
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ДЕПАРТАМЕНТ „ДЕМОГРАФИЯ“

 

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд на тема

ФАКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА В 

ДОБРО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ

за присъждане на образователна и 
научна степен „Д О К Т О Р“ 

по научна специалност „Статистика и демография“

на
Евелин Славомирова Йорданова 

Научен ръководител: проф. д-р Кремена Борисова-
Маринова

София

2019



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ДЕПАРТАМЕНТ „ДЕМОГРАФИЯ“

 

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд на тема

ФАКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА В 

ДОБРО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ

за присъждане на образователна и 
научна степен „Д О К Т О Р“ 

по научна специалност „Статистика и демография“

на
Евелин Славомирова Йорданова 

Научен ръководител: проф. д-р Кремена Борисова-
Маринова

София

2019



Дисертационният труд е в обем от 264 страници, от които 181 основен 

текст. В структурно отношение включва увод, изложение в три глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложение. 

Използваната литература съдържа 82 източника (36 на кирилица, 40 на 

латиница и 6 интернет източника). В основния текст са включени 22 

фигури, от които 8 карти и 49 таблици. В приложението са включени 79 

таблици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на _________ от ______часа 

в _________, на открито заседание на Научното жури. Материалите по 

защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на 

ИИНЧ. 
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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на изследвания проблем 
Здравето на населението е от съществено значение за цялостното 

социално-икономическо развитие на една страна. Доброто здравно 

състояние на хората се отразява благоприятно както на продължителността 

на живота им като цяло, така и на качеството му. То е определящо за 

работоспособността на индивидите и би могло да окаже положителен ефект 

по отношение на техните доходи. От друга страна, доброто здраве 

способства икономическото и социалното развитие на обществото, тъй като 

позволява пълноценното използване на човешкия капитал. Влошаването на 

здравословното състояние на населението на една страна би увеличило 

публичните разходи за здравеопазване и би довело до натоварване и на 

други системи, като пенсионната и социалната.  

Официалните статистически данни показват, че средната 

продължителност на живота непрекъснато нараства. Възниква въпросът 

обаче дали хората живеят по-дълго в добро здраве или добавят години 

живот, но в лошо здраве? Поради това, все по-нарастващо значение 

придобива изследването на този проблем.  

Дефинирането на здравето е сложно и нееднозначно. Прегледът на 

специализираната научна литература показа, че различните автори 

разглеждат концепцията за здравето от различни гледни точки – 

медицинска, биологична или социална, като даваните определения са 

повлияни от конкретните изследователски задачи в процеса на изучаване на 

функционално-личностното и общественото значение на това понятие. 

Най-широко и обобщаващо определение, което се приема във всички 

страни и което е използвано в настоящата дисертация, е даденото в Устава 

на Световната здравна организация (1948), съгласно което здравето е 

„състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не 

само отсъствие на болест или недъг”. Това е определение, което само по 

себе си предполага комплексен метод за изследване, при използването 

както на обективни, така и на субективни методи и оценки.  
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В научната литература и в статистическата практика при изследване 

на здравето са конструирани и се използват в система или поотделно 

голямо разнообразие от показатели – за смъртност, заболеваемост и 

болестност, разходи за здравопазване и ресурси на системата на 

здравеопазване и други. Концепцията за измерване на здравето чрез един 

единствен показател, който да се основава на информацията за 

смъртността, но и да отразява здравните характеристики на живота, е 

предложена за първи път от Сандерс през 1964 г. и доразвита в търсене на 

подходящ измерител от Д. Съливан, който през 1971 г. предлага и 

конкретен метод за оценка на продължителността на живота като функция 

от различни състояния на физическата дееспособност.  

За първи път методът на Съливан е приложен в България през 90-те 

години на миналия век от М. Мутафова, с цел изчисляване на интегрални 

индикатори за оценка на здравето като качество на живот.  

В края на миналия век при използване на метода на Съливан започва 

комбиниране на данните за смъртността с данни за специфични здравни 

условия и използване на услуги. Проучванията на научната литература 

свидетелстват за това, че редица изследователи прилагат метода за анализ и 

на регионални различия. Доколкото ни е известно подобен анализ в 

България не е правен, което е причината настоящото изследване да обхване 

и този аспект на проблема.  

Върху здравето на отделния индивид оказват влияние множество 

фактори – биологични, фактори на средата, начинът на живот. В науките, 

които се занимават с изследването и подобряването на здравето, факторите, 

които го определят, се разглеждат в отделни групи за постигане на повече 

яснота. В реалността обаче действието на всеки фактор е трудно отделимо 

едно от друго.  

Статистическите данни показват, че съществуват големи различия в 

очакваната продължителност на живота не само по пол, но и в зависимост 

от социално-икономическия статус на населението - по степен на 

образование, доход, икономическа активност. Причина за това са разликите 

в излагането на рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, 
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здравословен начин на живот), но и различията в достъпа до медицински 

грижи. В световната и българската научна литература има данни за 

изследвания на ефекта от тютюнопушенето, наднорменото тегло, 

употребата на алкохол и социалните характеристики на лицата върху 

очакваната продължителност на живота със и без ограничения. У нас, 

доколкото ни е известно тези проучвания са малко на брой, както и 

изследователите, които се занимават с тях.   

Всичко това свидетелства за съществуващата необходимост от по-

нататъшно развитие на методологията и методиката в областта на 

изследването на очакваната продължителност на живота в добро здраве. 

Изчисляването на показателя на ниво област, задълбоченият анализ на 

национално и регионално ниво, международните сравнения, анализът на 

някои фактори, влияещи върху доброто здраве, е следваща стъпка в тази 

насока. 

 

2. Обект и предмет 
Обект на настоящето изследване е постоянното население на 

България и подсъвкупностите на мъжете и жените през периода 2011 – 

2016 година. Предмет на изследването е продължителността на живота в 

добро здраве на мъжете и жените в страната, при раждане и на възраст 50 и 

65 години. 

 

3. Основна теза 
Основната теза, която поддържаме в настоящето изследване е, че 

през периода 2011 – 2016 г. очакваната продължителност на живота в добро 

здраве при раждане на мъжете и жените в България намалява, за разлика от 

повечето европейски страни. Определящите фактори за увеличаване на 

продължителността на живот на хората (включително и в добро здраве) са, 

от една страна, развитието на системата на здравеопазване (ресурси, 

медицински дейности, достъп и качество на здравеопазването, 

финансиране), и от друга – причини извън здравната система - в 

демографски, икономически и социален контекст. В настоящия 
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демографски, икономически и социален контекст. В настоящия 
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дисертационен труд се разглеждат основни фактори, допринасящи за 

здравословното състояние, които излизат извън рамките на здравната 

система и които се поддават на въздействие от страна на политиките на 

държавата, а именно образование, доходи, условия на живот и околна 

среда. 

 

4. Цел и задачи на изследването 
Целта на настоящия дисертационен труд е да се характеризира 

очакваната продължителност на живота в добро здраве на мъжете и жените 

в България, при раждането и по възраст, както и да се изследва влиянието 

на основни социални фактори, които допринасят за изменението ѝ. 

Осъществяването на формулираната цел изисква изпълнението на 

следните изследователски задачи:  

1. Избор на единен показател за измерване на живота в добро здраве 

в България 

2. Статистически анализ на очакваната средна продължителност на 

живота в добро здраве по основни демографски признаци (пол и 

специфични възрасти) в България през периода 2011-2016 година. 

3. Статистически анализ на очакваната средна продължителност на 

живота в добро здраве в регионален аспект (по области и в 

комбинация с посочените демографски признаци) през 2014 

година. 

4. Сравнителен анализ на очакваната средна продължителност на 

живота в добро здраве по основни демографски признаци (пол и 

специфични възрасти) в страните от ЕС, за да се открои мястото 

на България сред тях през периода 2011-2015 година. 

5. Изследване влиянието на някои социално-икономически  фактори 

върху очакваната средна продължителност на живота в добро 

здраве в България през 2014 г. по пол. 
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5. Изследователски подход 
Изборът на единен показател за измерване на живота в добро здраве 

и апробацията му в сравнителен аспект (времеви, териториален и 

международен) е важна, защото използването на различни субективни 

измерители на здравето водят до различни стойности на показателя.  

Индикаторът 1  „Очаквана продължителност на живота в добро 

здраве” (ОПЖДЗ) е количествен измерител, при който се отчита 

комбинираното влияние на смъртността и самооценката на лицата по 

отношение наличието или отсъствието на ограничения. Измерва броя на 

оставащите години, които едно лице на специфична възраст се очаква да 

преживее в добро здраве, като доброто здраве може да се дефинира като 

отсъствие на функционални ограничения. По тази причина индикаторът е 

популярен и като „Очаквана продължителност на живота без ограничения/ 

в дееспособност”. За изчисляването на този показател се прилага метода на 

Съливан. Източник на информацията за смъртността са таблиците за 

смъртност, изчислявани от НСИ, а информацията за субективния 

компонент се основава на разпределението на лицата по възраст в добро 

или недобро здравно състояние, респективно без или със ограничения.  

В настоящия труд са използвани индивидуални данни от 

изследванията Европейско здравно интервю (EHIS) и Изследване на 

доходите и условията на живот (EU-SILC), провеждани от НСИ. 

Използваме моментните данни за периода 2011 – 2016 г. от изследването 

EU-SILC, както и данни от втората вълна на EHIS, проведено в България 

през 2014 година. Използването на единни методологии и хармонизирани 

инструментариуми в двете изследвания, позволяват сравнителен анализ за 

страните от ЕС. 

Анализът в регионален аспект се основава само на данните от            

EU-SILC за 2014 година. Причината за това е по-големият обем на 

извадката, който позволява получаването на надеждни оценки на ниво 

област. При използването на данни от това изследване за първи път е 

изчислен показателят „Очаквана продължителност на живота в добро 

                                                           
1 В настоящата дисертация термините индикатор и показател са използвани като синоними. 
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здраве” на ниво област за 2014 година. За целта са използвани таблици за 

смъртност, построявани от НСИ, които са допълнително обработени от 

автора на настоящия труд.  

 

6. Ограничителни условия 
Многоаспектният характер на понятието здраве и голямото 

разнообразие от показатели, използвани за анализ на доброто здраве, 

налагат въвеждането на някои ограничителни условия на настоящето 

изследване. В рамките на дисертацията са анализирани само два 

интегрални показателя: 

o „Очаквана продължителност на живота в добро здраве”, като 

доброто здраве се дефинира в зависимост от наличието или 

отсъствието на ограничения. Използван е въпросът, познат в 

литературата като GALI2. 

o „Очаквана продължителност на живота в добро здраве на база 

самооценката за здравето” при използването на въпрос с пет-

степенна скала за отговор – много добро, добро, 

задоволително, лошо и много лошо. 

Изборът на показателите е продиктуван от наличието на 

съпоставими данни на национално ниво и за международни сравнения.  
  

                                                           
2 The Global Activity Limitation Instrument 
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II. Структура на дисертационния труд 
 

Списък на използваните съкращения 

Увод 

Глава първа. Теоретични и методологични основи на изследването 

1. Теоретични концепции за изследване на живота в добро здраве. 
Основни понятия и измерители 

1.1. Основни концепции и дефиниции за здравето и живот в добро 
здраве 

1.2. Измерители на здравето 

1.3. Класифициране на здравните показатели 

1.4. Интегрален показател за оценка на здравето 

2. Фактори, които оказват влияние за добро здраве 

3. Методи за изчисляване на очаквана продължителност на живота в 
определено здравно състояние 

3.1. Метод на Съливан 

3.2. Други методи за изчисляване на очаквана продължителност на 
живота в определено здравно състояние 

4. Показатели за очаквана продължителност на живота в добро здраве. 
Практика на Евростат 

5. Информационна база 

Глава втора. Различия на живота в добро здраве в България през 
периода 2011 – 2016 година 

1. Продължителност на живота в добро здраве в България по пол и 
възраст 

1.1 Очаквана продължителност на живота в добро здраве в България в 
съответствие с европейската статистическа практика 

1.2. Сравнителен анализ на очакваната продължителност на живота в 
добро здраве в България през 2014 г. по пол и възраст, изчислен при 
използване на данни от EU-SILC и EHIS 

2. Продължителност на живота в добро здраве при раждане и на 65 г. 
през 2014 г. по пол и по области 

2.1. Различия в общия коефициент на здраве по области през периода 
2011 – 2016 година 
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2.2. Очаквана продължителност на живота в добро здраве при раждане 
и на 65 г. през 2014 г. по пол и по области 

3. Очаквана продължителност на живота в добро здраве по пол и 
възраст в страните от ЕС 

3.1. Сравнителен анализ на живота в добро здраве по пол и възраст през 
периода 2011 – 2015 г.  

3.2. Качествен анализ на въпроса GALI, използван в националните 
въпросници на някои страни-членки 

3.3. Различия в показателите, изчислени при използване на 
концепциите за наличие на ограничения и самооценка на здравето 

Глава трета. Изследване на влиянието на избрани социално-
икономически фактори за продължителност на живота в добро здраве 
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година 

2.1. Образование 

2.2. Доходи 

2.3. Жилищни условия 

2.4. Околна среда 

Заключение 

Списък на използваната литература 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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III. Кратко изложение на дисертационния труд 
 

Увод 

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността на 

изследвания проблем. Определени са обекта и предмета на изследването, 

дефинирани са целта и изследователските задачи. Формулирана е 

основната теза. Аргументиран е изборът на метод за изследване и са 

представени индикаторите, които са анализирани на национално и 

регионално ниво, както и при международни сравнения. Очертани са 

ограничителните условия на дисертационния труд и са описани 

информационните източници на изследването. 

Глава първа. Теоретични и методологични основи на 

изследването 

Първата глава представя теоретичните и методологични основи на 

изследването на очакваната продължителност на живота в добро здраве.  

В първа точка е представено проучването на научната литература в 

тази област и резултатите от него по отношение на основните концепции и 

дефиниции за здравето и за живота в добро здраве. Многоаспектният 

характер на здравето е предпоставка за наличието на много и разнообразни 

индикатори, чрез които да се измери то. В тази връзка са представени 

някои класификации на използваните в литературата и статистическата 

практика показатели, в зависимост от (1) прилаганата концепция на 

изследването, (2) съвкупността, за която се отнасят, (3) за позитивно и 

негативно здраве. Обоснована е необходимостта от създаването на един 

интегрален показател за оценка на здравето. Изследователската работа в 

тази посока е представена на базата на задълбочен литературен обзор, като 

са проследени основните направления на изследванията и анализите, 

довели до конструирането на показателите за „очаквано здраве“. 

Представени са проучванията и идеите, които доразвива Д. Съливан, 

предлагайки своя метод за оценка на продължителността на живота като 

функция от различни състояния на физическа дееспособност. Разглежда се 

техниката, чрез която стойностите на една таблица за смъртност се 

претеглят с времето, прекарано в недееспособност, за всяка възраст, като по 
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този начин се измерва очакването за живот в едно от двете състояния 

(дееспособност и недееспособност). Коментира се постепенното навлизане 

на комбиниране на данните за смъртността с други видове данни за 

здравето и прехода от термина „очаквана продължителност на живота в 

недееспособност” към понятието „Очаквано здраве“ или още „Очаквана 

продължителност на живота в добро здраве“ ("Неalth expectancy index"), 

което отразява употребата в интегралния индикатор на други аспекти на 

здравето и измерва броя на оставащите години, които едно лице на 

специфична възраст се очаква да преживее в добро здраве. 

Проследено е и по-нататъшното непрекъснато развитие на 

изследванията в областта на очакваното здраве. Предвид това, че новите 

проблеми изискват анализ чрез нови методи и индикатори, прилагайки 

метода на Съливан, изследователите комбинират данни за смъртността с 

данни, характеризиращи различни аспекти на здравето, в зависимост от 

целта на анализа.  

С увеличаването на броя на изследователите в областта нa 

очакваното здраве нараства и броят на изчисляваните индикатори. В 

дисертационния труд е представена и работата на Международната мрежа 

REVES (Reseau Esperance de vie en Santé), създадена да подпомогне 

уеднаквяването на концепцията за очаквано здраве. Изложени са задачите, 

понятията, класификационната система на състоянията за определяне на 

очакваната продължителност на живота в добро здраве, някои от основните 

показатели за „Очаквано здраве”, които се срещат в научната литература и 

се използват за анализ. Характерно за тези показатели е, че те могат да 

характеризират както „позитивното”, така и „негативното” здраве, като 

сумата от очакваната продължителност на живота в различните състояния 

винаги е равна на общата очаквана продължителност на живота. 

В края на първа точка е представена научната работа по проблема на 

дисертацията в България. Прегледът на литературата показа, че въпреки 

нейната актуалност и значимост тази тема не е достатъчно изследвана и 

разработена у нас. Най-задълбочена е работата в тази област на М. 

Мутафова и Хр. Малешков, които за първи път в страната изчисляват 
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интегралния индикатор. Работата им е продължена и от други 

изследователи – Б. Давидов, М. Мургова и др.  

Във втора точка са представени на теоретично ниво факторите, 

чието действие оказва влияние върху здравето на хората. Литературният 

обзор показва, че в науките, които се занимават с изследването и 

подобряването на здравето, факторите, които го определят, се разглеждат в 

отделни групи за постигане на повече яснота. В реалността - действието на 

всеки фактор е трудно отделимо едно от друго, а влиянието им винаги е 

комплексно. Според модела на Далгрен и Уайтхед, наречен още „дъговиден 

модел” на детерминантите на здравето, здравословното състояние на 

населението не варира случайно, а се дължи на систематичните разлики 

при разпределението на факторите, оказващи влияние върху него.  

Биологичните и наследствени фактори се поддават на най-малко 

въздействие от хората (пол, възраст, генетични фактори). Ако такова 

въздействие изобщо е възможно, то е в компетентността на медицинската 

наука. Факторите на социалната среда моделират уменията на хората във 

връзка със здравето и тяхното благополучие (доход, жилищната 

осигуреност и лоши жилищни условия, трудова заетост и безработица). 

Факторите на жизнената среда включват: състояние на водите, шум, 

вибрации и йонизиращи лъчения; химични фактори и биологични агенти; 

качество и замърсяване на въздуха. Работата на здравната система се 

разглежда като фактор от гледна точка на достъпа и качеството на 

услугите, които тя е в състояние да предложи на населението. Друга група 

фактори, стилът на живот, е съставена от индивидуалните решения и 

поведения (в т.ч. навици) на хората, които влияят върху здравето им и 

които в по-голяма или по-малка степен могат да бъдат контролирани от 

самите тях - начин на хранене, степен на физическа активност, 

тютюнопушене, употреба на алкохол и сексуално поведение. Това са 

фактори, които в голяма степен са повлияни от други социално-

икономически и културни фактори, и това в известна степен обяснява 

разликите между здравословното състояние на отделни социални групи и 

между отделни държави и райони. 
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Изводите от някои проучвания на влиянието на начина на живот 

върху продължителността на живота в добро здраве показват, че в 

сравнение с тютюнопушенето и употребата на алкохол, затлъстяването е 

най-силно свързано с повишен риск от изживяване на повече години с 

ограничения. Това вероятно се дължи на факта, че високият индекс на 

телесна маса 3  (ИТМ) е причина за нелетални, инвалидизиращи 

заболявания, докато тютюнопушенето е по-силно свързано с редица 

фатални заболявания, които продължават относително кратко време. Това 

особено се отнася за жените, при които в резултат на това, предимството, 

което имат по отношение на общата продължителност на живота в 

сравнение с мъжете, много често е компенсирано от недостатъка да имат 

повече години в лошо здраве. Обобщаващо обаче е мнението на експерти 

на СЗО, според които пет от най-разпространените хронични 

неинфекциозни болести са свързани с общи рискови фактори, които 

включват комбинация от генетични фактори, фактори на околната среда, 

икономически фактори (доход, условия на труд) и начина на живот. Те не 

са причинители на болестта, а увеличават риска тя да се случи. Ето защо 

трябва да се изучават тези фактори, с цел предприемане на мерки за 

въздействие и минимизиране на техния ефект. 

В резултат на литературния обзор бе установено, че изследванията 

на „очакваното здраве“ и на факторите, които го повлияват, не са широко 

представени в българската научна литература. Изхождайки от 

представените класификации на детерминантите на здравето и от 

информационната осигуреност на изследването, следните фактори бяха 

избрани за анализ: два социално-икономически фактора (образование и 

доход), фактори на околната среда и условията на живот. Изборът бе 

продиктуван предимно от характеристиките на наличната информационна 

база и възможностите за прилагане на избрания метод. 

                                                           
3 Изчислява се като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Най-
често използваното разпределение е следното: тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2); нормално 
тегло (18.5 - 24.99 кг/м2); наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2) и затлъстяване (над 30.00 
кг/м2). 

17 
 

В трета точка детайлно е представен методът на Съливан за 

изчисляване на очакваната продължителност на живота в различно здравно 

състояние. За приложението му са необходими данни за повъзрастовата 

смъртност, получена от таблици за смъртност, и повъзрастово 

разпределение на населението в определено здравно състояние – 

информация, получавана от моментни извадкови наблюдения сред 

домакинствата. Последователно е обяснен методът за построяване на 

таблиците за смъртност, прилаган от Националния статистически институт, 

тъй като тези таблици са използвани за изчисляването на  всички 

анализирани индикатори на национално и регионално ниво. Същевременно 

са показани и различията при построяването на таблиците от Евростат, 

използвани за международни сравнения.  

Изчисляването на очакваната продължителност на живота в добро 

здраве по метода на Съливан е допълнено с представяне на изчисляването 

на вариацията и стандартна грешка на показателите, както и на теста за 

проверка на хипотеза за равенство на два показателя, като всички тези 

методи са приложени в последващия анализ на национално ниво.  

В труда се дискутират и други известни и прилагани методи за 

изчисляване на средната продължителност на живота в определено здравно 

състояние, като методът, основан на мултистатусни таблици за смъртност и 

мулти-декрементният метод. Обсъдени са предимствата и недостатъците на 

всички методи и е обоснован изборът на метода на Съливан за настоящото 

изследване: налични са първични данни, лесен е за приложение и дава 

възможност за международни сравнения в рамките на Европейския съюз на 

показателите за очаквана продължителност на живота в добро здраве. 

Апробирането му в националната практика, но на по-ниско териториално 

ниво, е важно от гледна точка на бъдещото му приложение, което би могло 

да се възприеме и от националната статистика. 

В четвърта точка са представени двата индикатора, използвани за 

анализ в дисертационния труд - „Очаквана продължителност на живота в 

добро здраве” (Healty life years – HLY)  и „Очаквана продължителност на 

живот в добро здраве, изчислен въз основа на самооценката на лицата за 
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3 Изчислява се като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Най-
често използваното разпределение е следното: тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2); нормално 
тегло (18.5 - 24.99 кг/м2); наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2) и затлъстяване (над 30.00 
кг/м2). 
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здравето” (Healthy life expectancy based on self-perceived health). Предвид 

многообразието от показатели за „очаквано здраве“, въвеждането на 

ограничителни условия и съсредоточаването на анализа в рамките на 

няколко показателя е от съществено значение. Изборът на индикаторите е 

извършен предвид целта и поставените задачи на дисертационния труд и 

наличието на съпоставими статистически данни за България и 

европейските страни. В тази връзка е представена практиката на Евростат 

при изчисляване на индикаторите и въпросите, източник на информация за 

субективния компонент – наличие на ограничение или самооценка на 

здравето. Изложени са методологическите указания по отношение 

адаптирането на въпросите с цел осигуряване на съпоставимост на 

резултатите на ниво ЕС, както и основните концепции, които следва да 

намират приложение в инструментариумите на изследванията сред 

домакинствата. Причината за това е, че концептуалната разлика в двата 

въпроса, както и множеството фактори, които обуславят самооценката на 

лицата за здравето им, предопределят и съществените различия в 

стойностите на двата индикатора.  

В пета точка е представена информационната база на 

дисертационния труд. Обсъдени са методологическите постановки на двете 

извадкови изследвания сред домакинствата, източник на данни за 

последващия анализ – Европейско здравно интервю (EHIS) и Изследването 

на доходите и условията на живот (EU-SILC). Представени са 

инструментариумите на изследванията и са дискутирани 

методологическите особености, които биха оказали влияние при 

съпоставимостта на данните. На теоретично ниво са дискутирани т.нар. 

мини-модул и въпросите, включени в него; прилаганият метод за 

хармонизация на въпросниците и влиянието му върху съпоставимостта на 

резултатите; отражението на провеждането на интервю с упълномощено 

лице върху оценките, получени от двете изследвания; промяната в 

методологията за излъчване на извадката на EU-SILC през 2016 г. и 

проблемът със съпоставимостта на данните в динамичен аспект и при 

международни сравнения.  
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Особено внимание е обърнато на въпроса за съпоставимостта на 

данните, тъй като „неправилно прочетените“ данни биха могли да заблудят 

изследователи и анализатори и да са причина за грешни изводи. По тази 

причина в първа глава са дискутирани детайлно от теоретична гледна точка 

основните елементи на изследването на продължителността на живота в 

добро здраве в съвременните условия – цел и задачи на изследванията, 

избор на метод, избор на източници на данните и отчитане на 

методологическите особености, които могат да окажат влияние върху 

резултатите.  

Глава втора. Различия на живота в добро здраве в България 

през периода 2011 – 2016 година 

Във втората глава на дисертационния труд са представени 

резултатите от анализа на избраните показатели за очаквана 

продължителност на живота в добро здраве на национално, регионално 

(области) и международно (ЕС) ниво. В структурно отношение главата е 

разделена на три части. 

Първата част съдържа резултатите от анализа на 

продължителността на живота в добро здраве в България по пол и възраст. 

Доколкото същността на приложения метод за изчисляване на 

показателите за очаквано здраве предполага комплексен анализ на 

отделните компоненти (очакваната продължителност на живота и 

субективното измерение на здравето), най-напред са изложени резултатите 

от описателния анализ на разпределенията на лицата в зависимост от 

самооценката за здравето им и наличието на ограничения по пол и 

възрастови групи през периода 2011 – 2016 година.  

Различията в самооценката на здравето, респ. наличието на 

ограничения, по пол предопределят и различия в стойностите на 

интегралния индикатор. Последователно са анализирани измененията на 

двата индикатора, изчислени при използване на двата въпроса, за периода 

2011 – 2016 г. за мъжете и жените, за три специфични възрасти – при 
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раждане, на 50 и на 65 години4. Отчетено е прекъсването на динамичния 

ред през 2016 г. поради увеличения обем на извадката на изследването, 

което се отразява на съпоставимостта на данните. Двата индикатора са 

анализирани и в относително изражение като част от очакваната средна 

продължителност на предстоящия живот на мъжете и жените, за трите 

възрасти. 

Определящи по отношение на очакваната средна продължителност 

на живота им (ОПЖ) са повъзрастовите коефициенти на смъртност при 

мъжете и жените. От друга страна, субективната оценка на здравето на 

мъжете и жените също оказва влияние върху оценката за очаквания брой 

години, които предстои да бъдат изживяни в добро здраве, без ограничения 

(ОПЖДЗ). По-високата ОПЖ на жените предопределя по-високата 

стойност на показателя ОПЖДЗ в сравнение с този на мъжете, въпреки че 

жените са по-склонни да дават негативна оценка и по-често докладват 

наличие на ограничения. Същевременно обаче относителният дял на 

годините, които се очаква да бъдат изживяни без ограничения, от ОПЖ на 

жените, е по-малък от този на мъжете. В сравнение с началото на 

изследвания период, през 2015 г. ОПЖДЗ (без ограничения) при раждане и 

на мъжете, и на жените намалява. Минимални са измененията на 

показателя за останалите възрасти и за двата пола. През 2016 г. стойността 

на показателя е най-висока за всички възрасти и при мъжете, и при 

жените5.  

Концептуалната разлика в двата въпроса, които са в основата на 

субективния компонент на индикаторите, са причината ОПЖДЗ, изчислен 

на база самооценката на здравето на лицата, да е по-висока от тази без 

ограничения и при мъжете, и при жените за всички анализирани възрасти. 

Средно, за целия изследван период, ОПЖДЗ на база самооценката при 

раждането е по-висока за мъжете с 3.4 години, а за жените – с 4.2 години в 

сравнение с показателя, изчислен при отчитане наличието на ограничения. 

                                                           
4 В анализа са използвани данни от базата данни на Евростат, за които източник е EU-SILC, за 
да се избегне разминаване в публикуваните данни. 
5 Анализът за влиянието на увеличения обем на панела от 4 на 6 ротационни групи върху 
стойностите на индикаторите не е предмет на изследване в настоящата дисертация и няма да се 
спираме по-подробно върху причините за повишената ОПЖДЗ през 2016 година. 
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С увеличаване на възрастта разликата между двата показателя намалява и 

при най-възрастните, достигнали 65 и повече навършени години, тя е 

средно 1.3 г. за мъжете и 1.7 г. за жените. 

Методиката за изчисляване на индикатора предполага отчитане на 

изменението на дяловете само на лицата, които са негативни в своята 

оценка за здравето си. Анализът обаче трябва да държи сметка и на 

изменението на дяловете както на положително оценяващите, така и на 

неутралните в своите отговори лица. Причината за това е, че тези данни в 

известна степен могат да се използват за прогнозиране и предприемане на 

мерки за предотвратяване на негативни тенденции.  

Проблемът за съпоставимостта на индикаторите, изчислени от 

различни изследвания, дискутиран на теоретично ниво в първата глава, е 

анализиран при емпиричното изследване на национално ниво. Проведен е 

сравнителен анализ на очакваната продължителност на живота в добро 

здраве в България през 2014 г. по пол и възраст, изчислена при използване 

на данни от EU-SILC и EHIS. За целта, първо са анализирани структурните 

различия в разпределението на анкетираните лица по отговорите на двата 

идентични въпроси в извадковите изследвания, чрез проверка на хипотеза 

относно разлика между относителни дялове. На следващо място са 

сравнени показателите за „очаквано здраве“ за 2014 г., като двата 

показателя по пол и възрастови групи, по данни от EHIS, са по изчисления 

на автора.  

Проведеният анализ потвърди работната хипотеза, че между 

показателите ОПЖДЗ (без ограничения) за мъжете и жените при 

използване на информация от изследванията EU-SILC и EHIS има 

статистически значима разлика, докато между показателите за мъжете и 

жените, изчислени на база самооценката за здравето, не е налице 

статистически значима разлика. Стойностите на показателя ОПЖДЗ (без 

ограничения), изчислен при използване на данните от EHIS, са по-ниски за 

всички възрасти и за мъжете, и за жените, в сравнение с изчислените по 

данни от EU-SILC. При мъжете, обаче, тези разлики са по-малки отколкото 

при жените. Показателят ОПЖДЗ (на база на самооценката), изчислен по 
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раждане, на 50 и на 65 години4. Отчетено е прекъсването на динамичния 
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данни от EHIS, е по-висок от изчисления при използването на данни от 

изследването на доходите и условията на живот. Разликите обаче са малки, 

особено при жените (0.3 г. и по-малко) (фиг. 1).  

 

 

Фигура 1. Очаквана продължителност на живота при раждане на 
мъжете и жените в България през 2014 година 

 

Въз основа на получените резултати са формулирани следните 

изводи: (1) потвърждава се хипотезата, че същността и методологическите 

особености на извадковите изследвания оказват влияние върху изчислените 

показатели и задължително трябва да се отчитат от изследователите в тази 
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област; (2) анализ на структурните различия в разпределението на 

анкетираните лица по отговорите на два идентични въпроса в няколко 

извадкови изследвания би насочил анализаторите какви да са очакванията 

по отношение на стойностите на индикаторите, които може да се изчислят, 

така че да се вземе най-правилно решение кои данни да се използват. 

Втората част на анализа във втора глава е посветена на 

регионалните различия в очакваната продължителност на живота в добро 

здраве при използване на данните от мини-модул „Здраве“ в EU-SILC. В 

описателния анализ, освен разпределения, с цел по-голяма яснота и 

облекчаване на интерпретацията на данните, е изчислен и дискутиран и 

един допълнителен показател – общ коефициент на здраве (ОКЗ). Данните 

са проследени в динамичен аспект за периода 2011 – 2016 година.  

Самооценката на здравето в голяма степен се влияе от 

разпространението на хронични заболявания. От друга страна, не винаги 

наличието на хронично заболяване води до ограничения в извършването на 

ежедневните дейности. На трето място може да се предположи, че когато 

едно лице е привикнало към своето ограничение, то в известна степен го 

игнорира при общата самооценка на здравето. Резултатите от проведения 

анализ показват, че все пак има области, които се характеризират с нисък 

ОКЗ, високо разпространение на хронични заболявания и голям 

относителен дял на лицата с ограничения и това са Велико Търново, Видин, 

Враца, Габрово, Кюстендил, Перник, Плевен, Силистра, Смолян и Ямбол. 

Ниското териториално ниво и извадковият характер на изследването 

EU-SILC са причина за допълнителни ограничения на анализа, както и 

редица методологически особености, които трябва да се имат предвид. 

Въпреки че изследването е представително на ниво област, при 

групирането на данните, за някои от признаците се получават оценки с 

недостатъчна точност поради малкия брой случаи. При нашия анализ такъв 

е случаят с разпространението на хронични заболявания и лица с 

ограничения в област Кърджали през почти целия изследван период. Това 

бе взето предвид при анализа на резултатите, за да не се допусне 

некоректна интерпретация.  
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За първи път в страната е изчислен показателят „Очаквана 

продължителност на живота в добро здраве“ на ниво област, за мъжете и 

жените, при раждане и на възраст над 65 години при използване на данни 

от EU-SILC за 2014 година. Проблемът с малкия брой случаи на ниското 

териториално ниво се отразява съществено и, въпреки че изследването е 

представително на ниво област, за някои от признаците се наложиха 

допълнителни групировки както следва:  

o Доброто здраве е дефинирано на база отговорите на лицата за 

самооценка на здравето като „много добро”, „добро” и 

„задоволително”; 

o Възрастта е представена в три групи – 0-15; 16-64 и 65 и 

повече години. Причините за това са първо, наблюдаваната 

целева група (лица на 16 и повече години) и второ,  

изключително малкият брой случаи на лица, които определят 

здравето си като „лошо” и „много лошо” в младите възрасти. 

По данни на НСИ 6  очакваната средна продължителност на 

предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 

2012 - 2014 г., е 74.7 години. За мъжете тя е 71.2 г., докато за жените е със 

7.1 г. по-висока - 78.3 години. При използване на данните от EU-SILC, 

изчислихме, че ОПЖДЗ за мъжете е 65.2 г., или може да се очаква, че 

родените през 2014 г. мъже ще изживеят 91.8% от предстоящия си живот в 

добро здраве. За жените, ОПЖДЗ е 69.9 г., или 89.6% от средна 

продължителност на предстоящия им живот. 

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 

72.4 години в област Видин до 76.2 години в област София (столица), като 

общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-

дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата 

между двата пола в областите Сливен (8.0 години) и Кюстендил (7.8), а 

най-малка - в област Кърджали  (5.8 години). За мъжете най-ниска е 

стойността на показателя за област Сливен, а най-висока – в Кърджали, 

                                                           
6 http://www.nsi.bg/bg/node/3018/, 20.05.2019 
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съответно 68.6 и 72.9 години. При жените показателят варира от 75.9 г. в 

област Видин до 79.4 г. – в София (столица).  

Изчислената ОПЖДЗ по области обаче (фиг. 2) е в два пъти по-

широки граници и за мъжете, и за жените. Областта с най-ниска стойност 

на показателя за мъжете е Видин (57.5 г.), а най-висока е в Кърджали (67.7 

г.), като размахът е повече от 10 години.  

 

 
 

 

Фигура 2. Очаквана продължителност на живота в добро здраве на 
мъжете при раждане през 2014 година по области, EU-SILC 
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6 http://www.nsi.bg/bg/node/3018/, 20.05.2019 
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съответно 68.6 и 72.9 години. При жените показателят варира от 75.9 г. в 

област Видин до 79.4 г. – в София (столица).  
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на показателя за мъжете е Видин (57.5 г.), а най-висока е в Кърджали (67.7 

г.), като размахът е повече от 10 години.  
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жените, родени през 2014 г., може да очакват да изживеят от 92.5 до 95.0% 

от предстоящия си живот в добро здраве.  
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Във всички области на страната жените живеят по-дълго от мъжете. 

Не такива обаче са резултатите по отношение на това каква част от 

предстоящия живот ще бъде изживян в добро здраве. В три от областите – 

Перник, Плевен и Пазарджик, ОПЖДЗ на мъжете е по-голяма от тази на 

жените със съответно 3.0, 1.3 и 0.3 години. С най-големи разлики в 

стойностите на показателя по пол, в полза на жените, са областите Монтана 

(12.1 г.), Видин (11.6 г.) и Шумен (7.4 г.). 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на 

мъжете, достигнали 65-годишна възраст през 2014 г., общо за страната е 

14.0 години. От тях, в добро здраве биха могли да очакват да изживеят 9.8 

години.  В 16 от областите показателят ОПЖДЗ за мъжете е по-висок от 
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този за страната. Най-висока е стойността му за Кърджали (12.9 г.), а най-

ниска – в Ямбол (6.4 г.).  

При жените, достигнали 65 години, стойността на показателя 

ОПЖДЗ варира от 5.0 г. в област Перник до 14.8 г. в област Кърджали.  

През 2014 г. в 7 от областите на страната навършилите 65 години 

мъже може да очакват да живеят по-дълго в добро здраве от жените на 

същата възраст. Сред тях са Пазарджик, Благоевград, Перник, и Русе.  

Като се има предвид важността на изследвания проблем, можем да 

изтъкнем, че изчисляването на показателя ОПЖДЗ на регионално ниво дава 

възможност за обогатяване на анализа. То, обаче, следва да се използва 

като се имат предвид изискванията, на които трябва да отговарят изходните 

данни, за прилагане на метода. Наличието на допълнителни статистически 

данни на ниски териториални нива е от съществено значение за 

разработването и подобряването на регионалните и социалните политики и 

политиките в областта на здравеопазването. Ето защо трябва да се полагат 

усилия както от страна на националната статистика да осигурява 

качествени и надеждни данни на регионално ниво, така и от страна на 

научната общност по отношение на изследването на явленията, 

прилагането и апробирането на нови методи за анализ.  

Третата част на главата представя резултатите от сравнителен 

анализ на очакваната продължителност на живота в добро здраве по пол и 

за специфични възрасти сред страните от ЕС за периода 2011 – 2015 

година 7 . Прилагането на единна хармонизирана методология от всички 

страни и унифициран в голяма степен въпросник е предпоставка за добра 

съпоставимост на данните.  

България е сред страните с най-ниска очаквана продължителност на 

живота при раждане в ЕС през целия изследван период. Въпреки това, 

страната ни е с най-високи стойности на показателя ОПЖДЗ за жените при 

раждане и през 2011, и през 2015 година.  

                                                           
7  От анализа е изключена 2016 г. поради методологическите особености на извадката. 
Промяната от 4 на 6 ротационни групи е по инициатива на Евростат и засяга не само България, 
а и други държави-членки. 
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Промяната от 4 на 6 ротационни групи е по инициатива на Евростат и засяга не само България, 
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30

28 
 

За мъжете, през 2011 г. ОПЖДЗ при раждане е близка до средната за 

ЕС. През 2015 г. страната ни запазва позицията си сред останалите страни-

членки, но показателят е с 1.1 г. по-нисък от този за ЕС. Стойностите на 

показателя и за жените, и за мъжете, изчислен при раждане, за България 

намаляват, докато стойностите за ЕС се увеличават. България е сред 

първите три страни в ЕС с най-висок относителен дял на ОПЖДЗ от общата 

продължителност на живота при раждане както при мъжете (фиг. 4), така и 

при жените, през целия наблюдаван период.  

 
Фигура 4. Очаквана продължителност на живота в добро здраве при 
раждане като процент от очакваната продължителност на живота на 

мъжете в ЕС през 2015 година 
 

Освен влиянието на субективния компонент върху изчислените 

показатели, в международния сравнителен анализ са взети предвид и 

редица допълнителни фактори, свързани с участието на анкетьор и 

анкетирани лица – социално-икономически характеристики на 

респондентите, образователно равнище, ценностна система на обществото, 

културни различия. Именно по тази причина, сравнителният анализ е 
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допълнен с качествен анализ на въпроса GALI, използван в националните 

въпросници на някои страни-членки. Анализът на данните за изследвания 

период от 2011 до 2015 г. показа, че има страни, за които изменението в 

стойностите на показателя и за двата пола е повече от 4 години. При такива 

значителни изменения закономерно възниква въпросът за причините. В 

такива случаи, по наше мнение, трябва да се търсят отговори по отношение 

на (1) съпоставимостта на въпроса, използван при изчиславянето на 

ОПЖДЗ; (2) дали той е променян през наблюдавания период; и (3) какви са 

методологическите особености на изследването, източник на информация.  

За допълнителен анализ са използвани докладите за качество на данните, 

които съпътстват почти всички изследвания, провеждани в изпълнение на 

европейско законодателство. В резултат на проучването бе установено, че 

причини за големите различия може да бъдат: различният метод на 

интервю, използването на модифициран въпрос, мястото на въпроса в 

анкетната карта, начинът на задаване на въпроса, дизайнът на извадката. 

Изводите, вече направени по отношение на показателите за 

„очаквано здраве“ за България, се потвърждават и от международния 

анализ (на ниво ЕС), като тук се открояват и някои специфики, които 

представят националните особености на отделните народи. При 

разглеждането на показателите, изчислени при използване на въпроса за 

самооценка на здравето, се потвърждава изводът, че концептуалната 

разлика в двата въпроса води до различия в стойностите на показателя. В 

допълнение считаме, че влияние оказват и различията във възрастовата 

структурата на населението в страните-членки, което е предпоставка за по-

висока заболеваемост, както и множество фактори, които обуславят 

самооценката на лицата за здравето им, като например 

народопсихологията. Считаме, че е възможно усещането за здраве да се 

променя в една или друга посока, докато реално здравословното състояние 

на лицата не се е променило. Ако здравето са подобрява като цяло в 

обществото, то лицата биха били по-малко толерантни към своите 

здравословни проблеми и биха докладвали по-негативни отговори. Не на 

последно място, положителното отношение и прилагането на мерки за 
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Изводите, вече направени по отношение на показателите за 

„очаквано здраве“ за България, се потвърждават и от международния 

анализ (на ниво ЕС), като тук се открояват и някои специфики, които 

представят националните особености на отделните народи. При 

разглеждането на показателите, изчислени при използване на въпроса за 

самооценка на здравето, се потвърждава изводът, че концептуалната 

разлика в двата въпроса води до различия в стойностите на показателя. В 

допълнение считаме, че влияние оказват и различията във възрастовата 

структурата на населението в страните-членки, което е предпоставка за по-

висока заболеваемост, както и множество фактори, които обуславят 

самооценката на лицата за здравето им, като например 

народопсихологията. Считаме, че е възможно усещането за здраве да се 

променя в една или друга посока, докато реално здравословното състояние 

на лицата не се е променило. Ако здравето са подобрява като цяло в 

обществото, то лицата биха били по-малко толерантни към своите 

здравословни проблеми и биха докладвали по-негативни отговори. Не на 

последно място, положителното отношение и прилагането на мерки за 
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подобряване адаптацията на хората с увреждания биха оказали влияние 

върху техните усещания и от там – върху отговорите на зададените 

въпроси. Въпреки всички тези условности на анализа, трябва да отбележим, 

че в последните години е налице значителен напредък по отношение на 

съпоставимостта на данните за страните от ЕС. Това е от съществено 

значение като се има предвид важността на изследвания проблем с оглед 

вземането на добри управленски решения в сферата на здравеопазването. 

Глава трета. Изследване на влиянието на избрани социално-

икономически фактори за продължителност на живот в добро здраве в 

България през 2014 година 

В третата глава на дисертационния труд са изложени резултатите от 

изследването на влиянието на избраните фактори за продължителност на 

живота в добро здраве.  

В първата точка е обоснован изборът на фактори, които са 

анализирани, и са представени приложените статистически методи. 

Резултатите от проучването на специализираната научна литература 

показват, че биологичните индивидуални особености и наличието на 

здравни услуги не са достатъчни, за да обяснят разликите в здравето на 

хората. На индивидуално ниво то зависи и от фактори, които надхвърлят 

получените медицински грижи. Някои от тези фактори могат да бъдат 

повлияни пряко от здравните системи чрез мерки за обществено здраве и 

превенция, но по-широките социални детерминанти, като доходите, 

образованието, условията на труд и живот, също имат значение8. Изводът, 

че предприемането на мерки, които целят намаляване на различията сред 

                                                           
8 Marmot, M. and R. Wilkinson (2003), Social Determinants of Health, The Solid Facts, 2nd edition, 
WHO, рр. 31. 
Fuchs, V. (2004). Reflections on the Socio-economic Correlates of Health. Journal of Health 
Economics. Vol. 23, pp. 653-661. 
Mackenbach, J.P. et al. (2008). Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries. New 
England Journal of Medicine. Vol. 358, pp. 2468–2483. 
Caroli, E., A. Bassanini (2015). Is Work bad for Health? The Role of Constraint Versus Choice. 
Annals of Economics and Statistics. GENES. issue 119-120, pp 13-37. 
Gibson, M. et al. (2011). Housing and Health Inequalities: A Synthesis of Systematic Reviews of 
Interventions Aimed at Different Pathways Linking Housing and Health. Health and Place. Vol. 17, 
pp. 175-184. 
Deguen, S. and D. Zmirou-Navier (2010). Social inequalities resulting from health risks related to 
ambient air quality – a European review. European Journal of Public Health. 20(1), pp 27–35. 
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лицата по тези признаци, биха имали по-широк спектър от последици, 

включително и върху здравето,  е една от причините анализът да обхваща 

именно тези фактори. На следващо място, върху избора им влияние оказа и 

наличието на изходни данни. Анализирано е влиянието на следните 

фактори: образование, доходи, условия на живот и условия на околната 

среда. Използвани са данни от EU-SILC за 2014 г., като по отношение на 

условията на живот и на околната среда бяха приложени допълнителни 

обработки с цел дефиниране на интересуващите ни подсъвкупности.   

Като имаме предвид резултатите от изследването ни, включително и 

прегледа на научната литература в тази област, бяха дефинирани работни 

хипотези по отношение наличието на зависимост между избраните фактори 

и очакваната продължителност на живота в добро здраве.  

По аналогия с анализа на национално ниво 9  различията в 

структурите са измерени последством коефициента на структурни 

различия, предложен от Гатев. В допълнение, чрез Хи-квадрат анализ бе 

изследвано наличието на зависимост между факторите и здравето, оценено 

субективно. Силата на връзката е анализирана на базата на изчисления 

коефициент на Крамер. 

Получените резултати потвърдиха хипотезата, че образованието 

оказва влияние върху самооценката на здравето, докладване наличието на 

хронични заболявания и ограничения. Бяха доказани значителни 

структурни различия по отношение самооценката на здравето за жените на 

възраст 25 – 64 г. и за двата пола на възраст 65 и повече години, както и за 

наличието на ограничения сред възрастните мъже и жени. Като имаме 

предвид, че показателят очаквана продължителност на живота в добро 

здраве зависи от субективния компонент, независимо какъв е той 

(самооценка или докладване наличието на ограничение), резултатите от 

анализа дават основание да очакваме различия в стойностите на 

интегралния показател в зависимост от степента на образование на лицата.  

                                                           
9  Там бе установено, че наличието на структурни различия в разпределението по избрани 
признаци, участващи в субективния компонент при изчисляването на показателите за 
„очаквано здраве“, е предпоставка за наличието на статистически значими разлики при тези 
коефициенти. 
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подобряване адаптацията на хората с увреждания биха оказали влияние 
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здравни услуги не са достатъчни, за да обяснят разликите в здравето на 

хората. На индивидуално ниво то зависи и от фактори, които надхвърлят 

получените медицински грижи. Някои от тези фактори могат да бъдат 

повлияни пряко от здравните системи чрез мерки за обществено здраве и 

превенция, но по-широките социални детерминанти, като доходите, 

образованието, условията на труд и живот, също имат значение8. Изводът, 

че предприемането на мерки, които целят намаляване на различията сред 

                                                           
8 Marmot, M. and R. Wilkinson (2003), Social Determinants of Health, The Solid Facts, 2nd edition, 
WHO, рр. 31. 
Fuchs, V. (2004). Reflections on the Socio-economic Correlates of Health. Journal of Health 
Economics. Vol. 23, pp. 653-661. 
Mackenbach, J.P. et al. (2008). Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries. New 
England Journal of Medicine. Vol. 358, pp. 2468–2483. 
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лицата по тези признаци, биха имали по-широк спектър от последици, 

включително и върху здравето,  е една от причините анализът да обхваща 

именно тези фактори. На следващо място, върху избора им влияние оказа и 

наличието на изходни данни. Анализирано е влиянието на следните 
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прегледа на научната литература в тази област, бяха дефинирани работни 

хипотези по отношение наличието на зависимост между избраните фактори 

и очакваната продължителност на живота в добро здраве.  

По аналогия с анализа на национално ниво 9  различията в 

структурите са измерени последством коефициента на структурни 

различия, предложен от Гатев. В допълнение, чрез Хи-квадрат анализ бе 

изследвано наличието на зависимост между факторите и здравето, оценено 

субективно. Силата на връзката е анализирана на базата на изчисления 

коефициент на Крамер. 

Получените резултати потвърдиха хипотезата, че образованието 

оказва влияние върху самооценката на здравето, докладване наличието на 

хронични заболявания и ограничения. Бяха доказани значителни 

структурни различия по отношение самооценката на здравето за жените на 

възраст 25 – 64 г. и за двата пола на възраст 65 и повече години, както и за 

наличието на ограничения сред възрастните мъже и жени. Като имаме 

предвид, че показателят очаквана продължителност на живота в добро 

здраве зависи от субективния компонент, независимо какъв е той 

(самооценка или докладване наличието на ограничение), резултатите от 

анализа дават основание да очакваме различия в стойностите на 

интегралния показател в зависимост от степента на образование на лицата.  

                                                           
9  Там бе установено, че наличието на структурни различия в разпределението по избрани 
признаци, участващи в субективния компонент при изчисляването на показателите за 
„очаквано здраве“, е предпоставка за наличието на статистически значими разлики при тези 
коефициенти. 
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Бе установено наличието на зависимост между образованието и 

самооценката на здравето, наличието на хронично заболяване и 

ограничения поради здравословен проблем, а изчислените коефициенти на 

Крамер показват, че тя е статистически значима. Като се има предвид, че с 

нарастване на възрастта се увеличава заболеваемостта от хронични 

заболявания, както и разпространението на лицата с ограничения, 

получените резултати дават основание да обобщим, че по-високото 

образование е определящо по отношение на: (1) разпознаване и съответно 

докладване на наличието на хронично заболяване и ограничение, свързано 

с дългогодишно заболяване; (2) информираност и поведение, ограничаващо 

рисковете, свързани с възникване на ограничения на по-висока възраст; (3) 

самоуправление и ефикасност на лечението, което също води до 

намаляване на степента на ограничения, свързани със заболяване или 

здравословен проблем. 

Връзката доход – здраве е може би най-сложната, тъй като тя не е 

изолирана от действието на редица други социално-икономически фактори, 

като образованието, например. Резултатите от проучванията в литературата 

показват, че корелацията може да варира от силна положителна до слаба 

отрицателна в зависимост от контекста и нивото на агрегация на данните. 

Дори когато положителната корелация е силна и стабилна, 

интерпретациите могат да включват причинно-следствените връзки в 

посока от дохода към здравето, от здравето към доходите и/или наличието 

на „трети променливи“, които оказват влияние върху здравето и доходите в 

същата посока10.  

В хода на изследването ни се потвърди хипотезата за наличие на 

структурни различия в разпределенията на лицата по доход и самооценка 

на здравето, като коефициентът на Гатев показва, че те са умерени за 

мъжете и значителни – за жените. Беше доказано наличието на 

статистически значима зависимост между дохода и субективното усещане 

за здраве на мъжете и жените в България. Макар че изчислените 

коефициенти показват слаба връзка, считаме, че тази зависимост е много 
                                                           
10 Fuchs, V. (2004). Reflections on the Socio-economic Correlates of Health. Journal of Health 
Economics. Vol. 23, pp. 653-661. 
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сложна и трябва да се анализира в комбинация с редица други фактори – 

образование, икономическа активност, местоживеене и икономически 

характеристики на района и други, като не се забравя и установеното, че 

резултативните променливи са силно повлияни от субективното мнение на 

анкетираните лица. 

Третият анализиран фактор са жилищните условия, при които 

живеят лицата. Проучването ни показа, че задълбоченият анализ на този 

фактор за по-добро здраве трябва да държи сметка за това, че доходите са 

определящи по отношение възможностите на лицата да си позволят по-

добри условия на живот и в този смисъл влиянието трябва да се разглежда 

комплексно. Като считаме, че такъв комплексен анализ трябва да бъде 

предмет на отделно целенасочено изследване, влиянието му бе изследвано 

чрез прилагане на избраните вече статистически методи. Получените 

резултати потвърдиха хипотезата за умерени структурни различия при 

разпределението на жените по самооценка на здравето, наличие на 

хронично заболаване и ограничения в зависимост от жилищните условия, 

при които живеят. Очакванията ни за слаби структурни различия по 

отношение на мъжете се потвърдиха относно разпределенията по наличие 

на заболяване и ограничения в зависимост от условията на живот, но не се 

потвърди хипотезата ни относно различията в структурата на мъжете, 

живеещи при различни условия по самооценка на здравето. Направените 

проверки потвърдиха, че жилищните условия оказват влияние върху 

субективните измерители на здравето – живеещите в добри условия по-

често оценяват здравето си като добро или много добро, по-рядко 

докладват наличие на хронични заболявания или ограничения вследствие 

на здравословен проблем, а изчислените коефициенти са статистически 

значими.  

Околната среда е фактор, който неминуемо оказва влияние върху 

здравето на хората и по тази причина той бе анализиран и в рамките на 

настоящото изследване. Не без значение е информационната осигуреност 

за едно такова изследване, а липсата на обективен показател, който да 

обхване цялото население на страната, е причината да използваме 
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10 Fuchs, V. (2004). Reflections on the Socio-economic Correlates of Health. Journal of Health 
Economics. Vol. 23, pp. 653-661. 
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сложна и трябва да се анализира в комбинация с редица други фактори – 
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субективен такъв. В резултат на проведеното изследване се потвърди 

работната хипотеза за наличие на много слаби структурни различия по 

отношение самооценката на лицата и самодекларираната заболеваемост в 

зависимост от условията на околната среда и за двата пола, както и за 

наличието на ограничения и условията по отношение на мъжете. Няма 

структурни различия в разпределението на жените по наличие на 

ограничения и условията на околната среда, където живеят. Дефинираният 

от нас фактор „условия на околната среда“ оказва много слабо влияние 

върху самооценката на здравето, наличието на хронични заболявания и 

ограничения в резултат на здравословен проблем.  

Заключение 

В заключението на дисертационния труд са синтезирани основните 

изводи от проведеното изследване. В резултат на анализа на избраните 

интегрални показатели за „очакване здраве” на национално, регионално 

ниво и чрез международни сравнения, са изведени следните изводи: 

1. Получените резултати от изследването дават основание да се 

обобщи, че поставената цел и изследователски задачи са изпълнени, и 

потвърждават валидността на формулираната теза и работни хипотези. 

2. Методиката на изчисляване на показателите чрез метода на 

Съливан предопределя влиянието на субективния компонент върху 

стойностите им. При анализа на показателите за „очаквано здраве” 

задължително трябва да се държи сметка за източника на информация – 

изследване, методология, използван инструментариум, период и метод на 

анкетиране, участие на упълномощено лице при събирането на данните. От 

значение за стойностите на индикатора са и субективното мнение на 

хората, психологическата нагласа, личното усещане и влиянието на 

ситуацията, в която се намират по време на интервюто. 

3. Източник на данни по отношение на субективния компонент са 

извадкови изследвания сред домакинствата. От голяма важност е извадката 

да е с достатъчно голям обем, особено за изчисляването на показателите на 

регионално ниво. Необходимо е осигуряването на достатъчен брой случаи 

на ниското териториално ниво по всички признаци, така че да се получат 

35 
 

оценки с достатъчна стохастична точност. Проблемът с извадката е налице 

и при изчисляването на показателите за различни възрасти. В младите 

възрастови групи е много нисък делът на лицата, които са негативни по 

отношение на здравето си, и това затруднява изчисляването на 

показателите за възраст под 65 години. 

4. При използването на индикатора за международни сравнения е 

много важно да се следи приложимостта на хармонизиран 

инструментариум и какви са методологическите особености на 

изследванията, източник на информация.  

5. Резултатите от анализа на четирите социално-икономически 

фактора доказват, че доходът, образованието, условията на живот и 

условията на околната среда оказват влияние върху субективната оценка за 

здраве на лицата. И въпреки че коефициентите на свързаност са ниски, 

трябва да се има предвид, че върху здравето на хората оказват влияние и 

други доминиращи фактори, които бяха изключени от настоящия анализ – 

генетични, медицински, развитие на медицината като цяло, състояние на 

системата на здравеопазване, както и други социално-икономически 

харатеристики на лицата. Изследването на тези фактори би трябвало да 

бъде предмет на друго целенасочено проучване като се отчита, че голяма 

част от факторите, които влияят върху здравето, са взаимосвързани. 

6. Считаме, че изследвания като настоящото са от особена важност, 

тъй като, от една страна, се обогатява научното познание по изследвания 

проблем. От друга – резултатите могат да бъдат основа за вземане на 

информирани управленски решения, разработване на стратегии и 

конкретни национални и регионални секторни политики от централните и 

местните органи на управление в страната. Такива политики могат да 

помогнат за намаляване на различията в здравеопазването и постигане на 

по-добри здравни резултати за всички.  
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IV. Научни и научно-приложни приноси 
 

С методологичен и методически характер: 

1.  Систематизирани и допълнени  са знанията за същността на 

„очакваното здраве“, факторите, които му въздействат, методите за 

измерването му и методологичните особености на използваните 

показатели. 

2. Аргументирана е необходимостта от прилагане на интегриран подход и 

използване на единен измерител за изследване на очакваната 

продължителност на живота в добро здраве в контекста на динамично 

променящите се съвременни демографски и социално-икономически 

условия на развитие. 

3. Сравнено е в методологичен и приложен аспект използването на два 

интегрални показателя за очаквана продължителност на живота в добро 

здраве, изчислени по данни от две различни емпирични изследвания в 

страните от Европейския съюз (Европейско здравно интервю и 

Изследване на доходите и условията на живот). 

4. Систематизирани и допълнени са условията за осигуряване на 

максимална съпоставимост на данните от емпирични изследвания, 

провеждани по хармонизирани методология и инструментариум и 

използвани за сравнителни анализи в областта на продължителността 

на живота в добро здраве в Европа. 

 

С практико-приложен характер: 

1. Установени са различията в очакваната продължителност на живота 

в добро здраве в България по пол и специфични възрасти (при 

раждане, на 50- и над 65-годишна възраст) в България през периода 

2011-2016 година. 

2. Идентифицирани и анализирани са националните особености в 

тенденциите на изменение на показателите „Очаквана 

продължителност на живота в добро здраве“, изчислени на база на 
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самооценката на здравето и при отчитане наличието/ отсъствието на 

ограничение в резултат на здравен проблем. 

3. Установени са регионалните различия на базата на изчислени за 

пръв път в страната показатели за очакваната продължителност на 

живота в добро здраве по три основни демографски признака – пол, 

специфични възрасти и местоживеене (област), през 2014 г. 

4. Направена е оценка на влиянието на четири основни социално-

икономически фактора (образование, доходи, условия на живот и 

околна среда) извън здравната система, върху продължителността на 

живота в добро здраве в България. 

5. Разширена е информационната база за вземане на решения в 

областта на живота в добро здраве с цел усъвършенстване на 

политиките и са направени методически предложения към 

националната статистика за по-нататъшно усъвършенстване на 

начините на наблюдения, избора на единиците им, анкетирането и 

отстраняване на грешки от систематичен и случаен характер. 
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IV. Научни и научно-приложни приноси 
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продължителност на живота в добро здраве“, изчислени на база на 
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самооценката на здравето и при отчитане наличието/ отсъствието на 

ограничение в резултат на здравен проблем. 

3. Установени са регионалните различия на базата на изчислени за 

пръв път в страната показатели за очакваната продължителност на 

живота в добро здраве по три основни демографски признака – пол, 

специфични възрасти и местоживеене (област), през 2014 г. 

4. Направена е оценка на влиянието на четири основни социално-

икономически фактора (образование, доходи, условия на живот и 

околна среда) извън здравната система, върху продължителността на 

живота в добро здраве в България. 

5. Разширена е информационната база за вземане на решения в 

областта на живота в добро здраве с цел усъвършенстване на 

политиките и са направени методически предложения към 

националната статистика за по-нататъшно усъвършенстване на 

начините на наблюдения, избора на единиците им, анкетирането и 

отстраняване на грешки от систематичен и случаен характер. 
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