето и повишава социалните неравенства в 

него, което е несправедливо. Всъщност тук има манифестация на съвместна 

концентрация на фактори и взаимно засилване на негативното им влияние – 

например двустранната връзка между инвалидност и бедност. Това превръща 

социалната категория „лица с увреждания“ в категория със значително по-лошо 

здраве.  

(6) Може да се каже, че по-голямата част от хората с инвалидност страдат от 

процеса на несправедливост, поради обстоятелства, които са извън тяхната власт 

да ги променят. Те понасят по-тежко бремето от тяхното влошено здраве. 

Наличието на различни и повсевместни социални бариери, както и на социални 

неравенства в здравето, влошаването на техния здравен статус влияе върху още 

по-голямото снижаване на техните възможности да се трудят и да заработват 

достатъчно доход, за да живеят по-добре. В тази посока „работят“ много често 

публичните и социалните политики, или безотговорното отношение на 

политиците, които формират и реализират тези политики. Това от своя страна 

означава, че лицата с увреждания ще продължават да живеят в условия, които 

все по-често и в по-голяма степен ще подлагат на по-голяма опасност тяхното 

здраве.  

(7) Може да се приеме, че инвалидността сама по себе си е един от основните 

фактори пораждащи и поддържащи социалните неравенства в здравето. 

Причините за това се откриват в съвместното и взаимно засилващо се влияние 

на система от фактори, като по-висока възраст на хората с увреждания, по-ниски 

доходи, вид и тежест на уврежданията, по-нисък социален статус и позиции, 

наличие на социални и символни бариери и др. 

(8) При лицата с увреждания е възможно да се говори за многоизмерна 

бедност, която разкрива наличието на депривация, изпитвана от индивидите, 

семействата и домакинствата в сферата на здравето и достъпа до здравеопазване, 

образование, начин и условия на живот. Многоизмерната бедност е пряко 

свързана с многоизмерно социално неравенство, в т.ч. и неравенство в здравето“ 

(с. 433-435). 

доц. д-р Божидар Ивков 


