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Въведение  
 

У нас официално не се събира статистическа информация за етническия 

произход на болните, излекуваните и починалите български граждани. 

Обществените подозрения, че съществуват сериозни диспропорции в здравния 

статус на гражданите от различни етнически групи се потвърждават 

спорадично от опосредствани анализи и социологически проучвания. Липсата 

на официални и надеждни публични данни по-скоро възпроизвежда стереотипи 

и легитимира расистки и ксенофобски нагласи, вместо да допринесе за по-

добрата интеграция на обществото ни. Например, не всички жени в 

детеродна възраст без здравни осигуровки са от ромски етнически произход – 

от над 100 хил. неосигурени, поне 45 хил. не са от ромски произход. Други 

проучвания свидетелстват, че подобни противоречия с фактите има и при 

други широко разпространени и рядко проблематизирани стереотипи, 

свързани с ранните раждания, абортите и отглеждането на децата.  

Проучвания в други общества доказват връзката между 

разпространението на расистки предразсъдъци и здравния статус на 

набелязаните социални групи1. Много често носителите на подобни нагласи 

изобщо не осъзнават фините механизми на социален контрол, които 

възпроизвеждат стъклени тавани, лишавайки уязвимите малцинства от 

информация, достъп да обучения, специалисти и качествено оборудване. Това 

положение е много удобно и изгодно за политическите популисти, които 

безотговорно развяват тезата, че малцинствата сами са си виновни за 

                                                           
1 Виж. цитираните по-горе данни от САЩ за жените от афро-американски произход и 
индианките.  
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ситуацията, в която са се поставили, защото са „мързеливи”, „малограмотни”, 

или „слабохарактерни”. Затова тук трябва да припомним, че интенцията на 

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-

2020 г. беше да води проактивна здравна публична политика, която 

преднамерено да търси „целевите си групи”, обхващащи тийнейджъри, млади 

двойки, семейства, бременни жени, родилки и др. Програмата така и не 

проведе нито една информационна кампания, а плахите опити за патронажна 

грижа и здравеопазване, достъпно в общността бързо изтляха под диктата на 

привидната финансова целесъобразност2. Не можем да обвиняваме лицата за 

обстоятелствата, жертва на които са те самите.  Всъщност, явно можем, но не 

бива. Защото не е нито честно, нито продуктивно.  

Данните от цитираното в този анализ проучване3 на агенция „Алфа 

рисърч” доказват, че над 40% от жените във фертилна възраст у нас 

декларират, че имат нужда от допълнителна информация по здравословни 

въпроси. Сам по себе си този дял предизвиква сериозни притеснения за 

ефективността на здравната система, дейността на личните лекари и 

качеството на провежданите публични здравни политики у нас. Още повече 

притеснения би трябвало да буди обстоятелството, че при жените в детеродна 

възраст от ромски произход дяловете са обърнати – едва 36% смятат, че имат 

достъп до достатъчно информация и знаят към кого да се обърнат по здравен 

въпрос.  

                                                           
2 Този доклад достатъчно категорично аргументира тази привидност.  
3 Виж. доклада на „Алфа рисърч” „Запознатост с Националната програма за подобряване на 
майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г. Информационни и здравни нужди на населението 
в България”. Докладът е по задание на ЛАРГО и проект на ТСА от 2019 г. Всички данни за 
жените в детеродна възраст по-долу са от това проучване. 
https://venellin.wordpress.com/2021/03/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b
2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b0-
%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87/ 

https://venellin.wordpress.com/2021/03/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87/
https://venellin.wordpress.com/2021/03/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87/
https://venellin.wordpress.com/2021/03/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87/
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Графика 1 

 

Разбра се, лесно можем да допуснем, че лидерите на 

националистическите партии биха могли да интерпретират тези данни като 

нежелание от страна на ромските жени да се грижат за собственото си здраве. 

Но ако по НППМДЗ беше проведена достатъчно ефективна информационна 

кампания, то и обществото като цяло би било по-добре информирано. Данните 

обаче показват, че едва 1% от пълнолетните граждани у нас са чували често за 

програмата. Огромният дал от 84% се състои от хора, които никога не са 

чували за НППМДЗ. Ако това беше информационна кампания, на който и да 

било от производителите на тоалетна хартия или прах за пране, резултатите 

биха били пълен провал и рекламната агенция би изхвръкнала за винаги от 

пазара.  
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Графика 2 

 

И ако можем да допуснем, че пенсионерите и малките деца не са целева 

група на една програмата за майчино и детско здраве и затова изкривяват 

общата картина, то не можем да подминем с лека ръка обстоятелството, че 

жените в детеродна възраст имат бегли или никакви впечатления от 

програмата:  

 



    
 

6 
 

 

Графика 3 

 

Здравните власти твърдят, че НППМДЗ е политически документ, 

предназначен за експерти, анализатори и граждански активисти. Според това 

мнение, не самата програма, а услугите, които тя предлага трябва да бъдат 

достояние на бременните жени, родилките, младите двойки и семействата. 

Лицето на тези услуги са интегрираните здравно-консултативни центрове, 

изградени на 31 места със средства от бюджета на НППМДЗ. Проблемът е, че 

степента на обществена информираност за съществуването и дейността на 

тези центрове изобщо не може да бъде дефинирана като удовлетворителна:  
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Графика 4 

 

Нека за целите на анализа да допуснем, че всички младежи, двойки, 

семейства и жени във фертилна възраст са били информирани за НППМДЗ и 

интегрираните здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве. 

Какви са инструментите за подкрепа, с които тези центрове разполагат, когато 

на вратата се появи бременна жена без здравни осигуровки? Ако центърът се 

намира в някой от малкото градове, в които функционират програмите, 

изпълнявани от УНИЦЕФ или ТСА, координаторите биха могли да пренасочат 

потребителите към тях. Тази хипотеза обаче е изключение. В мнозинството от 

случаите на бременни жени без здравни осигуровки, единственият механизъм 

за подкрепа представлява наредба 26 на МЗ. Нека разгледаме по-внимателно 

здравните услуги, които тази наредба регламентира, като ги съпоставим с 

услугите за осигурени жени.    
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Предвидена медицинска помощ Здравно 

неосигурен

и бременни 

Осигурени 

бременни 

Анамнеза за рискови фактори, определяне на вероятния 

термин на раждане – ако при осигурените жени това се случва 

в началото на бременността, при неосигурените обикновено е 

непосредствено преди раждането, когато често е много късно 

за противодействие при риск и усложнения.  

1 1 

Измерване на артериално кръвно налягане - това е важен 

показател, който може да помогне при опасност от 

прееклампсия, но изисква периодично измерване на 

кръвното налягане; единичният акт не позволява съпоставка 

с предходни периоди и не е достатъчно информативен. 

1 10 

Антропометрия - ръст, телесна маса и т.н. са много важни 

показатели за проследяването на бременността, когато се 

извършват периодично, например всеки месец; еднократната 

антропометрия може да бъде отчетена, но не е достатъчно 

информативна. 

1 10 

Гинекологичен статус – цитонамазка с микробиология, 

преглед за евентуално скъсяване на шийка и т.н. се 

извършват по преценка на лекаря, когато лекарят има поглед 

върху цялостното протичане на бременността; еднократно 

снемане на гинекологичен статус непосредствено преди 

раждането (какъвто е масовият случай) няма как да 

минимизира рисковете от усложнения.  

1 2 (и повече по 

преценка) 

Сърдечна дейност на плода – това е изключително важно 

изследване и затова се провежда поне 8 пъти при 

осигурените жени; има смисъл да се прави поне два пъти в 

месеца след 28 гестационна седмица, защото може да улови 

1 (ако е в 

съответния 

срок на 

бременностт

8 
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евентуална липса на достатъчно кислород за плода, 

вероятност от ДЦП и т.н.); редовното проследяване на 

сърдечната дейност на плода е предпоставка за безпроблемна 

бременност, еднократният акт е имитация на здравна грижа 

за бременните жени и техните бебета.  

а) 

Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски 

полови органи – това изследване не е непосилно (от около 15 

лв. до 38 лв.) и показва дали има някакви клетъчни промени, 

онкологични проблеми и др. Най-смилено е да се проведе в 

началото на бремеността. В сегашния си вариант наредба 26 

не предвижда подобна екстра за неосигурените жени.  

X 1 

Вземане на влагалищен секрет за микробиологично 

изследване 

1 2 

Акушерска ехография  1 2 

Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след 

раждането) – важно е да се проведе, защото може да има 

инфекция, която след това да влияе на друго бебе; възможно 

е да има  и задържани части от плацентата, които да доведат 

до тежки последствия за родилката, включително перитонит 

и смърт. Наредба 26 не предвижда подобно наблюдение за 

неосигурените и така поставя под риск бременните и 

бъдещите им бременности.  

X 2 
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Дали тези разлики в медицинските услуги, които се предлагат на 

осигурените и на неосигурените бременни жени водят до структурни 

последствия в здравния статус на бебетата и майките? За провеждането на 

обосновани публични здравни политики би следвало да се събират и 

анализират данни, които да показват какви са разликите в заболеваемостта, 

абортите, мъртвите раждания и т.н. при различните групи (осигурени и 

неосигурени, проследени и непроследени, на различна възраст, бременност, 

населено място и т.н.) Но такива официални данни не са достъпни. Няма 

директни данни и за здравния статус на различните етнически групи. Но 

индиректен анализ на официалните данни за починалите деца в различните 

възрастови групи по региони дава основания за повдигане и проверка на 

хипотезата, че детската смъртност сред ромското население е по-висока 

спрямо средната за страната. Например, в област Смолян делът на ромското 

население е най-нисък от всички региони и възлиза на 0,5% от жителите на 

тази област през 2019 г. През 2019 г. в тази област са регистрирани две 

починали деца. В област Габрово също са регистрирани две починали. Там 

делът на ромското население е от 1,1%. Сред областите, в които делът на 

ромите е най-висок е Сливен (11,8% от жителите на областта). През 2019 г. там 

са отчетени общо 44 починали деца, като 33 от тях са на възраст под 1 г. В 

област Пазарджик ромското население възлиза на 8,3% през 2019 г., когато са 

регистрирани 25 починали деца. Ромите в Добрич са 8,8% от населението на 

областта, а в Ямбол – 8,5%.  
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Графика 5 

 

Разбира се, мислима е хипотезата, че качеството на здравеопазването в 

Габрово и Смолян е много по-високо отколкото в Сливен и Пазарджик, заради 

наличието на специалисти, леглова база, високотехнологично оборудване и 

медикаменти. Но по данните на НЗОК от 2018 г. в Сливен има две отделения по 

неонатология с 80 легла. В Пазарджик тогава отделенията с 3, а леглата 65. 

Смолян се намира в другия край на таблицата с едва 15 неонатологични легла. 

В Габрово има само едно отделение с 13 легла през 2018 г. Според 

информацията от НЗОК през 2018 г. средната осигуреност с медицински 

специалисти по неонатология е 2,1 на 100 хил. души население, като в Сливен е 

най-висока, по-висока дори от София (след Сливен се нареждат Русе, Стара 

Загора и Плевен). Тези справки не подкрепят допускането, че високата детска 
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смъртност в областите с големи дялове на ромско население се дължи на 

липсата на специалисти и леглова база.  

 

 

Графика 6 

 

Все пак тези данни не доказват категорично, че има връзка между 

смъртността (при децата) и етническия произход. Но резултатите от 

последното национално преброяване от 2011 г. разкриват подобна връзка по 

недвусмислен начин. НСИ не публикува и не предоставя информация за 

средната продължителност на живота на гражданите от различен етнически 

произход. Но съпоставка на официалните данни за етническото 

самоопределение на населението и за структурата на различните възрастови 

групи по етнос разкрива силни зависимости.   

Последните официални данни за броя и структурата на ромското 

население у нас са от националното преброяване от 2011 г. Тогава като роми са 

се определили 325 хил. души, което е 4,4% от населението на страната към 

онзи момент. В сравнение с предходното преброяване от 2001 г. ромите са 
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намалели както в абсолютни стойности (371 хил. през 2001 г.), така също и 

като дял (4,7% през 2001 г.). Тези резултати от преброяването и големият дял 

на лицата, които през 2011 г. са отказали да отговорят на въпроса за 

етническото си самоопределение (общо 9,3% от лицата не са преброени) 

предизвикаха остри методически дискусии сред професионалните общности. 

Според други източници (като например Програмата на ООН за развитие, 

Библиотеката на Конгреса на Съединените американски щати и др.), ромите у 

нас са между 600 и 800 хил. Според изследване на Съвета на Европа от 2010 г. 

ромите в България са 750 хил. души или 10,33% от населението на страната по 

онова време.  

Ако се вземат предвид само данните от отговорилите лица от 

последното национално преброяване, делът на ромите възлиза на 4,9%. Като 

ромите са 12% от населението във възрастовата група до 10 г.; 9,7% при 10-20 

годишните и дяловете им равномерно спадат, за да достигнат до 1,8% при 

възрастовата група 60-69 г. и 0,8% при хората над 70 г. 
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Графика 7 

 

През 2014 г. у нас децата от 0 до 7 г. са 510 000 или 38% от всички до 18 

г. Най-новите демографски данни на НСИ за структурата на населението по 

възраст у нас са от 2019 г. Тогава децата от 0-7 г. са 490 000 или 36% от всички 

лица под 18 г.  

По приблизителни данни на УНИЦЕФ и СЗО около 15% от населението 

на света живее с увреждания. 5,1% от децата имат увреждания, от които 0,7% 

имат тежки увреждания. В България предполагаемият брой на децата с 

увреждания и затруднения в развитието по данни на УНИЦЕФ е около 32 000, 

но това е на базата на данните за родителите, които получават помощи за деца 

с увреждания. Ако имаме предвид, че не всички родители на деца с увреждания 

кандидатстват за помощи и ексраполираме дяловете от световната 

статистика, то можем да предположим, че децата с увреждания са два пъти 

повече (65 500), като около 13 хил. лица под 18 г. са с тежки увреждания.  



    
 

15 
 

 

Графика 8 

  

Тези данни са важни, защото са индикатор за по-ниската средна 

продължителност на живота на ромите в България в сравнение с всички 

останали етнически групи, за ниското качество на живота и ограниченият 

достъп до медицинска помощ и лекарства.  

Косвен индикатор за лошите условия на живот и ниския социален и 

здравен статус на ромите са и данните от НСИ от 2019 г. за средната 

продължителност на живота по региони – областите, в които има най-голям 

дял ромско население устойчиво са с най-ниска средна продължителност на 

живота. На фона на общата за страната трайна тенденция на покачване на 

средната продължителност на живота у нас през последните години, 

областите Шумен и Ямбол са с най-ниска средна продължителност на живота 

от съответно 74,2 и 73,8 години. В тези области дяловете на ромското 

население възлизат съответно на 8,5% и 8,2%. Най-висока у нас е средната 

продължителност на живота в област Благоевград, където ромите са 3,4% от 
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населението. В област Варна средната продължителност на живота към 2019 г. 

е 75,8 години, а делът на ромите възлиза на 3,2% от населението на областта.  

 

Графика 9 

 

Възможно е тук да има скрита променлива и средната продължителност 

на живота в различните области да не е обвързана с етническия произход, а с 

други фактори, каквито са доходите, образованието, вредните навици и др. 

Тези хипотези също би следвало да се проверят, когато обществото ни реши, 

че ще провежда публични политики на базата на доказателства, а не на 

принципа на историческото бюджетиране на публичните сектори. Към 

настоящия момент информацията е много оскъдна, макар здравият разум да 

очаква по-образованите хора да са по-здрави. Актуални данни и положителни 

тенденции при образователния и социалния статус на ромите бяха 

представени през януари 2021 г. на конференция, организирана от „Тръста за 

социална алтернатива” с участието на министрите Деница Сачева и Красимир 
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Вълчев. Проучване на „Глобал Метрикс”, проведено в 140 населени места с 

участието на 4165 респонденти, регистрира, че в сравнение с последното 

подобно проучване от 2001 г. има редица подобрения в образователния и 

социалния статус на ромите. Докато през 2011 г. по данни на Програмата за 

развитие на ООН 21% от ромските деца на 7 г. възраст и 56% от тези на 

възраст над 15 г. не посещават училище, то през 2019 г. тези дялове са 

спаднали съответно на 4,7 и 37%. Според същото проучване, докато при 

ромите над 50 годишна възраст едва 16,6% имат средно образование, то при 

21-25 годишните средно образование имат 34,8% от ромите. Като цяло, по 

данните на ПРООН от 2011 г. 13,5% от ромите са със средно образование и 

0,4% са с висше, а по данните на ТСА от 2019 г. среднистите са 22,7%, а 

висшистите  2,6% от ромите. Според данни на Министерството на 

образованието, оповестени от министър Красимир Вълчев през януари 2021 г., 

78% от децата на четиригодишна възраст са в детски градини, 91% от 

петгодишните деца и 92% от шестгодишните деца са обхванати от системата 

за предучилищно и училищно образование.  

Дано тези положителни тенденции в сектора на образованието окажат 

очаквания ефект върху заетостта, доходите и здравния статус на ромското 

население у нас. Данните от последното национално преброяване 

свидетелстват за друго. Ако продължителността на живот на различните 

етнически групи у нас беше една и съща или поне близка, то съотношението 

между тях в различните възрастови групи би се запазило или би 

демонстрирало малки колебания. Така при около 5% ромско население в 

страната, би следвало делът на ромите във всяка възрастова група да възлиза 

на около 5%. Но у нас средната продължителност на живота на национално 

ниво през 2019 г. е 74,3 г., докато делът на ромите на над 70 годишна възраст 

възлиза на едва 0,8%. Единствено във възрастовата група 30-39 години делът 
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на ромите съответства на националния.  И ако можем да допуснем хипотезата 

за някакъв мощен бейби-бум сред ромите, който да е довел до рязко 

повишаване на раждаемостта през последните години на фона на трайна 

тенденция за намаляване на ражданията сред групите на жените от друг 

етнически произход4, то при регистрираното от НСИ намаляване на дяловете 

на ромите през 2011 г. в сравнение с 2001 г., няма как по друг начин да обясним 

свитите дялове на ромите на възраст над 50 години, освен с по-ниската средна 

продължителност на живота в сравнение с останалите етнически групи у нас. 

Това означава, че има огромна нужда от преосмисляне на публичните 

здравни политики, защото опитите проблемът да бъде прикрит, няма 

до допринесе за преодоляването му.  

 

 

Графика 10 

 

                                                           
4 Тази хипотеза е слаба, защото раждаемостта у нас се повишава сред всички етнически групи 
през първите години след приемането на страната ни в ЕС.  


