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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последните години икономическата криза наложи ограничения 

върху наличните финансови ресурси и по този начин задълбочи трудностите 

на държавите членки при гарантирането на устойчивостта на системите им на 

здравеопазване. Това на свой ред застрашава способността на държавите 

членки да предлагат на всички достъп до качествени здравни грижи. 

Системите на здравеопазване трябва да са устойчиви: те трябва да могат 

успешно да се нагаждат към променящите се условия и да са в състояние да 

се справят със значимите предизвикателства с ограничени ресурси. 

Процесите на модернизация в страната и извършващите се здравни 

реформи поставят на дневен ред необходимостта от оценка на постиженията 

на социалната система като цяло и в частност на системата на 

здравеопазване. Оценката е необходима, за да се оцени използването на 

обществените ресурси, предпоставките за тяхното развитие и начина за 

постигане на социалните цели. 

Оценката на здравната система и нейните постижения определено 

следва да бъдат свързани с политическите, социални и управленски решения 

в областта на общественото здравеопазване. Провеждането на подобна 

оценка е от изключителна важност за бъдещото му развитие чрез определяне 

на възможностите за посрещане на новите предизвикателства и извършване 

на необходимите промени (Иванова Т., 2007). 

Системите на здравеопазване в Европа са изправени пред все повече 

предизвикателства: увеличаване на разходите за здравеопазване, застаряващо 

население, което от своя страна води до повишаване на хроничните болести и 
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следователно до нарастващо търсене на здравни услуги, недостиг и 

неравномерно разпределение на здравните работници, различия в 

здравословното състояние и неравнопоставеност относно достъпа до здравно 

обслужване. 

Проф. Ц. Воденичаров подчертава, че здравеопазването трябва да е 

система за управление на здравето, свързана с неговото опазване и 

поддържане, а не само и единствено с лечението на болестта, и поради тази 

причина играе ключова роля при определяне на качеството на живот. Затова 

развитието на здравеопазването трябва да е във фокуса на цялата политика и 

дейностите на Европейския съюз. 

Здравеопазването обхваща дейности с индивидуален и със социален 

ефект за населението. В преход към пазарна икономика въпросите, свързани 

със социалната политика, придобиват все по-голяма важност и актуалност. 

Социалната политика включва широк кръг елементи, между които се 

осъществяват социални взаимоотношения в резултат на влиянието на редица 

фактори. 

Здравеопазването е един от елементите за осигуряване 

благосъстоянието на нацията. От здравето на населението зависи 

икономическия ръст в развитието на страната. 

В икономическата литература все по-често се отделя значително 

внимание на здравеопазването като на един от двигателите на 

икономическото благосъстояние както на микро, така и на 

макроикономическо равнище. Твърди се, че здравословното състояние на 

отделните хора и на населението като цяло засяга не само социалното и 

физическото им благополучие, но и икономическото им състояние. В много 
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от проведените изследвания се установява статистически значима 

взаимовръзка между здравеопазването и множество променливи, 

характеризиращи участието и производителността в трудовия пазар (Joint 

Report on Health Systems, 2010). 

Една от основните цели на реформата в здравеопазването е да приведе 

в по-голямо съответствие медицинската помощ с нуждите на пациентите чрез 

реализирането на свободен избор на лекар за извънболнична помощ и 

осигуряване на по-високо качество на здравните услуги. Въпросът, свързан с 

подобряването на медицинското обслужване, става все по-актуален както за 

здравните органи, така и за потребителите на здравни услуги. 

Въпреки непрекъснатите промени, българската здравна система 

продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с 

нейното недофинансиране, финансовото състояние на болничните заведения, 

качеството на здравните услуги, техническата и персоналната обезпеченост. 

Основните здравни индикатори, използвани за международни сравнения, 

през последните десет години отбелязват положителни тенденции, но все 

още значително се отклоняват от средните стойности за страните от ЕС 

/очаквана продължителност на живота, очаквана продължителност на живота 

в добро здраве, детска смъртност/. Като цяло здравният статус на българите 

не търпи съществено развитие. Представителите на българския бизнес 

посочват незадоволителното състояние на здравеопазването и на здравния 

статус на населението като един от най-сериозните проблеми пред 

развитието на българската икономика. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

ОСНОВНАТА ТЕЗА в дисертационния труд е свързана с това, че 

отсъствията от работа поради временна и трайна неработоспособност 

генерират не само преки медицински разноски, но и социални разходи за 

осигурителните институции и работодателите. Също така временната 

нетрудоспособност на населението рефлектира и върху икономиката на 

страната основно по два начина – от една страна отсъствието от работа, т.е. 

неосъществения труд влияе отрицателно върху икономиката, тъй като не се 

произвежда БВП, плащат се големи суми за болнични за самия болен или пък 

за грижи за друг болен член на семейството (през 2016 г. разходите на НОИ и 

работодателите са нараснали с 66.4% спрямо 2009 г., а броя на дните, 

изплатени от НОИ и работодателите се е увеличил с 29.9%; през 2017 г. 

разходите за болнични се увеличават с 12% в сравнение с предходната 

година и са близо 508.8 млн. лева), от друга страна - при боледуване освен 

преките разходи за лечение, които пациентът сам заплаща, трябва да 

отбележим и лечението в болница при по-тежките случаи, което лечение 

също е скъпо и увеличава разходите на държавата. 

 

ЦЕЛ:  На базата на задълбочен анализ на основните здравни, демографски и 

социално-икономически показатели да се изведе двупосочната зависимост 

между здравето и икономиката на страната и да се предложат насоки за 

подобряване здравния статус на населението. 

 

От така формулираната цел произтичат следните задачи: 
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1. Обзор на финансовото състояние на здравеопазването в 

Република България през последните години. 

2. Анализ на неформалните плащания като компенсация на 

ограничените финансови средства за здравеопазването. 

3. Да се изясни ролята на инвестициите в здравеопазването за 

икономическото развитие на страната. 

4. Анализ на връзката между икономическия растеж и 

подобряването на здравето. 

5. Оценка на демографското състояние на населението на 

Република България.  

6. Анализ на основните показатели за краткосрочните обезщетения 

поради „Общо заболяване“ и „Трудова злополука и 

професионална болест“, изплащани от ДОО за периода 2012-2017 

г. 

7. Анализ на икономическите и социални показатели, имащи 

отношение към здравословното състояние на населението и 

икономиката на страната – БВП, инфлация, безработица, среден 

осигурителен доход и средна месечна работна заплата за периода 

2012-2017 г.  

8. Проучване мнението на пациентите по отношение на 

здравословното им състояние; доплащането и неформалното 

плащане за ползваните от тях здравни услуги; частта от дохода, 

отделяна за здраве и честотата, и продължителността на 

ползваните болнични листове. 

9. На основата на изведените връзки и зависимости да се предложат 

насоки за подобряване здравния статус на населението, което ще 

доведе до намаляване ползването на болнични листове, 
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понижаване на разходите за обезщетения и от тук намаляване 

загубите за икономиката на страната. 

 

Обект на настоящото изследване са здравно-демографските и 

социално-икономическите показатели на населението. 

 

Предметът на разработката е изследване на зависимостта между 

здравето на населението и икономиката на страната. 

 

Логически единици на наблюдение – пациенти от цялата страна, 

попаднали в извадката. 

 

ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Признаци на наблюдение в изследването са: 

A. Факториални признаци 

 Демографски характеристики: пол, възраст, образователен, 

социален статус и икономически статус. 

B. Резултативни признаци 

 Мнението на пациентите относно здравословното им 

състояние; доплащането и неформалното плащане за 

ползваните от тях здравни услуги; частта от дохода, отделяна 

за здраве и честотата, и продължителността на ползваните 

болнични. 

 

ЕТАПИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 
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Проучването преминава през няколко етапа, по-важни от които са: 

 Преглед на литературни източници по отношение на връзката 

между икономическия растеж и подобряването на здравето; 

преглед на редица проучвания, свързани с неформалните 

плащания; изясняване ролята на инвестициите в 

здравеопазването за икономическото развитие на страната и др. 

 Анализ и оценка на материали и документи по отношение на 

показателите, характеризиращи временната неработоспособност 

на осигурените лица. 

 Разработване на анонимна анкетна карта за целта и нуждите на 

проучването. 

 Подбор на популационна извадка – пациенти, посещаващи 

различни медико-диагностични центрове – практики за 

първична и специализирана извънболнична медицинска 

помощ, както и различни болнични заведения. 

 Желание за участие в проучването. 

 Възможност за комуникация и разбиране на въпросите. 

 

Проучването е комплексно. Конкретните научни задачи, обектът, 

единиците и признаците на наблюдението са свързани със специфичността на 

разработката.  

  Единият от компонентите включва проучване и анализ на основните 

показатели за краткосрочните обезщетения поради „Общо заболяване“ и 

„Трудова злополука и професионална болест“, изплащани от ДОО за периода 

2012 – IХ 2017 и анализ на икономическите и социални показатели, имащи 

отношение към здравословното състояние на населението и икономиката на 

страната за периода 2012-2017 г. Анализирани са:  
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 Общият брой на начислените обезщетения за периода 2012 – IХ 2017; 

 Разходите за начислените обезщетения за периода 2012 – IХ 2017; 

 Изплатените работни дни за временна неработоспособност за периода 

2012 – IХ 2017; 

 Среднодневното парично обезщетение за временна 

неработоспособност за страната за периода 2012 – IХ 2017; 

 Средният разход за обезщетение за периода 2012 – IХ 2017; 

 Коефициента на честота за периода 2012 – IХ 2017; 

 Среден брой на дните за едно обезщетение за периода 2012 – IХ 2017; 

 Брутен вътрешен продукт за периода 2012-2017 г.; 

 Среден осигурителен доход за периода 2012-2017 г.; 

 Средногодишна инфлация за периода 2012-2017 г.; 

 Коефициент на безработица за периода 2012-2017 г.; 

 Средна месечна работна заплата за периода 2012-2017 г. 

 

Вторият компонент е анкетно проучване сред пациентите. Подборът е 

случаен – няма селекция на анкетираните, което дава основание да се 

претендира за репрезентативност на резултатите. Интервалът на 

доверителност при уровен на значимост Р(t)= 0.05 дава информация за 

оценка точността на анализираните показатели. 

 

Време на провеждане на изследването: май 2017 – май 2018 г. 

 

За целите на настоящото проучване разработихме специален въпросник 

и проведохме анкета през периода юни 2017 – август 2017 г. на 505 случайно 

избрани пациенти. 
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Въпросникът съдържа предимно закрити въпроси с готови варианти на 

отговори с оглед по-доброто стандартизиране и обработка на получената 

първична информация. Включени са и въпроси от полузакрит тип, 

предполагащи възможност и за свободни (нестандартни) отговори от страна 

на респондентите (анкетираните лица). Някои от въпросите дават 

възможност за повече от един отговор в рамките на представените готови 

варианти. 

Анкетирани са само пациенти над 18 години. Анкетата е анонимна и бе 

попълвана индивидуално от пациентите.  

Признаците на наблюдението, които се съдържат във въпросника за 

анкетата са в следните насоки: 

 здравословно състояние на пациентите; 

 използвани здравни услуги през последните 12 месеца; 

 налагало ли се е да доплащат или да плащат неформално за 

ползваните от тях здравни услуги; 

 размер на доплащането/неформалното плащане; 

 честота и продължителност на ползвания болничен лист. 

 

Събраната информация е обработена и анализирана статистически чрез 

сортиране в статистически таблици, отразяващи търсените закономерности.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Методологическата основа на дисертационния труд представлява 

комплекс от общонаучни и частнонаучни методи и подходи за провеждане на 
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научни изследвания, които взаимно се допълват. Използвани са следните 

методи: 

 Документален метод – на базата на официалните отчети на НОИ, данни 

от НСИ, НЗОК и МЗ /за създаване на задълбочена представа са 

проучени: научни публикации по проблема в национални и 

международни литературни източници/; 

 Метод на анкетното проучване - използва се за получаване на първични 

данни, посредством целенасочени въпроси за мнение, оценка и нагласи 

на анкетираните. 

 Анализ и синтез;  

 Сравнителен метод;  

 Статистически методи 

 Алтернативен анализ; 

 Метод Хи-квадрат на Пирсън (Chi-Square Pearson); 

 Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V); 

 Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното 

разпределение на разглежданите признаци, разбити по групи на 

изследване;  

 Графичен анализ – за визуализация на получените резултати.  

 

Посочените методи при провеждане на проучването взаимно се 

допълват, което позволява информацията да бъде многостранно оценена. 

Обработката на материала и количествените анализи е чрез 

статистически пакет приложни програми - SPSS 12.0 и STATGRAF. За 

графична обработка, онагледяване и презентация е използвана програмата 

Excel на Microsoft Office. 
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Статистическата разлика на показателите е оценявана при критично 

ниво на значимост P<0.05, т.е. гаранционна вероятност 95%. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

1. КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, 

ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ВРЕМЕННАТА 

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

 

1.1. Анализ на основните показатели за краткосрочните обезщетения 

поради „Общо заболяване“ и „Трудова злополука и професионална 

болест“, изплащани от ДОО за периода 2012-2017 г.  

 

Грижата за здравето на населението и в частност на работещите трябва 

да е приоритет на държавната политика на страната, тъй като именно те 

обезпечават икономическото й развитие. В последните години се наблюдава 

тенденция на нарастване на заболеваемостта с временна неработоспособност, 

като както честотата на случаите, така и честотата на дните с временна 

нетрудоспособност са високи (Цачева Н., К. Любомирова и др., 2015). 

Неработоспособността е обективна невъзможност на работниците и 

служителите да полагат труд. При това положение осигуреното лице изпада в 

състояние на невъзможност да придобива средства срещу личния си труд. 

Затова настъпването на неработоспособността е основание за изплащане на 

обезщетения от средствата на държавно обществено осигуряване. 

Икономическата й характеристика се изразява в обстоятелството, че 

състоянието на неработоспособност води до загуба на средства за издръжка 

на живота (Янева Р., Т. Златанова и др., 2015). 

Анализът на паричните обезщетения и помощи, които са втората по 

значимост група разходи в консолидирания бюджет на държавното 

обществено осигуряване е условие и предпоставка, както за оценяване на 



16 
 

състоянието в действащата система, така и за повишаване ефективността от 

нейното функциониране.  

Основната цел на настоящият анализ е да изследва и представи в 

динамика ключови показатели, свързани с краткосрочните парични 

обезщетения и помощи, изплащани от фондовете на ДОО за периода 2012-

2017 г., чрез:  

 Преглед на действащите нормативни условия за получаване на 

паричните обезщетения и помощи и 

 Проследяване на динамиката на основните показатели, 

характеризиращи краткосрочните обезщетения и помощи, изплащани от 

ДОО.  

Анализът на данните за основните показатели, характеризиращи 

паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо 

заболяване и трудова злополука и професионална болест са с източник отчета 

на бюджета на ДОО. 

На следващата таблица е отразен броят на обезщетенията за временна 

неработоспособност поради общо заболяване и поради трудова злополука и 

професионална болест. 

 

Таблица 1. Брой обезщетения за периода 2012 – IХ 2017  

2012 2013 2014 2015 2016
Деветмес

ечие 2017

"Общо заболяване" - общо 1 837 663 2 082 215 2 200 763 2 308 498 2 507 185 1 937 711

мъже 716 611 817 344 869 674 924 101 1 019 277 795 006

жени 1 121 052 1 264 871 1 331 089 1 384 397 1 487 908 1 142 705

"Трудова злополука и 

професионална болест" - 

общо

21 058 20 772 20 111 21 377 22 118 16 928

мъже 13 732 13 758 13 768 14 401 13 876 10 176

жени 7 326 7 014 6 343 6 976 8 242 6 752  
Източник: Национален осигурителен институт 
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Общият брой на начислените обезщетения за временна 

неработоспособност поради общо заболяване за периода 2012-2016 г. се е 

увеличил 36.4%, като от 1 837 663 през 2012 г. нараства на 2 507 185 през 

2016 г. През деветмесечието на 2017 г. броят на обезщетенията е 77.3% от 

общия им брой през 2016 г. При мъжете увеличението на броя на 

обезщетенията е с 42.2% за разглеждания период, а при жените – с 32.7%. 

През анализираният период общият брой на начислените 

обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука 

и професионална болест е нараснал с 1060 или с около 5% (от 21 058 през 

2012 г. на 22 118 през 2016 г.). Прави впечатление драстичното увеличение 

при жените с 12.5% спрямо това при мъжете, което е само с 1.05%. Към 

30.09.2017 г. общият брой на начислените обезщетения е 16 928 или 76.5% от 

общият им брой през 2016 г. 

 

Таблицата по-долу представя стойностите на изплатените суми за 

парични обезщетения за временна неработоспособност за общо заболяване и 

трудова злополука и професионална болест за изследвания период. 

 

Таблица 2. Изплатени суми за периода 2012 - IХ 2017 в лева  

2012 2013 2014 2015 2016
Деветмесе

чие 2017

"Общо заболяване" - общо 265 795 895 313 823 082 351 591 196 390 822 122 445 920 019 360 451 922

мъже 116 238 014 138 860 643 155 327 784 174 967 099 202 739 287 163 208 392

жени 149 557 881 174 962 440 196 263 412 215 855 023 243 180 732 197 243 530

"Трудова злополука и 

професионална болест" - 

общо

6 101 626 6 268 985 6 404 383 6 917 290 7 635 431 6 204 274

мъже 4 081 043 4 286 005 4 488 929 4 809 079 4 879 603 3 826 767

жени 2 020 583 1 982 980 1 915 453 2 108 211 2 755 828 2 377 507  
Източник: Национален осигурителен институт 
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От таблица 2 е видно, че общият размер на разходите за начислените 

обезщетения е с тенденция на непрекъснато нарастване – между 11-18% на 

година, като сумата за временна неработоспособност поради „Общо 

заболяване“ се увеличава драстично с 180 124 124 лв. или 67.8% (от 

265 795 895 лв. през 2012 г. на 445 920 019 лв. през 2016 г.). Изплатените 

суми през деветмесечието на 2017 г. са 80.8% от общата стойност на сумата, 

изплатена през 2016 г. При изплатените суми за „Трудова злополука и 

професионална болест“ също се наблюдава леко нарастване с 25.1% или с 1 

533 805 лв. (от 6 101 626 лв. през 2012 г. на 7 635 431 лв. през 2016 г.). 

Изплатените парични обезщетения за „Трудова злополука и професионална 

болест“ към 30.09.2017 г. са на стойност 6 204 274 лв., което представлява 

81.2% от общата стойност на изплатените суми през предходната година.  

 

Таблица 3. Изплатени дни за периода 2012 - IХ 2017 в лева 

2012 2013 2014 2015 2016
Деветмесечие

2017

"Общо заболяване" - общо 12 100 012 13 651 351 14 469 093 15 343 741 16 602 043 12 790 507

мъже 4 889 976 5 581 619 5 900 980 6 339 403 6 978 399 5 386 621

жени 7 210 036 8 069 732 8 568 113 9 004 338 9 623 644 7 403 886

"Трудова злополука и 

професионална болест" - 

общо

209 898 206 540 202 112 213 665 217 885 168 643

мъже 137 949 137 747 139 586 145 497 137 949 101 587

жени 71 949 68 793 62 526 68 168 79 936 67 056  
Източник: Национален осигурителен институт 

 

Броят на изплатените работни дни за временна неработоспособност 

поради „Общо заболяване“ отбелязва плавно нарастване за изследвания 

период с 37.2%, като през 2012 г. са изплатени 12 100 012, а през 2016 г. – 16 

602 043. През деветмесечието на 2017 г. са изплатени 12 790 507 дни или това 

са 77% от изплатените работни дни през 2016 г.  
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Общият брой на дните във временна неработоспособност поради 

„Трудова злополука и професионална болест“ също нараства през 

анализирания период, но с много по-малки темпове в сравнение с тези 

поради „Общо заболяване“. Нарастването е с 3.8% през 2016 г. спрямо 2012. 

За периода 2012-2014 г. се наблюдава намаление на изплатените дни с 7 786. 

От представените данни в Таблица 3 прави силно впечатление драстичното 

увеличение на изплатените работни дни през 2015 г. спрямо 2014 г. – с 11 553 

дни повече. През деветмесечието на 2017 г. изплатените дни са 168 643 или 

77.4% от всички изплатени дни през 2016 г. 

Тенденцията, която се наблюдава при среднодневното обезщетение 

поради „Общо заболяване“ през разглеждания период е към непрекъснато 

плавно нарастване като увличението е с 22.2% през 2016 (26.86 лв.) г. спрямо 

2012 г. (21.97 лв.) През деветмесечието на 2017 г. стойността на 

среднодневното обезщетение е по-висока отколкото през цялата предходна 

година.  

При обезщетенията поради „Трудова злополука и професионална 

болест“ се наблюдава същата тенденция като при тях увеличението е с 26.6% 

(от 29.07 лв. през 2012 г. на 36.81 лв. през 2016 г.) и прави впечатление, че 

тяхната стойност е по-висока от стойността на обезщетенията поради „Общо 

заболяване“ – между 7 и 9 лв. през годините.  

И тук среднодневното обезщетение през деветмесечието на 2017 г. е 

по-високо в сравнение с 2016 г. – 36.79 лв. спрямо 35.04 лв. 

Увеличението на среднодневното парично обезщетение за страната е 

следствие от повишението на размера на минималната работна заплата и 

осигурителния доход за референтния период, от който се изчислява 

обезщетението. 
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Средният разход за обезщетение за временна неработоспособност 

поради общо заболяване за страната за периода 2012 - 2016 г. нараства с 23% 

(от 144.64 лв. за 2012 г. на 177.86 лв. за 2016 г.). През първите девет месеца 

на 2017 г. средната стойност на обезщетението е 186.02 лв. 

При средният разход за обезщетение за временна 

неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 

също се наблюдава увеличение в размер на 26.7% през анализирания период 

– от 289.75 лв. през 2012 г. на 345.21 лв. през 2016 г. Средният размер на 

обезщетението през деветмесечието на 2017 г. е по-голям с 21.3 лв. в 

сравнение с 2016 г. 

 

Фигура 1. Среден разход на обезщетение в лева 

 
     Източник: Национален осигурителен институт 

 

Изследването на данните за Коефициента на честота (Кч) общо за 

страната отбелязва увеличение на стойностите от 4.9 през 2012 г.на 6.2 през 

2016 г. Т.е. на 100 осигурени жители във фонд „Общо заболяване” в страната 

приблизително пет са ползвали болничен лист за временна 
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неработоспособност по повод общо заболяване. Впечатление прави, че през 

деветмесечието на 2017 г. стойността на коефициента е по-голяма отколкото 

през цялата предходна година (Фигура 2). 

 

Фигура 2. Коефициент на честота поради „Общо заболяване“ за периода 

2012 – IХ 2017 

 
Източник: Национален осигурителен институт 

 

През периода 2012-2014 г. показателят, изразяващ броя на лицата с 

временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална 

болест на 10 000 осигурени лица бележи намаление, след което обаче започва 

плавно да нараства и през 2016 г. достига стойността в началото на периода. 

На 10 000 осигурени лица във фонд „Трудова злополука и професионална 

болест” в страната приблизително четирима са ползвали болничен лист за 

временна неработоспособност по повод трудова злополука и професионална 

болест. През първите девет месеца на 2017 г. коефициента е по-висок в 

сравнение със стойността му през 2016 г. 
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Фигура 3. Коефициент на честота поради „Трудова злополука и 

професионална болест“ за периода 2012 – IХ 2017 

 

 
Източник: Национален осигурителен институт 

 

Показателят среден брой на дните за едно обезщетение, изразяващ 

съотношението между изплатените дни и броя на обезщетенията се запазва 

почти постоянен през разглеждания период – 6.6 дни за временна 

неработоспособност поради общо заболяване и 9.9 дни поради трудова 

злополука и професионална болест. 

 

Фигура 4. Среден брой на дните за едно обезщетение 
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Предприетите през 2010 г. мерки за намаляване на разходите за 

обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са 

насочени към намаляване на броя на дните във временна 

неработоспособност, за които се изплащат парични обезщетения от 

държавното обществено осигуряване и увеличаване на периода в 

осигуряване, от чийто осигурителен доход се изчислява обезщетението. От 

началото на 2010 година работодателят е задължен да изплаща полагащото се 

обезщетение за временна неработоспособност за първите три дни за своя 

сметка. Целта на тази промяна е да се засили контрола върху болничните дни 

от страна на работодателя, като заинтересована страна и да се намалят 

разходите за обезщетения за временна неработоспособност поради общо 

заболяване. През първите две години тази мярка има сравнително добър 

ефект, тъй като изплатените дни във временна неработоспособност 

намаляват, но след това броят на обезщетенията за общо заболяване и 

разходите за тях започват отново да се увеличават (Анализ на паричните 

обезщетения и помощи за периода 2010-2015 г., 2016; Актюерски доклад, 

2016). 

 

1.2. Анализ на икономическите и социални показатели, имащи 

отношение към здравното състояние на населението и 

икономиката на страната /БВП, инфлация, безработица, среден 

осигурителен доход и средна месечна работна заплата/ за периода 

2012-2017 г.  

 

Основните социално-икономически фактори, свързани със здравето и 

стабилността на здравноосигурителния модел са: Брутен вътрешен продукт, 
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инфлация, безработица, среден осигурителен доход и средна месечна работна 

заплата.  

БВП е един от най-важните показатели за обобщеното измерване на 

резултатите от функционирането на икономиката. От неговото равнище и 

темп на нарастване се определят възможностите на националното 

производство да задоволява комплекса от потребности на обществото. От 

равнището и темповете на нарастване на БВП зависи икономическата мощ на 

дадена страна. Това от своя страна влияе и върху богатството на отделните 

домакинства. 

 

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт за периода 2012-2017 г.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

БВП, млн. лв. 82 040 82 166 83 634 88 571 92 635  98 631 

БВП на човек от 

населението, лв. 11 229 11 310 11 577 12 339 12 967  14 190 
Източник: НСИ (данните за 2017 г. са предварителни) 

 

Данните от таблицата показват, че за периода 2012-2016 г. Брутния 

вътрешен продукт на страната нараства с 13.2% (от 82 040 млрд лв. на 92 635 

млрд. лв.). Най-нисък е растежа през 2013 г. спрямо 2012 г. – със 126 млн. лв., 

а най-висок през 2015 г. спрямо 2014 г. – с 4 937 млрд. лв. 

БВП на човек от населението позволява да се сравнява темпът на 

растеж на реалния БВП между страни с различно население и различна 

степен на развитие. Ако БВП на глава от населението се увеличава, това 

означава подобрение в общото икономическо благосъстояние. За 

изследвания период показателя бележи ръст от 15.5% (от 11 229 лв. през 2012 

г. на 12 967 лв. през 2016 г.). 
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През 2017 г. БВП възлиза на 98 631 млн. лв. по текущи цени. 

Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек се 

падат 7 099 евро. БВП за 2017 г. по предварителни данни нараства в реално 

изражение с 3.6% спрямо 2016 година (по данни на НСИ). 

Средният осигурителен доход (СОД) е важен показател за социално-

осигурителната система, който като елемент в пенсионната формула служи за 

определяне размерите на новите пенсии, а заедно с броя на осигурените лица 

и размера на осигурителните вноски определя приходите в държавното 

обществено осигуряване. Този показател има отношение и към размера на 

паричните обезщетения. 

 

Фигура 5. Среден осигурителен доход в лева  

 
Източник: Национален осигурителен институт 

 

За целият анализиран период средния осигурителен доход е нараснал с 

32.9% (от 618.06 лв. през 2012 г. на 821.51 лв. през 2017 г.). Само през 2017 г. 

нарастването е с 6.7% спрямо 2016 г. 

В една пазарна икономика цените на стоките и услугите могат винаги 

да се променят. Някои се повишават, други се понижават. За инфлация 
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говорим, ако е налице общо увеличение на цените на стоките и услугите, а не 

само на отделни продукти. 

Инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени или 

основния лихвен процент, е съществен фактор за динамиката на здравето на 

населението.  

 

Фигура 6. Средногодишна инфлация  

 
Източник: Национален статистически институт 

 

Данните от фигурата ни показват, че през последните години се отчита 

отрицателна годишна инфлация. Падането на цените се отразява добре за 

джоба на отделните граждани, но не е положителен сигнал за икономиката 

като цяло. Понижаването на цените води до намаляване на печалбите на 

търговци и производители, а от там намалява и желанието на бизнеса да 

инвестира и да наема нови хора. При отрицателна инфлация (дефлация) има 

по-голяма изгода средствата да се държат на влог в банка, вместо да се 

харчат на момента за инвестиции или за покупка на стоки, което от своя 

страна води до забавяне на икономическия ръст.  
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След почти три години с дефлация нивото на цените в България леко се 

покачва през януари 2017 г., а до декември средногодишната инфлация се 

повишава до 2.1% по данни на НСИ. Поскъпване за цяла календарна година 

последно беше отчетено през 2013 г., но тогава то беше едва 0.9%. 

Факторите за поскъпването са няколко, но с най-голям принос са 

международните цени на храните. 

 

Фигура 7. Средна месечна работна заплата в лева 

 
Източник: Национален статистически институт 

 

През разглежданият период средната месечна работа заплата се 

увеличава с 37.8% (от 757.8 лв. през 2012 г. на 1044.66 лв. през 2017 г.). Най-

голямо е увеличението през 2017 г. спрямо 2016 г. – с 92.66 лв., както и през 

2016 г. спрямо 2015 г. – с 70.25 лв.  

Безработицата е друг фактор, който има съществено влияние върху 

качеството на живот, респективно върху здравето на населението и 

икономиката на страната. 

Необходимостта безработицата да бъде изследвана като проблем на 

икономическото състояние на ниво държава се дължи на икономическите и 
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социални последици, които тя предизвиква. За ефективно разрешаване на 

тези проблеми на макроикономическо ниво се налага изследването на 

същността, видовете и начините за намаляването на безработицата. Само 

така държавата може да проследи тенденциите в развитието й и да намали 

негативното й влияние върху икономическия живот в страната.  

Както виждаме от фигурата по-долу коефициантът на безработица у 

нас през последните години постепенно намалява и през 2017 г. той е 6.2%. 

През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.7%, 

или с 1.2% по-нисък в сравнение с първото тримесечие на 2017 година. 

Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1.8%) в сравнение с 

това при мъжете (с 0.5%), в резултат на което през първото тримесечие на 

2018 г. коефициентът на безработица на жените е по-нисък от този на мъжете 

- съответно 5.1 и 6.3%.  

Коефициентът на продължителна безработица също намалява, въпреки 

неговото леко увеличение през 2013 г. и 2014 г. спрямо 2012 г. През първото 

тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече 

години) са 99.0 хил., или 52.4% от всички безработни лица. Коефициентът на 

продължителна безработица е 3.0%, като в сравнение с първото тримесечие 

на 2017 г. намалява с 0.7% (по данни на НСИ). 
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Фигура 8. Коефициент на безработица 

 
Източник: Статистически справочник 2017, НСИ 

 

Фигура 9. Коефициент на продължителна безработица  

 
Източник: Статистически справочник 2017, НСИ 

 

Системата на здравеопазване и нейното развитие е в пряка зависимост 

от икономическите възможности на обществото. Като цяло здравословното 

състояние на населението зависи в голяма степен от икономическото 
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състояние и бедността по правило винаги е съпроводена с лошо здравословно 

състояние (Мутафова М., 2007).  

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, 

за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и 

участието им на пазара на труда. Относителният дял на бедните е най-висок 

сред безработните лица и пенсионерите.  

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите 

показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на 

страните в борбата с бедността и социалната изолация. 

През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. 

средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под 

прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на 

страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност 

нараства с 13.9%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.5% 

(www.nsi.bg). 

Данните от международни сравнения показват, че относителният дял 

на бедните в България не се различава съществено от този в страните – 

членки на ЕС и в частност от новоприсъединените страни. Съществени са 

обаче разликите по отношение на праговете на бедност. Така например 

прагът на бедност в евро за България е 2.8 пъти по-нисък, отколкото за 

новоприсъединените страни и 13 пъти по-нисък от този за старите страни-

членки на ЕС. Финансовата и икономическа криза генерира и други, 

допълнителни фактори на бедността – нарастващата задлъжнялост на 

домакинствата по линията на кредити от финансови институции и заеми от 

роднини и близки. Резултатите от проведеното от Института по социология 

на БАН изследване показват, че 87% от заявените заеми са взети за 

удовлетворяване на основни потребности, докато 67% от теглените кредити 
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са свързани с разходи, предназначени за подържане на жилищна 

инфраструктура и удовлетворяване на потребности от първа необходимост 

(Анализ на икономическия и социален съвет по „Преодоляване на бедността 

в България“).  

В заключение можем да кажем, че: 

 Подобряването на доходите и социалния статус на населението, както и 

неговото здравно състояние е свързано с развитието на икономиката, 

създаване на условия за здравословен начин на живот и увеличаване на 

средната продължителност на живота. 

 Борбата срещу бедността и социалното изключване следва да търси 

широка обществена подкрепа. Необходима е поделена отговорност 

между държавните институции, социалните партньори и 

неправителствения сектор. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД 

ПАЦИЕНТИТЕ 

 

Доброто здраве е съществен определящ параметър за икономическия 

успех и личното благосъстояние в развиващите се страни, в които болните по 

принцип са по-ограничени при изпълнение на професионални дейности 

отколкото в развитите региони. Освен това, в страните с високи доходи, като 

тези в ЕС, се изтъкват многобройни аргументи, подкрепени с емпирични 

доказателства, в полза на съществуването на положителна взаимовръзка 

между здравето и икономическия растеж. Те описват основно 

взаимоотношенията на микро равнище, тъй като в миналото липсата на 

съвкупни и сравними показатели за здравословното състояние често е 

затруднявало откриването на ясно изразена статистическа взаимозависимост 
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между общото здравословно състояние на населението (измерено в общия 

случай с продължителността на живота) и икономическия растеж на страната 

(European Economy, Joint Report on Health Systems, 2010). 

Проведено е анкетно проучване на 505 случайно избрани пациенти в 

цялата страна, които свободно представят мнението си относно 

здравословното им състояние; доплащането и неформалното плащане за 

ползваните от тях здравни услуги; частта от дохода, отделяна за здраве, 

честотата и продължителността на ползваните болнични. 

Подборът на анкетираните пациенти е случаен – няма селекция на 

анкетираните, което дава основание да се претендира за репрезентативност, 

т.е. обективност на резултатите. 

Най-голям е относителния дял на анкетираните във възрастовата група 

от 36 до 50 години – 37.9%, следвани от пациенти във възрастовата група от 

51 до 65 години – 33.3%. Най-малко са анкетираните от 26 до 35 години – 

4.4%. 66.1% от пациентите са жени, а 33.9% - мъже. 

Разпределението на пациентите по местоживеене е както следва: 23% 

от тях живеят в градовете; 71% - в столицата и 6% - в селата. 

По-голямата част от нашата извадка са с висше образование – 50.5% и 

са работещи – 69%. Пенсионерите представляват 22.6% от анкетираните. 

Социално-икономическите фактори имат съществено значение за 

здравето. Един от тях е бедността, водещи причини за която са: липса на 

работа, липса на сигурен източник на доход, ниско образование и др. 

Безработицата е един от най-важните фактори, пораждащи бедност. 

Образованието е ключово средство за борба с бедността и социалната 

изолация.  
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Според доклад на Европейската комисия за Конвергентната програма 

на България за периода 2012-2015 г., нашата страна е сред първите в Европа 

по неграмотност. 

Ниската грамотност води до влошено здравно състояние на 

населението, до увеличаване на риска от пациентски и лекарски грешки, до 

увеличаване на хоспитализациите и до нарастване на публичните и личните 

разходи за здравеопазване (проф. Кънчо Чамов). 

Трябва да отбележим, че 91.5% от анкетираните лица са 

здравноосигурени, но само 10.5% имат допълнителна здравна вноска в 

ДЗОФ. Както се вижда и от нашата извадка, процентът от населението, който 

може да си позволи доброволно здравно осигуряване все още е твърде малък 

– по данни на ИАМО към края на 2015 г. осигурените лица са 299 354, което 

е 4,02% от населението на България за 2015 (НСИ). На фона на общите 

разходи за здравеопазване в Р България финансовият ресурс на ДЗО е 

символичен. Отнесен към бюджета на НЗОК той е едва 1%. Причина за това 

са ниските доходи на българските домакинства, фактът че 

здравноосигурените лица не са наясно какво получават по задължителното 

осигуряване и какво могат да получат по ДЗО допълнително, също и липсата 

на сериозни данъчни облекчения и за осигурените, и за работодателите 

(Попов Н., Икономика на здравеопазването, 2017). 

В хода на проучването се поинтересувахме и от размера на месечния 

доход на респондентите, както и от това кой е основният им източник на 

доход. Най-голям е относителния дял на респондентите с месечен доход от 

501 до 1000 лв. – 43.7%, следвани от тези с доход до 500 лв. – 28.8% и 

пациенти с доход от 1001 до 1500 лв. – 14.7%. Месечен доход над 3000 лв. са 

посочили само 2.8%. 
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Фигура 10. Месечен доход на анкетираните лица 

 

Месечната работна заплата е основния източник на доход на по-

голямата част от лицата, попаднали в извадката- 66.3%, а за 24.2% такъв 

източник е пенсията. 

Макар доброто здраве да се счита за форма на човешкия капитал, която 

има благотворно отражение върху производителността, доходите също 

влияят положително на здравето. Способността да се печелят по-високи 

доходи улеснява повишението на потреблението на стоки, свързани със 

здравето, като напр. адекватно хранене или лекарства (Barro R. J., 2013). 

От анализа на данните се вижда, че само 10.3% от пациентите с доход 

до 500 лв. са определили здравословното си състояние като добро. Силно 

впечатление прави високият процент на анкетираните с месечен доход над 
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3000 лв., които са определили здравословното си състояние като добро – 

64.3%, а останалите в тази група са в задоволително здраве. 

По-развитите в социално-икономическо отношение страни, т.е. по-

богатите са с по-здраво население. По-доброто здраве е индикатор за 

конкурентоспособност.  

 

Фигура 11. Оценка на здравословното състояние в зависимост от 

дохода 

 

 

Хи-квадрат (Chi-Square Pearson) 

 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

Pearson Chi-

Square 
80,521 ,000 

Брой на 

валидните 

случаи 

477  
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Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V) 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

 Phi ,411 ,000 

 Cramer's V ,291 ,000 

Брой на валидните случаи 477  

 

От горните таблици виждаме, че има статистически значима връзка 

между дохода и здравословното състояние. Основание за този извод ни дава 

нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на Пирсън (Pearson Chi-

Square), който е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. Коефициентът на Крамер 

– 0.291, показва че връзката между двете променливи е слаба, защото е по-

малък от 0,3. Този коефициент обаче е статистически значим, защото 

неговото ниво на значимост е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

В зависимост от местоположението 57.8% от живеещите в столицата и 

41.2% от живеещите в градовате са определили здравословното си състояние 

като добро. Впечатление прави, че от живеещите в селата 28.9% са в лошо 

здравословно състояние, 71.1% - в задоволително и никой от тях не е оценил 

здравословното си състояние като добро. Най-малко пациенти в лошо 

здравословно състояние има в столицата – 14.8%. 
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Фигура 12. Оценка на здравословното състояние в зависимост от 

местоживеенето 

 

 

Интерес представлява зависимостта между целта на посещението при 

лекаря и размера на дохода. От таблица 5 се вижда, че с увеличаване на 

дохода се увеличава и относителния дял на пациентите, които посещават 

своя лекар с цел профилактика. Само 7.5% от респондентите с месечен доход 

до 500 лв. са посетили своя лекар за профилактичен преглед, докато на по-

голямата част – 46.2% основната цел на посещението е лечение на остро 

заболяване. Пациентите, с доход от 1501 лв. до 2000 лв., чиято основна цел 

на посещението е била профилактика са двойно повече от първата група – 

15.4%. При анкетираните с доход над 3000 лв. профилактиката е била 

основна цел на посещението при лекаря на 25.6%.  

Нашите резултати се потвърждават и от теорията на Майкъл Гросман 

за човешкия капитал, а имено, че търсенето на медицинска помощ нараства с 

повишаването на доходите на населението. Това е така, защото колкото по-

високо е възнаграждението на даден човек, толкова по-важно за него е 

увеличаването на дните, в които той е здрав и работоспособен. С това се 
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обяснява и правопропорционалната зависимост между нарасналото 

възнаграждение и средствата, похарчени за здравеопазване (Златанова Т., Ц. 

Петрова-Готова, Н. Попов, Д. Щерева, Р. Янева, 2017). 

Също така впечатление прави, че с увеличаване на дохода намалява 

относителния дял на посетилите своя лекар с цел лечение на хронично 

заболяване. 

 

Таблица 5. Цел на посещението при лекаря в зависимост от дохода 

(в %) 

  

Лечение на 

остро 

заболяване 

Лечение 

на 

хронично 

заболяване 

Профилактика Издаване 

на 

документ 

до 500 лв. 46,2 40,8 7,5 5,5 

от 501 до 1000 лв. 43,5 39,7 9,6 7,2 

от 1001 да 1500 

лв. 47 35,4 11,2 6,4 

от 1501 до 2000 

лв. 44 32,8 15,4 7,8 

от 2001 до 3000 

лв. 44,4 29,9 18,2 7,5 

над 3000 лв. 41,4 25,7 25,6 7,3 

 

В горният случай отново приложихме хи-квадрат-анализът за проверка 

на статистическа хипотеза. Резултатите от таблицата показват, че трябва да 

се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме за вярна алтернативната, която 

гласи, че двете променливи са зависими помежду си, т.е. има статистически 

значима връзка между дохода и целта на посещението при лекаря. Основание 

за този извод ни дава нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на 

Пирсън (Pearson Chi-Square), който е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

Коефициентът на Крамер – 0.673, показва че връзката между двете 

променливи е средна, защото е по-малък от 0,7. Този коефициент обаче е 
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статистически значим, защото неговото ниво на значимост е 0 и е по-малък 

от грешката α=0.05. 

 

Хи-квадрат (Chi-Square Pearson) 

 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

Pearson Chi-

Square 
24,969 ,000 

Брой на 

валидните 

случаи 

477  

 

Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V) 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

 Phi ,673 ,000 

 Cramer's V ,673 ,000 

Брой на валидните случаи 477  

 

По-голямата част от анкетираните определят икономическия си статус 

като „среден“ – 62.8%, 16.5% го определят като добър, а 15.3% се определят 

като бедни и нуждаещи се. 

България е сред страните с най-висок риск на бедност в ЕС. По данни 

на Евростат над 40% от хората живеят в материални лишения, а около 60% 

не могат да си позволят непредвидени разходи. 

Обект на нашето внимание са и здравословното състояние на 

респондентите, използваните от тях здравни услуги, налагало ли им се е да 

доплащат или пък да плащат неформално за ползваните здравни услуги, 

както и процента от дохода, който отделят за здраве. 

Половината от анкетираните пациенти определят здравословното си 

състояние като задоволително – 58.7% и само 24.6% смятат, че са в добро 

здравословно състояние. Прави впечатление, че хората, които са се 
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определили като бедни и нуждаещи се са и най-болни – 55.8% и само 6.5% от 

тази група са оценили здравословното си състояние като добро. С най-висок 

процент в добро здраве са респондентите с много добър и добър 

икономически статус – съответно 18.5% и 69.9%. Следователно трябва да се 

отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме за вярна алтернативната, която 

гласи, че двете променливи са зависими помежду си, т.е. има статистически 

значима връзка между икономическия статус и здравословното състояние. 

Основание за този извод ни дава нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи 

квадрата на Пирсън (Pearson Chi-Square), който е 0 и е по-малък от грешката 

α=0.05. Коефициентът на Крамер – 0.451, показва че връзката между двете 

променливи е средна, защото е по-малък от 0,7. Този коефициент е 

статистически значим, защото неговото ниво на значимост е 0 и е по-малък 

от грешката α=0.05 (Таблица 6). 

 
Таблица 6. Здравословно състояние в зависимост от 

икономическия статус 

  

Как определяте здравословното 

си състояние 
Общо 

лошо задоволително добро 

И
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
 с

т
а

т
у

с 

много добър 

Брой 7 15 5 27 

% от всички, които са определили 

икономическия си статус като много 

добър 

25,9% 55,6% 18,5% 100% 

% в зависимост от оценката на 

здравословното състояние 
8,3% 5,1% 4,0% 5,4% 

% от всички анкетирани 1,4% 3,0% 1,0% 5,4% 

добър 

Брой 0 25 58 83 

% от всички, които са определили 

икономическия си статус като добър 
,0% 30,1% 69,9% 100% 

% в зависимост от оценката на 

здравословното състояние 
,0% 8,4% 46,8% 16,5% 

% от всички анкетирани ,0% 5,0% 11,5% 16,5% 

среден Брой 34 227 56 317 
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% от всички, които са определили 

икономическия си статус като среден 
10,7% 71,6% 17,7% 100% 

% в зависимост от оценката на 

здравословното състояние 
40,5% 76,7% 45,2% 62,9% 

% от всички анкетирани 6,7% 45,0% 11,1% 62,9% 

беден/нуждаещ 

се 

Брой 43 29 5 77 

% от всички, които са определили 

икономическия си статус като 

беден/нуждаещ се 

55,8% 37,7% 6,5% 100,0% 

% в зависимост от оценката на 

здравословното състояние 
51,2% 9,8% 4,0% 15,3% 

% от всички анкетирани 8,5% 5,8% 1,0% 15,3% 

Общо 

Брой 84 296 124 504 

% в зависимост от икономическия 

статус 
16,7% 58,7% 24,6% 100% 

% в зависимост от оценката на 

здравословното състояние 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% от всички анкетирани 16,7% 58,7% 24,6% 100,0% 

 

 

Хи-квадрат (Chi-Square Pearson) 

 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

Pearson Chi-

Square 
205,260 ,000 

Брой на 

валидните 

случаи 

504  

 

Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V) 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

 Phi ,638 ,000 

 Cramer's V ,451 ,000 

Брой на валидните случаи 504  

 

В зависимост от пола виждаме, че по-голям е относителния дял на 

жените, ползвали здравни услуги през последната година – 88.4% отколкото 

този на мъжете – 66.1%. 
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Фигура 13. Относителен дял на анкетираните, използвали здравни 

услуги през последните 12 месеца в зависимост от пола  

 

 

От таблица 7 виждаме, че най-малко здравни услуги през последната 

година са потърсили анкетираните до 25 години – 38.4% от тях нито веднъж 

не са  потърсили здравни услуги през последната година; 35.2% са потърсили 

такива услуги 1 път, а от 2 до 6 пъти са потърсили 25.7%. 32.2% от 

пациентите във възрастовата група 51-65 години са потърсили само веднъж 

медицинска помощ, 25.6% - са потърсили такава помощ от 2 до 6 пъти, а 

15.1% повече от 6 пъти. Най-много здравни услуги са потърсили 

респондентите над 65 години – 45.9% са потърсили такива услуги повече от 6 

пъти през последната година, а 30.1% - от 2 до 6 пъти. 

Тези резултати се потвърждават и от теорията на Майкъл Гросман, 

която гласи, че с увеличаването на възрастта се намалява нивото на здравето 

на индивида. Хората се стараят да забавят този процес чрез увеличаване на 

търсенето и използването на медицинска помощ и разходите си за нея 

(Златанова Т., Ц. Петрова-Готова, Н. Попов, Д. Щерева, Р. Янева, 2017). 
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Таблица 7. Търсене на медицинска помощ в зависимост от 

възрастта в % 
Възраст Колко пъти потърсихте здравни услуги през последните 12 месеца 

Нито веднъж 

1 

път от 2 до 6 пъти  повече от 6 пъти  Без отговор 

до 25 години 38,4 35,2 25,7 0 0,7 

от 26 до 35 г. 35,2 30,2 6 27,4 1,2 

от 36 до 50 г. 30,8 32,2 17,8 17,4 1,8 

от 51 до 65 г. 25,2 32,8 25,6 15,1 1,3 

над 65 

години 13,7 8,7 30,1 45,9 1,6 

 

Силно впечатление прави, че нивото на образование има отрицателен 

ефект върху търсенето на медицинска помощ. Това се обяснява с 

обстоятелството, че по-високообразованите хора в по-голяма степен се 

грижат за опазването и укрепването на своето и здравето на своите близки. 

Те търсят повече здраве, но по-малко здравна помощ, тъй като тяхното 

образование прави по-ефективно „производството на здрави дни“ и намалява 

разходите за здраве. Това увеличение на здравето, спечелено от по-

ефективното му производство, дава стимул на индивида да намали покупките 

на здравна помощ (според теорията на Майкъл Гросман) (Велева Н., 2016). 
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Фигура 14. Търсене на медицинска помощ в зависимост от 

образованието 

 

 

Най-много медицинска помощ са търсили пациентите с основно 

образование – 69.7%, следвани от тези със средно образование – 65.9%. Най-

малко здравни услуги през последните месеци са използвали респондентите с 

научно звание – 41.8%. 

Тези резултати показват, че има статистически значима връзка между 

образованието и търсенето на медицинска помощ. Основание за този извод 

ни дава нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на Пирсън (Pearson 

Chi-Square), който е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. Коефициентът на 

Крамер – 0,357, показва че връзката между двете променливи е средна, 

защото е по-малък от 0,7. Този коефициент е статистически значим, защото 

неговото ниво на значимост е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

В зависимост от местоживеенето виждаме, че най-малко медицинска 

помощ са търсили анкетираните в селата – 37.8%, което вероятно се дължи на 

по-трудния достъп на населението до лечебно заведение и по-ниските 
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доходи. В столицата 52.6% са използвали някакви здравни услуги през 

последните 12 месеца. 

 

Фигура 15. Търсене на медицинска помощ в зависимост от 

местоживеенето  

 

 

По-голямата част от анкетираните са се обърнали към своя личен 

лекар, когато са имали нужда от някаква здравна услуга – 33.5%. Също така 

много от пациентите са се обърнали и към услугите на специалист – 27.4%.  

Трябва да отбележим, че 90.9% от анкетираните предпочитат ако им се 

наложи да ползват някакви услуги, свързани със здравословното им 

състояние, да отидат при лекар, който има договор с НЗОК вместо да 

посещават частна болница. 

Това се обуславя и от факта, че по-голямата част от населението е с 

влошена покупателна способност, която прави повече хора зависими от 

услугите, покривани от НЗОК. В същото време не без значение е и 

застаряването на населението, което е свързано с повишена заболеваемост, 
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както и влошаването на здравния статус на големи групи хора в резултат на 

съвременния начин на живот. 

Основната цел на посещението на здравно заведение е лечение на остро 

заболяване – 35.9% са се обърнали към своя лекар по този повод, а 27.2% са 

го посетили във връзка с лечение на хронично заболяване. Профилактиката е 

била основната цел на посещението само на 12.7% от анкетираните лица. В 

тази връзка трябва да отблежим, че голяма част от осигурените лица не 

изпълняват задълженията си, а имено да се подлагат на предвидения в НРД и 

осигурен с ресурс профилактичен преглед. Тази практика, която често е 

проява на ниска здравна култура, води до увеличаване на размера на 

разходите за тях при заболяване. Това е за сметка на коректните към 

системата, тези които изпълняват добросъвестно своите задължения 

(Димитров Г., Зл. Петрова, 2017). Необходимо е да се стимулира 

индивидуалната отговорност към собственото здраве. 

В зависимост от пола впечатление прави, че жените се отнасят по-

отговорно към своето здраве и 20.8% от тях са посетили своя лекар с цел 

профилактичен преглед за разлика от мъжете, от които само 2.3% са отишли 

при лекаря си поради тази причина. 

Отново ще отбележим, че между двете променливи - пол и цел на 

посещението при лекаря има статистически значима връзка. Основание за 

това ни дава нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на Пирсън 

(Pearson Chi-Square), който е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

Коефициентът на Крамер – 0,318, показва че връзката между двете 

променливи е средна, защото той е в границити от 0,3 до 0,7. Освен това този 

коефициент е статистически значим, защото неговото ниво на значимост е 0 

и е по-малък от грешката α=0.05. 
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Фигура 16. Цел на посещението в зависимост от пола 

 

Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V) 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

 Phi ,318 ,000 

 Cramer's V ,318 ,000 

Брой на валидните случаи 504  

 
 

На следващата фигура се вижда, че през последните 12 месеца по-

голямата част от анкетираните са ползвали здравни услуги между 2 и 3 пъти 

– общо 48.4%, 15.7% - са ползвали пет пъти, а на 8.7% нито веднъж не им се е 

налагало да ползват такива услуги през последната година.  

Данните от нашето проучване се доближават до резултатите, получени 

от други проучвания преди няколко години, които показват, че в рамките на 

една година лекар са посещавали общо 74% от респондентите. Около 76% от 

тези потребители на амбулаторни услуги съобщават за плащания в брой, а 

13% съобщават за нерегламентирани плащания. (Атанасова Е., 2014). 
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Фигура 17. Честота на ползваните здравни услуги 

 

 

По отношение на доплащането за здравни услуги – половината от 

нашите респонденти са отговорили, че им се е налагало да доплащат за 

ползваните от тях здравни услуги като средната сума, която са доплатили 

през последната година е 160.92 лв. С най-голям относителен дял са 

анкетираните, които са доплатили до 50 лв. за ползвани здравни услуги през 

последната година - 40.7%, а 15.3% са доплатили между 50 и 100 лева. 

Значителен е и дела на тези, на които им се е налагало да доплатят над 300 

лв. – 18.3%. Голяма част от проучванията в тази област показват, че 

българският пациент понася тежко бреме от високия размер на доплащанията 

за здравни услуги.  

Интерес представляват и резултатите, които получихме по отношение 

на доплащането за здравни услуги в зависимост от дохода на пациентите. От 

крос таблицата се вижда, че с увеличаване на дохода на анкетираните се 

увеличава и относителния дял на тези, които са доплатили. Само 25.2% от 

хората с месечен доход до 500 лв. са доплащали за здравните услуги, които 

са ползвали. Това е разбираемо, тъй като много от хората с ниски доходи не 
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могат да си го позволят. Всички респонденти с месечен доход над 2000 лв. са 

отговорили, че са доплащали за този вид услуги. 

 

Таблица 8. Относителен дял на пациентите, доплатили за здрави 

услуги в зависимост от дохода 

  

Налагало ли ви се е да 

доплащате за ползваните от 

вас здравни услуги Общо 

Да Не Рядко 

М
ес

еч
ен

 д
о

х
о

д
 

до 500 лв. 

Брой 35 97 7 139 

% от всички, които са с 

доход до 500 лв. 
25,2% 69,8% 5,0% 100% 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

16,1% 48,3% 26,9% 30,8% 

% от всички анкетирани 7,8% 21,5% 1,6% 30,8% 

от 501 до 

1000 лв. 

Брой 117 86 12 215 

% от всички, които са с 

доход от 501 до 1000 лв. 
54,4% 40.0% 5,6% 100% 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

53,9% 39,3% 46,2% 47,7% 

% от всички анкетирани 25,9% 19,1% 2,7% 47,7% 

от 1001 да 

1500 лв. 

Брой 40 19 0 59 

% от всички, които са с 

доход от 1001 до 1500 

лв. 

67,8% 32,2% ,0% 100% 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

18,4% 9,5% ,0% 13,1% 

% от всички анкетирани 8,9% 4,2% ,0% 13,1% 

от 1501 до 

2000 лв. 

Брой 3 6 7 16 

% от всички, които са с 

доход от 1501 до 2000 

лв. 

18,8% 37,5% 43,8% 100,0% 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

1,4% 3,0% 26,9% 3,5% 

% от всички анкетирани ,7% 1,3% 1,6% 3,5% 

от 2001 до 

3000 лв. 

Брой 8 0 0 8 

% от всички, които са с 

доход от 2001 до 3000 
100,0% ,0% ,0% 100,0% 
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лв. 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

3,7% ,0% ,0% 1,8% 

% от всички анкетирани 1,8% ,0% ,0% 1,8% 

над 3000 лв. 

Брой 14 0 0 14 

% от всички, които са с 

доход от 1001 до 1500 

лв. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% в зависимост от тези, 

които са доплащали за 

здравни услуги 

6,5% ,0% ,0% 3,1% 

% от всички анкетирани 3,1% ,0% ,0% 3,1% 

Общо 

Брой 217 208 26 451 

% в зависимост от 

месечния доход 
48,1% 44,6% 5,8% 100,0% 

% в зависимост от броя 

на доплащалите за 

здравни услуги 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% от всички анкетирани 48.00% 46,2% 5,8% 100,0% 

 

Резултатите показват, че и в този случай трябва да се отхвърли 

нулевата хипотеза и да се приеме за вярна алтернативната, която гласи, че 

двете променливи са зависими помежду си, т.е. има статистически значима 

връзка между дохода и доплащането за здравни услуги. Основание за този 

извод отново ни дава нивото на значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на 

Пирсън (Pearson Chi-Square), който е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

Коефициентът на Крамер – 0,303, показва че връзката между двете 

променливи е средна. Този коефициент е статистически значим, защото 

неговото ниво на значимост е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 
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Хи-квадрат (Chi-Square Pearson) 

 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

Pearson Chi-

Square 
124,260 ,000 

Брой на 

валидните 

случаи 

451  

 

Кефициент на Крамер (Phi Cramer's V) 

 Стойност 

Ниво на 

значимост 

 Phi ,525 ,000 

 Cramer's V ,303 ,000 

Брой на валидните случаи 451  

 

Въпреки че, проблема с неформалните плащания е разискван 

многократно, ние решихме да попитаме пациентите отново и да сравним 

резултатите с вече получените. Резултатите от настоящото проучване 

съвпадат с резултатите от редица други проучвания в тази насока и 

потвърждават наличието на неформални плащания, т.е. формалните и 

неформалните плащания съществуват едновременно и увеличават 

финансовото бреме за пациента (Атанасова Е., 2014). 

 В зависимост от местоположението виждаме, че на никой от 

анкетираните, живеещи в селата не му се е налагало да плаща неформално. За 

разлика от тях немалка част от живеещите в градовете и в столицата са 

извършили такова плащане – съответно 22.9% и 37.7%. 
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Фигура 18. Неформални плащания в зависимост от 

местоживеенето 

 

 

Резултатите ни показват, че в случая има статистически значима връзка 

между неформалните плащания и местоживеенето, тъй като нивото на 

значимост (Asymp. Sig.) на хи квадрата на Пирсън (Pearson Chi-Square) е 0 и е 

по-малък от грешката α=0.05. Коефициентът на Крамер е доста нисък – 0,166, 

т.е. връзката между двете променливи е слаба, защото е по-малък от 0,3, 

въпреки това обаче коефициентът е статистически значим, защото неговото 

ниво на значимост е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 

Неформални плащания са правили повече хората в лошо здравословно 

състояние - 54.3%, а от тези в добро здраве неформално са плащали 37.7%.  

Като основна причина за неформалните плащания анкетираните са 

посочили по-качественото обслужване – 67.9%, а немалка част смятат, че по 

този начин ще получат по-бързо обслужване – 24.1%. 

По отношение на размера на неформалното плащане - средно 

респондентите са платили 131.17 лв. като с най-голям относителен дял са 

тези, които са платили до 50 лв. – 40.8% и между 50-100 лв. – 35.8% от 
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анкетираните, следвани от тези, които са платили между 100-200 лв. – 12.3%, 

а на 7.4% им се е наложило да платят неформално между 200-300 лв. през 

последната година. 42.3% от отговорилите са платили, защото смятат, че е 

наложително, 37.5% са платили преди предоставянето на услугата, тъй като 

им е било поискано, а 13.7% са направили такова плащане без да им е 

поискано, просто за да изразят своята благодарност, тъй като споделят, че в 

противен случай биха се чувствали неудобно.  

 Г. Димитров и Зл. Петрова отбелязват, че официална статистика за 

размера на доплащанията в здравната система у нас няма. Според 

изчисленията на специалистите т.нар. регламентирани плащания в лечебните 

заведения възлизат на около 2 млрд. лв. Към тях трябва да прибавим и т .нар. 

„неформални плащания“, които по данни на неправителствени организации 

са около 2 млрд. лв., т.е. това е един бюджет от около 4 млрд. лв., който не се 

регулира, не се управлява и не се ползва за подобряване на качеството на 

медицинските услуги и развитието на здравната система (Димитров Г., Зл. 

Петрова, 2017).  

Друг ключов въпрос, на който се спряхме в анкетата е свързан с броя 

на членовете от семейството, които са с хронично заболяване. 

Прави впечатление високият процент на анкетираните, отговорили, че 

имат в семейството си поне един член, който е хронично болен – 39.9%, а в 

семействата на 9.9% от респондентите има по двама члена с хронично 

заболяване.  

В изследване на Gannon и Nolan в Ирландия (2003 г.) е констатирано, 

че вероятността от нетрудоспособност се увеличава с 61% при мъжете и 52% 

при жените, които страдат от хронично заболяване, което сериозно 

затруднява ежедневните им дейности. 
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Хроничните незаразни болести, които причиняват смърт и намалена 

работоспособност, са основното предизвикателство за здравето на 

гражданите. Най-много вредят на българите болестите на органите на 

кръвообръщението, в т.ч. мозъчно-съдовата болест и злокачествените 

заболявания. Те формират и най-големия дял от т. нар. предотвратима 

смъртност.  

Прилагането на целенасочени политики по отношение на тези основни 

групи заболявания може да доведе до значителни подобрения на 

индивидуалното и общественото здраве. Основна характеристика на тези 

болести е пряката им обвързаност и влияние от факторите на външната среда 

и начина на живот. 

Внимание заслужават и въпросите, свързани с честотата и 

продължителността на болничните. Половината от анкетираните не са 

ползвали болничен нито веднъж през последните 12 месеца. Относителният 

дял на тези, които са ползвали болничен обаче между един и три пъти през 

годината е доста висок – общо 41.7% от анкетираните пациенти. 

 

Фигура 19. Честота на ползваните болнични 
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Средната продължителност на ползваните болнични е 10.13 дни. 

Повече от половината анкетирани са ползвали болничен през последната 

година с продължителност до 10 дни – 64.4%. Болничният на 22.6% от 

извадката е бил с продължителност между 11-20 дни, а на 10.1% - между 21-

30 дни. 

 

Фигура 20. Продължителност на болничния лист 

 

 

Впечатление прави, че хората, които са определили икономическия си 

статус като много добър и добър са ползвали по-малко болнични – съответно 

44.6% и 50.4%. 16% от респондентите с много добър икономически статус са 

ползвали болничен само веднъж пред последната годита, а 2.6% - пет пъти. 

Най-много болнични са ползвали анкетираните, определили се като бедни и 

нуждаещи се – 63.3%, като 18.2% от тях за една година са ползвали два пъти 

болничен, 17.6% - пет пъти, а 15.6% - само веднъж. 

Можем да направим извода, че като цяло хората с по-висок 

икономически статус са в по-добро здраве, тъй като имат възможност да 
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полагат по-добри грижи за своето здраве, да се хранят здравословно и да 

почиват по-пълноценно. Поради тези причини не им се налага да ползват 

толкова често болнични. 

 

Таблица 9. Честота на ползваните болнични в зависимост от 

икономическия статус 
Икономически 

статус 
През последните 12 месеца колко пъти ползвахте болничен? 

Нито веднъж Веднъж Два пъти Три пъти Четири пъти  Пет пъти 

много добър 55,4% 16% 12% 10,3% 3,7% 2,6% 

добър 49,6% 12,8% 19,5% 11,2% 4,5% 2,4% 

среден 30,9% 28,3% 12,9% 10,5% 8,8% 8,6% 

беден/нуждаещ 

се 36,7% 15,6% 18,2% 7,3% 4,6% 17,6% 

 

Тези резултати се потвърждават и от нивото на значимост (Asymp. Sig.) 

на хи квадрата на Пирсън (Pearson Chi-Square), който е 0 и е по-малък от 

грешката α=0.05, т.е има статистически значима връзка между 

икономическия статус и ползването на болнични. Коефициентът на Крамер – 

0,447, показва че връзката между двете променливи е средна, защото е по-

малък от 0,7. Този коефициент е и статистически значим, защото неговото 

ниво на значимост е 0 и е по-малък от грешката α=0.05. 
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НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Здравеопазването е сферата, която предизвиква най-голям обществен 

интерес. Тя засяга всички граждани и фокусира интереса им да получат 

достъпно, навременно и качествено медицинско обслужване (Дамянов Д., 

2006). 

Българската здравна система, подобно на останалите европейски 

здравни системи, е изправена пред сложни предизвикателства. Тя трябва да 

се приспособи към променящия се демографски модел на болестите, особено 

към предизвикателствата на хроничните заболявания, психичното здраве и 

състояния, свързани със стареенето.  

В становището на Икономическия и социален съвет се посочва, че 

основните задачи на националната здравна политика трябва да са в 

съответствие с Европейската здравна стратегия и да са свързани с определяне 

на основни здравни ценности, създаване на система от здравни показатели 

(на национално и регионално равнище) и търсене на подходящи методи за 

работа и организация, за да се подобри междуинституционалното 

сътрудничество (Икономически и социален съвет, „Здравеопазването в 

България – проблеми и възможни решения“, 2014; Доклад на Световната 

банка, Възможни варианти за България., 2013). 

Тежките и задълбочаващи се демографски процеси, както и 

продължаващата емиграция са предпоставка решаването на проблемите, 

свързани с опазването на здравето на населението да са водещ приоритет на 

държавата. 
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През последните години сме свидетели на това, че показателите, които 

определят здравното състояние на населението не се подобряват, някои от 

тях дори не се запазват. В същото време размера на средствата за 

здравеопазване непрекъснато се повишава, а броя на населението – намалява. 

Всички тези обстоятелства говорят за трайна и устойчива тенденция на ниска 

ефективност от дейността на здравната ни система на всички нейни нива. 

В тази връзка подкрепяме позицията на голяма част от експертите и на 

ИСС, че здравеопазването е недостатъчно финансирано, но дори и да се 

осигурят достатъчно финансови средства, ако не се предприемат адекватни и 

последователни реформи, здравната система няма да заработи по-добре. 

Финансовата ефективност на системата е пряко свързана с 

пренасочване на ресурсите към дейностите по промоция на здравословен 

начин на живот, активна профилактика и скрининг, и ранна диагностика на 

социално значими заболявания (Нац. здр. стратегия 2014 - 2020). Както знаем 

профилактиката може рязко да подобри здравния статус на нацията и 

колкото тя е по-добра, толкова по-малко болни и повече спестени пари ще 

има за здравеопазване. Лечението винаги е по-трудно, по-скъпо и често пъти 

с непредвидим изход.  

Безспорно въвеждането на електронното здравеопазване е фактор, 

който би помогнал за подобряване ефективността на здравната система, за 

осигуряване на по-голяма прозрачност в дейността на системата и за 

повишаване на качеството и контрола върху оказваните медицински услуги 

(„Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения“, 2014). 

Един от най-големите проблеми на българската здравна система е 

неравнопоставеността в достъпа до качествено здравеопазване за една голяма 

част от населението, особено в малките градове и селата. Здравната ни 

система е силно бюрократизирана и често се наблюдават корупционни 
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практики. Тревожен е факта, че размерът на т.нар. „нерегламентирани 

плащания” е особено голям, което изкривява справедливостта на 

осигурителната система и ограничава възможностите за достъп на голяма 

група от населението, и особено на групите в риск, до качествени или въобще 

до медицински грижи. 

Монополният статут на НЗОК също се оценява негативно. 

Демонополизацията на НЗОК и развитието на конкурентни отношения 

(възможност на осигурените лица свободно да избират здравноосигурителен 

фонд) са предпоставка за повишаване на ефективността на системата, а 

повечето ръководители са на мнение, че това е възможност за подобряване на 

финансовото състояние на лечебните заведения, като се договорят цени, 

съответстващи на реалните им разходи. 

Присъединяваме се към мнението и позицията на една част от 

експертите в областта на общественото здраве, а имено че основната задача 

на здравната ни система трябва да е свързана с това да не се допуска по-

нататъшно влошаване на здравето на нацията и да се създадат необходимите 

предпоставки за неговото подобряване. Решаването на тази задача, би 

трябвало да се съчетава с организационното, икономическото и моралното 

стабилизиране на системата.  

Световната практика е доказала, че интегрирания подход и 

междусекторното сътрудничество за здраве с участието на науката са тези 

елементи на политиката, без които добро здраве за цялото население не може 

да се постигне. Здравето зависи от условията, които го определят, а те се 

създават от обществото. Разбира се, за доброто здраве е необходима и добра 

медицина. 

Здравното състояние на населението към момента изисква да се 

предприемат мерки за подобряването му, като се засили профилактиката, 
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защото само тя може да доведе до значими промени в нивото на 

общественото здраве: необходимо е да се извърши икономическа оценка на 

дейността на здравните структури за опазване на здравето (прилагане на 

анализите разход-ефективност и разход-полза); да се извърши оценка на 

финансирането на профилактиката и лечението на болестите, а също и на 

резултатите от това, както и оценка на инвестирането в здравето (Дамянов Д., 

2006). 

Проф. д-р Ц. Воденичаров, чието мнение споделяме и ние, смята, че е 

време да отместим здравните акценти в нашата здравна политика от болестта 

върху здравето, тъй като здравеопазване означава опазване на здравето. При 

лечението на появилата се вече болест разходите са много по-големи. Затова 

те трябва да намалеят и да се преориентират повече към профилактични 

програми, към превантивни действия, към организация на превенцията на 

цялото население (http://www.briag.bg). 

Други мерки, които смятаме, че трябва да се предприемат с цел 

подобряване на здравния статус на населението са: 

 Формулиране на реалистично обосновани здравни приоритети, на обща 

здравно-политическа концепция и модел. 

 Осигуряване на здравни услуги с висока ефективност. 

 Предприемане на адекватни мерки по отношение събираемостта на 

здравноосигурителните вноски с цел осигуряване на приходи, с които да се 

гарантира финансова стабилност на здравноосигурителната система. У нас 

има около 719 000 неосигурени лица въпреки задължителния характер на 

здравната осигуровка. Това е изключително сериозен проблем, свързан с 

необходимост от реформи, които да способстват за увеличаване на 

събираемостта на здравните вноски, за намаляване на дела на сивата 
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икономика в страната, но и на безработицата и на ниското заплащане на 

труда в България. 

 Изграждане на хоризонтални връзки на здравноосигурителния фонд с 

фондовете на Държавното обществено осигуряване. 

 Изграждане на система за отчитане на ефекта от качеството на медицинското 

обслужване върху разходите, които се поемат от социалните фондове (ДОО) 

за болнични листове, медицинска експертиза, отпускане на пенсии за 

инвалидност и т.н. 

 Разработване на дългосрочна инвестиционна програма в здравеопазването на 

базата на здравните потребности на населението. 

 Немалка част от населението, живеещо в малките населени места, в 

планинските и отдалечените райони има ограничен достъп до извънболнична 

помощ/респективно до здравни услуги поради финансови, организационни и 

други причини. Необходимо е предприемане на адекватни мерки в тази 

насока. 

 Разработване на програми за хронично болни, чието разпространение би 

могло да се осъществява от ОПЛ, като насочват хронично болните пациенти 

към подходящите за тях програми. Тези програми биха могли да осигурят 

модерно и последователно лечение, както и повишаване на 

трудоспособността, качеството и продължителността на живота на хронично 

болните. Тези резултати ще повлияят положително както на хронично 

болните пациенти, така и на икономиката на страната, което ще доведе до 

снижаване на разходите за лечение и обезщетения и ще е в полза на цялото 

общество. 

 Подобряване на координацията между различните видове медицинска помощ 

- първична, специализирана извънболнична помощ, болнична и спешна 

помощ. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Инвестирането на малко повече средства в публични здравни програми 

(профилактични, промоция и т.н) биха спестили големи разходи на 

държавата като се предотвратят бъдещи скъпоструващи лечения, тъй 

като болестите са тежко икономическо бреме. 

На база на критичния анализ на паричните обезщетения за временна 

неработоспособност можем да направим следните изводи:  

2. Данните за здравето на населението и в частност на работещите 

показват възходяща неблагоприятна тенденция в редица икономически 

дейности. Правят впечатление, за периода 2012 - 2017 г., високите 

показатели, както на честотата на случаите, така и на трудозагубите, 

което има сериозно икономическо измерение и нанася големи 

икономически, социални и медицински щети на обществото. 

3. Осигуреният риск общо заболяване заема съществен дял в разходите за 

краткосрочни обезщетения, изплащани от бюджета на ДОО. През 

изследваният период се наблюдава нарастване както на броя 

обезщетения за общо заболяване – с 36.4%, дължащо се на 

нарастващата заболеваемост на българското население, така и на 

стойността на разглежданите парични обезщетения – с 67.8%. Като 

основни причини, пораждащи това нарастване можем да отбележим 

увеличения брой обезщетения, увеличението на минималните 

осигурителни доходи по професии и увеличението на минималната 

работна заплата. 

4. Общият брой на начислените обезщетения за временна 

неработоспособност поради трудова злополука и професионална 

болест е нараснал с около 5%, а изплатените суми нарастват с 25.1%. 
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5. По отношение на коефициента на честота можем да направим 

извода, че на 100 осигурени жители във фонд „Общо заболяване” в 

страната приблизително пет са ползвали болничен лист за временна 

неработоспособност по повод общо заболяване. На 10 000 осигурени 

лица във фонд „Трудова злополука и професионална болест” в страната 

приблизително четирима са ползвали болничен лист за временна 

неработоспособност по повод трудова злополука и професионална 

болест. 

6. Резултатите от анкетното проучване сочат, че има статистически 

значима връзка между дохода и здравословното състояние, т.е. 

доходите влияят положително на здравето. С нарастването на 

доходите, гражданите предпочитат да харчат повече за здравеопазване, 

т.е. търсенето на медицинска помощ нараства с повишаването на 

доходите на населението.  

7. С увеличаване на дохода се увеличава и относителния дял на 

пациентите, които посещават своя лекар с цел профилактика. Т.е. 

колкото по-високо е възнаграждението на даден човек, толкова по-

важно за него е увеличаването на дните, в които той е здрав и 

работоспособен. 

8. Друга интересна констатация от нашето проучване е, че най-много 

медицинска помощ са търсили пациентите с основно образование – 

69.7%, следвани от тези със средно образование – 65.9%. Тези 

резултати показват, че има статистически значима връзка между 

образованието и търсенето на медицинска помощ, т.е нивото на 

образование има отрицателен ефект върху търсенето на медицинска 

помощ, което се потвърждава и от теорията на Майкъл Гросман. Това 

се обяснява с обстоятелството, че по-високообразованите хора в по-
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голяма степен се грижат за опазването и укрепването на своето и 

здравето на своите близки. 

9. Най-малко медицинска помощ са търсили анкетираните в селата – 

37.8%, което вероятно се дължи на по-трудния достъп на населението 

до лечебно заведение и по-ниските доходи. В столицата 52.6% са 

използвали някакви здравни услуги през последните 12 месеца. 

10. 90.9% от анкетираните предпочитат ако им се наложи да ползват 

някакви услуги, свързани със здравословното им състояние, да отидат 

при лекар, който има договор с НЗОК вместо да посещават частна 

болница. Това се обуславя и от факта, че по-голямата част от 

населението е с влошена покупателна способност, която прави повече 

хора зависими от услугите, покривани от НЗОК.  

11. Впечатление прави, че има статистически значима връзка между двете 

променливи - пол и цел на посещението при лекаря. Жените се отнасят 

по-отговорно към своето здраве и 20.8% от тях са посетили своя лекар 

с цел профилактичен преглед за разлика от мъжете, от които само 2.3% 

са посетили лекаря си поради тази причина. 

12. Половината от нашите респонденти са отговорили, че им се е налагало 

да доплащат за ползваните от тях здравни услуги като средната сума, 

която са доплатили през последната година е 160.92 лв. С увеличаване 

на дохода на анкетираните се увеличава и относителния дял на тези, 

които са склонни да доплащат.  

13. Резултатите от настоящото проучване съвпадат с резултатите от редица 

други проучвания и потвърждават наличието на неформални плащания, 

които съществуват едновременно с въведените преди години формални 

съвместни плащания. Впечатление прави, че неформални плащания са 

правили повече хората в лошо здравословно състояние.  



65 
 

14. По отношение на размера на неформалното плащане - средно 

респондентите са платили 131.17 лв. 42.3% от отговорилите са платили, 

защото смятат, че е наложително, 37.5% са платили преди 

предоставянето на услугата, тъй като им е било поискано, а 13.7% са 

направили такова плащане без да им е поискано, просто за да изразят 

своята благодарност, тъй като споделят, че в противен случай биха се 

чувствали неудобно.  

15. Средната продължителност на ползваните болнични е 10.13 дни. 

Повече от половината анкетирани са ползвали болничен през 

последната година с продължителност до 10 дни – 64.4%. Болничният 

на 22.6% от извадката е бил с продължителност между 11-20 дни, а на 

10.1% - между 21-30 дни.  

16. Впечатление прави, че хората, които са определили икономическия си 

статус като много добър и добър са ползвали по-малко болнични. Т.е. 

като цяло хората с по-висок икономически статус са в по-добро здраве, 

тъй като имат възможност да полагат повече и по-добри грижи за 

своето здраве, да се хранят здравословно и да почиват по-пълноценно. 

Най-много болнични са ползвали анкетираните, определили се като 

бедни и нуждаещи се. 

17. Наблюдавайки влошените тенденции на показателите, оценяващи 

общественото здраве, можем да кажем, че е необходимо провеждането 

на кардинална здравна реформа, базирана на сериозни научни 

доказателства и по-справедливо, и ефективно разпределение на 

ресурсите с оглед подобряване здравето на населението, тъй като 

имено здравето е критерий за степента на развитие на дадено общество.  
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ПРЕПОРЪКИ 

 

Към Националния осигурителен институт 

1. Засилване на контрола върху извършваните от специализираната 

лекарска комисия проверки срещу издаването на фалшиви болнични 

листове. 

 

Към НЗОК 

1. Приоритетно пренасочване на финансови ресурси с цел стимулиране на 

профилактиката и контрол на хроничните заболявания на нивото на 

извънболничната помощ. 

 

Към Министерство на здравеопазването 

1. Необходимост от ежегоден компетентен и обективен експертен анализ 

за състоянието на общественото здраве, базиран на достоверна 

информация с цел по-ефективно разпределение на наличните ресурси. 

2. Разработване на адекватни програми за хронично болни пациенти /със 

социално значими заболявания/ осъществяни от ОПЛ и СИМП, с цел 

осигуряване на модерно и последователно лечение, контрол на 

заболяването, както и повишаване на трудоспособността, качеството и 

продължителността на живота на тези пациенти. 

 

Към Министерство на образованието 

1. Увеличаване броя на часовете в училищата, посветени на здравната 

култура и просвета с цел апелиране за здравословно поведение, 

повишаване на здравната грамотност и информираност още в детска 
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възраст, което ще доведе до подобряване на здравния статус на 

българските граждани и по-дълъг, и здравословен живот.  

 

Към Министерство на труда и социалната политика 

1. Да се гарантира минимален пакет здравни услуги за бедните, социално 

слабите и безработни неосигурени лица, тъй като влошеното здраве 

води до скъпоструващо лечение и по-големи разходи за държавата. 

2. С цел подобряване на общественото здраве е необходимо постепенно 

повишаване на доходите на домакинствата и намаляване на 

подоходното неравенство. 

 

Към Районните здравни инспекции 

1. Проследяване и контрол на плана за работа по здравна просвета в 

началото на всяка учебна година във всички училища и последващ 

контрол на извършената работа от медицинските специалисти по 

здравни грижи през годината в края на учебната година и налагане на 

санкции при неизпълнение на заложения план за работа. 

 

Към работодателите 

1. Засилване контрола върху болничните дни от страна на работодателите 

с цел намаляване на разходите за обезщетения за временна 

неработоспособност поради общо заболяване. 
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ПРИНОСИ 

 

Научно-теоретични приноси: 

 

1. Направена е полезна за икономическата теория оценка на ролята на 

инвестициите в здравеопазването за икономическото развитие на 

страната. Чрез редица примери е доказано, че парите, дадени за 

здравеопазване са дългосрочна инвестиция в здравето на нацията и 

не трябва да се разглеждат като краткосрочен разход. 

2. Извършен е оригинален анализ на връзката между икономическия 

растеж и подобряването на здравето. Потвърдени са вече известни 

на науката тези и теории за тясната връзка между двата показателя, 

а именно, че доброто здраве повишава нивата на човешкия капитал 

и следователно икономическата производителност на хората и темпа 

на икономически растеж на страната. 

3. Обстойно са проучени и анализирани основните социално-

икономически показатели, свързани със здравето и стабилността на 

здравноосигурителния модел. 

 

Практико-приложни приноси: 

 

4. За първи път е направен критичен анализ за период от шест години 

на основните показатели за краткосрочните обезщетения поради 

„Общо заболяване“ и „Трудова злополука и професионална болест“ 

и се доказва, че отсъствията от работа поради временна и трайна 

неработоспособност генерират не само преки медицински разноски, 
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но и социални разходи за осигурителните институции и 

работодателите. Установява се, че временната неработоспособност 

на населението рефлектира и върху икономиката като от една страна 

неосъществения труд влияе отрицателно върху икономиката, тъй 

като не се произвежда БВП, плащат се големи суми за болнични за 

самия болен или пък за грижи за друг болен член на семейството, а 

от друга страна е скъпото болнично лечение при по-тежките случаи. 

5. За първи път чрез научно обосновани факти е направен комплексен 

анализ и оценка на връзката между икономическия статус, 

здравословното състояние на респондентите, частта от дохода, 

отделяна за здраве, както и честотата, и продължителността на 

ползваните болнични. 

6. Изучена е обстойно значимостта на връзките между образованието, 

размера на месечния доход, възрастта, пола, местоживеенето на 

анкетираните, търсенето на медицинска помощ и целта на 

посещението при лекаря. 

7. На базата на социологическо (анкетно) проучване е доказана 

статистическата значимост и зависимостта между местоживеенето 

на респондентите, здравословното им състояние, размера на 

месечния доход и неформалните плащания и доплащанията за 

здравни услуги. 

8. Предлагат се насоки за подобряване здравния статус на населението, 

което ще доведе до намаляване ползването на болнични, 

понижаване на разходите за обезщетения и намаляване загубите за 

икономиката на страната. 
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