
В ТОЗИ ЖИВОТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРАХУВАМЕ 
ОТ НИЩО, А САМО ТРЯБВА ДА ГО РАЗБЕРЕМ. 

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА РАЗБЕРЕМ ПОВЕЧЕ, 
ЗА ДА СЕ СТРАХУВАМЕ ПО-МАЛКО.
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Резюме

Подходи за намаляване на вредите, 
насочени към преодоляване на 
пандемичното по мащаб здравно и 
икономическо въздействие от социално 
приемливи рискови поведения.
Докладът (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ е резул-
тат от усилията на екип от експерти с различен 
опит и професионална насоченост в области, 
като молекулярна биология, епигенетика, ток-
сикология, фармакология, психология и здравна 
икономика, които са обединени от общото убеж-
дение, че е от ключово значение да се предпри-
емат действия за информиране на обществото и 
насърчаване на подходите за намаляване на вре-
дите, свързани с рискови поведения, подлежащи 
на промяна. Подходите за намаляване на вредите 
имат потенциала ефективно да редуцират щетите 
върху индивидуалното и общественото здраве, 
произтичащи от исторически устойчиви вредни 
навици, като тютюнопушене, злоупотреба и пре-
комерна употреба на алкохол, вредни хранителни 

навици и прием на нездравословни храни, както 
и новите бързо навлизащи практики, свързани с 
прекомерна употреба на дигитални устройства и 
екрани. Това е задължително, когато забраните 
не дават резултати или могат да причинят повече 
вреда, отколкото полза на хората и обществото. 
Множество международни, европейски и нацио-
нални доклади ги определят като водещи риско-
ви фактори в световен мащаб и с изключително 
високо разпространение в България. Тъй като 
тези вредни навици подлежат на промяна, този 
доклад има за цел да повиши осведомеността и да 
улесни разбирането за начините за ограничава-
не на техните отрицателни последици върху ин-
дивидуалното и общественото здраве. Подходите 
за намаляване на вредите варират в зависимост 
от естеството на съответното вредно поведение, 
както и поради различията в хората и общества-
та. Докладът предоставя научни данни и дока-
зателства, и предлага принципни препоръки за 
включването на концепцията за намаляване на 
вредите в бъдещи политики, имащи отношение 
към подобряване на обществено здраве.

(не?)ПОБЕДИМИ
 ПАНДЕМИИ
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Дами и господа,

ПанЕвропа България отстоява ценностите и принципите 
на Международния паневропейски съюз, а именно 
насърчаване на мира и благополучието на гражданите, 
защита на човешките права и свободи, популяризиране на 
научния и технологичен напредък и укрепване на идеята 
за европейска интеграция и солидарност. Нашата цел е да 
изградим оптимистично бъдеще за България  чрез активно 
гражданство в ЕС. ПанЕвропа България намира решения, 
когато и където обществото има нужда от тях, като обединява 
единомишленици в предлагането на идеи и възможните 
начини за отговор на съвременните предизвикателства.

Последните две години бяха белязани от най-тежката здравна криза, с която светът се е сблъсквал в 
наше време – пандемията от КОВИД-19, което предизвика незабавна реакция от ПанЕвропа България, 
изразяваща се в пренасочване на нашия фокус върху ценности като опазване на човешкия живот и 
подобряване на здравето на гражданите в бъдеще.  

·  Още през месец април 2020 г., малко след началото на пандемията от КОВИД-19, екип от 
държавници и учени, сформиран от ПанЕвропа и координиран от Атлантическия клуб в България, 
стартира инициативата „Здравен щит Европа“ (Health Shield Europe Initiative (#HeShEu), за обща 
стратегия на ЕС и НАТО за превенция и намаляване на риска от бъдещи пандемии (https://adn.bg/
en/health-shield-europe).

·  През август 2020 г. поради пандемията се наложи свикването на нова Паневропейска Комисия 
за здраве и устойчиво развитие от Регионалният офис на СЗО за Европа, която да преосмисли 
приоритетите на здравните политики в контекста на КОВИД-19. След като идентифицира 
и проучи доказателствата и поуките от начина, по който различните държави реагираха 
на пандемията от КОВИД-19, през септември 2021 г. Паневропейската Комисия представи 
доклад с препоръки за инвестиции и реформи, целящи подобряване на устойчивостта на 
здравните системи и системите за социално подпомагане, озаглавен „Drawing light from the 
pandemic: A new strategy for health and sustainable development” (https://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0015/511701/Pan-European-Commission-health-sustainable-development-eng.pdf).  
В Доклада се подчертава, че е особено важно хората и правителствата да обърнат внимание на 
разработването на местни и/или регионални мерки за справяне с потенциални заплахи в бъдеще. 
За тази цел е необходимо да бъдат идентифицирани и адресирани обусловените от местния 
контекст тенденции и национални особености и причините за ефектите от кризата, съществували 
още преди пандемията от КОВИД-19, и как тези причини са усилили ефектите. Работната група, 
изготвила Доклада, предлага след острата фаза на кризата да се проведе национален диалог 
за обсъждане на натрупания опит и формулиране на общо разбиране за кризата и нейното 
въздействие върху живота на хората и здравния статус в държавите. В обществения дебат 
политическите лидери могат да имат значима роля по отношение на това какво следва да се 
промени. В Доклада са направени две важни заключения: (i) гражданите трябва да бъдат защитени 
от дезинформация и невярна информация и (ii) препоръките за нови политики и решения трябва 

Встъпителни думи 

Гергана Паси, 
Президент на ПанЕвропа България
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да бъдат подкрепени от надеждни научни доказателства, което да препотвърди централната роля 
на науката за идентифициране на първопричините за обществените проблеми.

·  През януари 2022 г. по време на Конференцията на Паневропейския съюз, проведена в Унгария, 
Будапеща, бе очертано едно от ключовите послания,  наред с други, адресиращи политическите 
и икономическите предизвикателства, а именно, че пост-пандемичното бъдещето крие и други 
здравни кризи, „на които трябва да намерим устойчив отговор“. 

Дори и преди пандемията от КОВИД-19 България бе сред държавите членки на ЕС с най-негативни 
данни по отношение на продължителност на живота и предотвратима смъртност. КОВИД-19 заличи 
години на постигнат известен напредък в тази посока и се отрази пагубно на продължителността 
на живота на българските граждани, което подчертава необходимостта от по-добра подготовка на 
здравната система в бъдеще. (Country Health Profiles 2021 - OECD - https://www.oecd.org/health/country-
health-profiles-eu.htm). В светлината на описаната по-горе безпрецедентна ситуация България може и 
трябва сега да изгради отново по-добра база и отговор на здравните предизвикателства занапред. В 
тази връзка, ПанЕвропа България искрено се надява, че националните правителства и политически 
лидери у нас ще обединят усилия с учените и обществениците, както и с частния и неправителствен 
сектор, за да анализират внимателно уроците от КОВИД-19. Ние осъзнаваме, че са нужни нови 
практически подходи занапред за минимизиране на въздействието на рисковите фактори за 
здравето и насърчаване на по-здравословен начин на живот по отношение на хранителните 
навици, физическа (не)активност, хигиена на съня, търсенето на нови усещания, консумация на 
алкохол, тютюнопушене, употреба на вещества, рискови сексуални поведения, хазарт, стрес и др. 

Затова със задоволство представяме Доклада „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ – една инициатива 
на ПанЕвропа България, която обединява усилията на екип от уважавани учени и експерти от 
различни професионални области, които имат общо разбиране за поуките от КОВИД-19 в нашата 
държава и за нуждата от нови ефективни подходи за намаляване на вредите от някои от 
най-разпространените рискови фактори, обусловени от наложени с години социални, 
поведенчески и културни характеристики на населението – нездравословното хранене и 
заседнал начин на живот, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене и прекомерната употреба 
на дигитални устройства, всички те подлежащи на промяна. Тези нови подходи имат за цел 
да оценят спектъра на риска от тези рискови фактори и да предложат начини за намаляване на 
вредата от тях,  както и за намаляване на икономическата тежест, която имат за България. 

Благодаря на всички членове на този впечатляващ екип от ценители на науката за съвмест-
ната им работа, в резултат на която са предложени прагматични подходи за намаляване на 
вредата от рисковите фактори при зачитане на човешките права на личен избор. Освен това 
отправям призив и към индустриите да възприемат целите и критериите за ESG (екологично, 
социално и корпоративно управление)  като набор от стандарти в своите бизнес стратегии за 
устойчиво развитие. 

Идея и реализация: ПанЕвропа България 

Снимки, изображения, графики: с позоваване до източници, правомерно използвани от Shutterstock и авторски 
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Доц. Милена Георгиева 

Милена Георгиева е доцент по молекулярна биология към Лаборатория 
по Молекулярна генетика към Институт по Молекулярна биология – БАН. 
Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, 
епигенетика, и съвременна биомедицина. Тя е автор на над 100 научни 
публикации в реферирани международни списания. Член е на Съюза на Уче-
ните в България, на Европейската Федерация на Биохимичните друже-
ства и на Международния съюз по Клинична Епигенетика. Ръководител и 
участник е в редица научно-изследователски проекти. Милена е здравен 
експерт към AcrossLimits, научен консултант към международната  Enago 
academy и външен експерт и наблюдател на проекта LifeSaver към Про-
грама Хоризонт 2020. Милена е комуникатор на науката и говорител на 
ТЕД конференции. 

Проф. Георги Момеков

Георги Момеков е професор по фармация, специализирал фармакология, 
фармакотерапия, токсикология. Председател на Българското научно 
дружество по фармация и ръководител на катедра "Фармакология, 
фармакотерапия и токсикология" при Фармацевтичен факултет на 
МУ, София. Преподава дисциплините "Фармакология", "Фармакотера-
пия", "Проблемни случаи във фармакотерапията", "Клетъчна и моле-
кулярна фармакология" и „Химиотерапия“. Носител е на наградата 
"Signum Laudis as Scientiae Maritis" на Съвета по медицинска наука при 
МУ в София. Проф. Георги Момеков е съавтор на над 220 научни публика-
ции, по-голямата част от които в списания с импакт фактор, автор 
е на над 20 глави от учебници и монографии и на един патент, а тру-
довете му са цитирани над 3600 пъти (h-индекс 33). Проучванията му 
са в редица областти, като онкофармакологията, фито и етно-фар-
макологията, мултилекарствена резистентност, лекарствени вза-
имодействия, антимикробни средства. Има придобита специалност 
по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина.

Детелина Стаменова 

Детелина Стаменова е психотерапевт, психолог и социолог, автор 
и редактор на статии и книги. Професионалните ù интереси са в 
област та на поведенческите зависимости, хранителните разстрой-
ства и програмите за ментално здраве в организационна среда. Член 
е на Дружеството на психолозите в България и участва от основава-
нето му в управителния съвет на Световния ден за противодействие 
на хранителните разстройства.

Аркади Шарков 

Аркади Шарков е макроикономист с опит в публичния и частния сек-
тор. Експертният му опит е в икономика на здравеопазването, устой-
чивото развитие и данъчната политика. Има магистърска степен по 
публична политика от Университета в Маастрихт и Университета 
на ООН. В момента е докторант в СУ "Св. Климент Охридски". Работил 
е по проекти, свързани с ценообразуването на клинични пътеки и ле-
карства и оптимизиране на публичните разходи в сферата на здраве-
опазването, както и свързани с устойчивото развитие на индустрията 
в България. Член е на Консултативния съвет на БЛС, участник и член 
на обществения съвет на „Болничен индекс”.

Екип 



6 Въведение

Увод
„PRIMUM NON NOCERE“ 

(ПРЕДИ ВСИЧКО, НЕ ВРЕДИ),

е един от принципите в медицината, 
за който се смята, че е част от 

първоначалната Хипократова клетва  
от 245 г. (сл. н. е.)

„ЩЕ УВАЖАВАМ ТРУДНО ИЗВОЮВАНИТЕ 
НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ОНЕЗИ 

ЛЕКАРИ, ПО ЧИЙТО СТЪПКИ ВЪРВЯ, И С 
РАДОСТ ЩЕ СПОДЕЛЯМ СВОЕТО ЗНАНИЕ 

С ДРУГИ, КОИТО ИДВАТ СЛЕД МЕН“.

е една от съвременните светски декла-
рации, включени в клетвата, която здрав-
ните специалисти полагат в днешни дни.



7Въведение

Дефинициите за „добро здраве“ и „болест“се 
променят с времето, тъй като доброто здра-
ве не е само липсата на болест. Поради ши-
рокоспектърната същност на понятията, не-
обходимостта от практически приложими, 
но и ефективни стратегии за превенция на 
заболяванията, както и за навременни ин-
тервенции, насочени към поддържането на 
относително добро здраве, често е тема на 
дискусии сред различни професионалисти, 

„Здравето не е „състоянието на пълно физи-
ческо, ментално и социално благоденствие“, 
нито е  „просто отсъствие на заболяване или 
немощ“ отбелязват учени в The Lancet през 
2009 г. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(09)60456-6/fulltext).  
Понастоящем в света се наблюдава ясна тен-
денция на влошаване на човешкото здраве, 
защото, както е добре известно, хората по света 
имат склонност да упражняват рискови поведе-
ния, което пряко или косвено се отразява не-
гативно на здравето им. Сега, когато светът се 
възстановява от неочакваната за човечеството 
пандемия от КОВИД-19, трябва без отлагане да 
извлечем поуки от случилото се и да предпри-
емем мерки. Тази „мина“, КОВИД-19, избухна, 
въпреки че през последното столетие хора-
та отбелязаха огромен напредък и този век се 
определя като златната ера на технологичния, 
медицински и социален прогрес. Вече разпола-
гаме с революционни технологични и научни 
постижения.  Разработваме прецизни лекар-
ства, летим в космоса. За съжаление обаче, фун-
даменталните проблеми, като влошаването на 

човешкото здраве, се задълбочават. И пандеми-
ята от КОВИД-19 отправи сериозен предупреди-
телен сигнал, който трябва да чуем, защото ни 
напомни за други съществуващи „пандемии“, 
свързани с широко разпространените социал-
но значими хронични заболявания. Сред тях 
са сърдечносъдови болести, диабет, психични 
разстройства, онкологични и белодробни за-
болявания, наричани незаразни болести (НБ). 
Тези заболявания са причина за смъртта на 41 
милиона души годишно, което представлява 
71% от всички смъртни случаи в света, недължа-
щи се на непредвидени инциденти. Прогнозите 
за годишната смъртност от НБ е тя да се пови-
ши до 52 млн. души до 2030 г. Наслагването на 
КОВИД-19 към тези болести доведе до неочак-
вано висока смъртност от вируса, особено при 
хора именно със съпътстващи заболявания.  

Неотдавна, на 12 април 2022 г., Световната 
здравна организация (СЗО) приветства фор-
мирането на нова група, съставена от дър-
жавни глави и правителствени ръководители 
(Heads of State and Government Group), която 
да положи основите за нови усилия за нама-
ляване на преждевременната смъртност от 
социално значими НБ в света с една трета и 
да популяризира психичното здраве и благо-
получие. Тласъкът за това идва от факта, че 
„скритите пандемии“ водят до смъртта на се-
дем от всеки десет души, като смъртността се 
дължи на рискови фактори като тютюнопу-
шене, злоупотреба с алкохол, нездраво-
словно хранене, ниска физическа актив-
ност и замърсяване на въздуха (Фигура 1). 

Фигура 1
Рискови фактори, които убиват 7 от всеки 10 души в световен мащаб 
(СЗО https://www.who.int/news/item/12-04-2022-who--ghana-and-norway-agree-to-accelerate-actions-to-save-lives-in-first-
international-strategic-dialogue-on-noncommunicable-diseases-and-the-sustainable-development-goals)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60456-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60456-6/fulltext


8 Въведение

В последните години към основните рискови 
фактори бяха добавени и дигиталния 
стрес и пристрастяването към интернет 
и компютърните, и видео игри (Fischer, 
Reuter, and Riedl 2021). Пристрастяването към 
видеоигрите (Gaming disorder) бе включено 
в Международната класификация на 
болестите (МКБ-11) през 2021 г. 

Ситуацията в България не е никак 
оптимистична. Сравнението на смъртността 
от коронавирус като процент от населението 
в 210 държави показва, че България се 
нарежда на 2-ро място в света по брой 
смъртни случаи от КОВИД-19 на един милион 
население след Перу (Statista, 2022) (Фигура 2). 

Показател Потвърдени случаи 
на Ковид-19

Потвърдени 
смъртни случаи от 

Ковид-19 (общо)

Население
(млн.)

Смъртни случаи
на 1 млн. души   

Перу 3,691,213 213,714 32.97 6,481.71

България 1,180,636 37,279 6.93 5,376.25

Босна и Херцеговина 379,982 15,810 3.28 4,818.92

Унгария 1,932,788 46,661 9.75 4,785.86

Грузия 1,662,299 16,844 3.71 4,535.27

Северна Македония 316,729 9,337 2.07 4,505.12

Молдова 521,182 11,570 2.62 4,415.2

Хърватия 1,160,253 16,124 4.05 3,983.99

Чехия 3,943,792 40,334 10.7 3,769.92

Словакия 2,559,088 20,163 5.46 3,693.65

Румъния 2,946,174 65,797 19.29 3,411.62

Литва 1,166,108 9,181 2.79 3,285.15

Словения 1,052,574 6,661 2.1 3,171.71
Фигура 2
Смъртност от КОВИД-19 в света на един милион население към 13 юли 2022 г. по държави    
(https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants)

Фигура 3
10-те най-чести причини за смърт в България за двата пола и за всички възрастови групи (2019 г.) 
(https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death)

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
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А незаразните болести са причина за 
над 95% от всички смъртни случаи, което 
отново поставя България в черната здравна 
статистика (Фигура 3) (СЗО, Причини за смърт). 

Тези стряскащи тенденции на влошаване 
на човешкото здраве и смъртност налагат 
предприемането на спешни ответни мерки 
с научно доказана ефективност и успех. 
Науката е категорична по въпроса, че 
физическото благополучие на отделния 
човек и цялото общество се обуславя от 
множество взаимосвързани фактори. 
Начинът на живот, като един от тези 
фактори, съставлява около 60% от здравния 
потенциал (Fortunka 2020).

„Глобална тежест на заболяванията“ е 
един от установените показатели, който 
дава количествен израз на финансовата 
стойност на смъртността и заболеваемостта 
и който често се използва в подкрепа на 
необходимостта от по-добра превенция 
на заболяванията и по-добри политики за 
промоция на здравето. Както смъртността, 
така и заболеваемостта допринасят за по-
нисък растеж на БВП поради годините, 
прекарани с увреждания, и други фактори 
на липсваща или неактивна работна сила. 
Един от често използваните количествени 
индикатори, изразяващ сумарната обща 
тежест на заболяванията, е DALY (Disabili-
ty-adjusted life year) - година продължител-
ност на живота, коригирана с отчитане 
на нетрудоспособността). Един DALY се 
равнява приблизително на една загубе-
на година живот в добро здраве, като се 
допуска, че преди това човекът е бил в от-
носително добро/ пълно здраве. Множест-
во здравно-икономически проучвания 
потвърждават наличието на взаимовръзка 
между смъртността, заболеваемостта и 
икономическия растеж (Bloom, Kuhn, and 

Prettner 2019), като установяват, че високата 
смъртност и заболеваемост водят до по-
висока стойност на DALY, а това се отразява на 
условията за устойчиво финансово развитие 
на дадена държава, включващо ръста 
на производителността, образованието, 
раждаемостта и др. 

Затова със съвместните усилия на специа-
листи от различни научни области (гене-
тика, епигенетика, фармакология, токси-
кология, психология и здравна икономика) 
изготвихме наше осъвременено описание 
на поведенческите рискови фактори и  
спектъра на риска за тях, влияещи върху 
здравния статус и продължителността 
на живота в добро здраве. Докладът 
„(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ цели да 
се опишат основни предизвикателства в 
глобален мащаб, в Европа и в България, 
породени от тези рискови фактори за 
здравето. Докладът, също така, надгражда 
по естествен начин наученото по време 
на пандемията от КОВИД-19, когато бяха 
натрупани надеждни научни данни за 
връзката между незаразните болести (НБ) 
и инфекциозните (заразните) заболявания, 
като КОВИД-19. В него са идентифицирани 
нововъзникващите причини за влошаване 
на човешкото здраве, предлага се анализ 
на ефектите от вредни навици като 
нездравословно хранене,  злоупотреба 
с алкохол, тютюнопушене и дигитален 
стрес – всички те свързани с промяна на 
начина на живот по време на периодите на 
КОВИД-19 „локдаун“. Изследвали сме тези 
подлежащи на промяна рискови фактори за 
здравето въз основа на нивата на вредност 
и подходи за промяна на тези нива. Не 
на последно място, Докладът предлага 
препоръки за намаляване на щетите за 
здравето от тези рискови поведения. 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
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Нездравословно 
хранене, наднормено 
тегло и затлъстяване

 „Ако твоята ДНК показва 
увеличен риск от затлъстяване, 
това все още не значи, че това е 

твоята съдба. Можеш да поемеш 
контрол върху тази част от 

уравнението, която е свързана с 
околната среда, и значително да 

намалиш риска в своя живот.“

~ Дейвид Агус

ОСНОВНИ ФАКТИ  
(Международен ден за борба със 
затлъстяването, 4 март 2022 г.)

  ·  Броят на хората с наднормено тегло в света 
се е утроил от 1975 г. насам;

·  Наднорменото тегло и затлъстяването убиват 
повече хора, отколкото тегло, по-ниско от 
нормалното;

·  800 млн. души са отчетени в световен мащаб с 
наднормено тегло към 2022 г.;

·  Затлъстяването при децата се очаква да 
нарасне с 60% през следващото десетилетие 
при 250 млн. деца към 2030 г.;

·  Медицинските последствия от затлъстяването 
ще доведат до разходи в размер на над  
1 трилион долара до 2025 г.;

·  При хората с наднормено тегло вероятността 
за хоспитализация при позитивен тест за 
КОВИД-19 или друго инфекциозно заболяване 
е два пъти по-висока.   

https://www.worldobesityday.org/)
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Прекомерното увеличаване на телесното тегло 
и последващото затлъстяване се превърнаха 
в световен проблем. И двете се определят като 
често срещани сериозни състояния и дори 
като заболявания сами по себе си – „скъпи“ и 
хронични. Нещо повече, те водят до увеличен 
риск от развитие на други заболявания и 
здравни проблеми, като сърдечни заболявания, 
високо кръвно налягане и някои видове рак 
(Фигура 1) (Finucane et al. 2011, Bray et al. 2017). 
Затова те се класифицират като един от най-
важните рискови фактори (Keramat et al. 2021). 
Затлъстяването е комплексно състояние, 
което включва взаимодействие и с множество 
допринасящи за влошено здравословно 
състояние фактори — генетични, биологични, 
епигенетични, както и други поведенчески 
фактори, и свързани с околната среда. Сред 

факторите, които опосредстват най-негативно 
затлъстяването и свързаните с него усложнения, 
са моделите на хранене и физическа 
активност, биологичната и генетична 
предразположеност, въздействието на 
външни влияния, на предлагането и 
рекламата на нездравословни хранителни 
продукти, особено насочена към деца, все 
по-голямата урбанизация, заседналият 
начин на живот, широкото навлизане на 
компютърни и видеоигри, които предпо-
лагат дълго седене пред екрана, липса-
та на достатъчно сън и др. Тези фактори си 
взаимодействат по начин, който е специфичен 
за всеки отделен човек, и повлияват важни 
процеси като поддържането на енергийния 
и хранителен баланс, и поддържането на 
балансирано телесно тегло (Garvey, W.T, 2022).

Здравни и икономически последици от 
наднорменото тегло и затлъстяванетоI.

Фигура 1
Затлъстяване и съпътстващите го биохимични изменения и коморбидности   
(the World Obesity Federation) (Keramat et al. 2021, Xie et al. 2020)
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В Доклада за наблюдение на затлъстяването в 
света (https://www.worldobesityday.org/), публикуван 
на 4 март 2022 г., и в новия Доклад на СЗО за на-
блюдение на затлъстяването в Европа за 2022 г., 
(WHO European Regional Obesity Report 2022), пред-
ставен на 3 май 2022 г., се съдържат доказател-
ства, че споменатите рискови фактори са сред ос-
новните виновници за влошаващата се ситуация 
със затлъстяването и наднорменото тегло при де-
цата и подрастващите. Учените и специалистите 
са категорични, че нездравословното хранене 
е водеща причина за излагане на риск на 
индивида от утробата до смъртта, като повлия-
ва епигенетичните явления. Нездравословно-
то хранене във всичките му форми е широко 
разпространено по света и в момента създава 
едно от най-големите здравни и социални 
предизвикателства в световен мащаб, достига-
щи до епидемични измерения.

Епидемията от затлъстяване е огромно бреме 
за националните икономики поради високи-
те медицински разходи, свързани с нея. Тя 
подлага на голям икономически натиск и без 
това претоварените здравни системи в много 
държави. Свързана е с почти 40%-но увеличе-
ние на разходите за предоставяне на здравни 
услуги и над 70%-но увеличение на разходите 
за лечение. Затлъстяването е основен про-
блем, който допринася за повишената стой-
ност на DALY по света и се свързва директно 
и с това, че хората прекарват по-дълго вре-
ме пред екрани и имат физическа активност. 
Връзката между затлъстяването и неблаго-
приятните здравни последствия, и по-висо-
кия риск от развитие на незаразни болести 
е убедително доказана и посочена в множе-
ство здравни и икономически изследвания. 
Всяка година около 2.8 млн. души умират от 

Фигура 2
Глобален показател за DALYs (продължителност на живота, коригирана с отчитане на нетрудоспособността и 
умирания), свързани с висок ИТМ (1990-2015) (Afshin et al. 2017)
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заболявания, свързани с наднормено тегло 
или затлъстяване, като според изчисленията 
35.8 млн. или 2.3% от DALYs се дължи на тези 
фактори (Obesity, WHO 2022). Недостатъчната 
физическа активност се нарежда на четвър-
то място като водещ рисков фактор за смърт-
ност в световен мащаб. Не е изненадващо, 
че общият брой на умиранията поради ниска 
физическа активност е много сходен с този 
за затлъстяването. Ниската физическа актив-
ност е причина за близо 3.2 млн. смъртни слу-
чаи (2.1%) DALYs годишно (Physical inactivity, 
WHO (2022)). Според други проучвания (Afshin 
et al. 2017) през 2015 г. около 4 млн. умирания 
в света (7.1%) се дължат на висок индекс на 
телесната маса (ИТМ), което води до 120 млн. 
DALYs (Фигура 2). 

Резултатите показват, че сърдечносъдовите 
заболявания, като водеща причина за смърт, 
имат дял от 2.7 млн. смъртни случаи и 66.3 
млн. DALYs през 2017 г. Диабетът е втората 
по значимост водеща причина за смърт с 0.6 
млн. смъртни случаи и 30.4 млн. DALYs. Някои 

по-нови проучвания (Dai et al. 2020, Afshin et 
al. 2017) сочат, че високият ИТМ е причина за 
общо 5.1 млн. умирания и 147.7 млн. DALYs в 
световен мащаб. 

Събрани са статистически данни за 
смъртността на 100 хил. души население 
(100 хил.) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Being_young_in_Europe_to-
day_-_health#Causes_of_death, дължаща се на 
висок ИТМ, в ЕС и в България (Фигура 3). 
Докато средната смъртност на 100 хил. души 
население в ЕС постепенно спада и достига 
113 през 2019 г., то средната смъртност в 
България за същата година рязко се покачва 
до 327. В абсолютни стойности това означава 
средно около 583 хил. умирания, дължащи 
се на висок ИТМ  в ЕС през 2019 г. и 22 741 
за България. Средната стойност на DALYs в 
ЕС бавно намалява и достига 2 842 на 100 
хил. през 2019 г. , а в България се повишава 
до 7 974 на 100 хил. В абсолютни стойности 
това означава средно 14.6 млн. DALYs за ЕС и 
550 хил. за България.

Фигура 3
Сравнение между смъртността на 100 хил. души население (100 хил.), дължаща се на висок ИТМ, в ЕС и България

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3420
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3416
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health
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Има още проучвания за стандартизираната 
смъртност на 100 хил. души, дължаща се на 
висок ИТМ (Vidra, Trias-Llimós, and Janssen 2019, 
Ghith and Rakovac 2017). Данните показват, че 
докато средната смъртност в ЕС спада до 50 
на 100 хил., в България тя остава почти без 
промяна и леко се покачва до 159 през 2019 г. 
За ЕС тази стойност намалява и достига 1 554 
през 2019 г., за разлика от България, където 
тя бележи лек ръст до 4 242. Според по-старо 
проучване (Müller-Riemenschneider et al. 2008) 
икономическата тежест за здравните системи 
в Европа, свързана със затлъстяването, 
са възлизали на 10.4 млрд. евро, а 
относителната икономическа тежест варира 
от 0.09% до 0.61% от БВП на различните 
държави. Но тези числа са силно подценени 
поради историческите натрупвания в 
анализирания период. 

Има данни и за смъртността на 100 хил. 
души население (100 хил.), дължаща се на 

ниска физическа активност, в ЕС и Бълга-
рия (Тhe global health observatory). Средната 
смъртност на 100 хил. в ЕС постепенно 
се увеличава и достига 24 през 2019 г., а 
средната смъртност в България за същия 
период нараства рязко до 35 на 100 хил. В 
абсолютни стойности това означава средно 
около 125 хил. смъртни случаи, дължащи 
се на ниска физическа активност в ЕС 
през 2019 г. и 2 440 в България. Средната 
стойност на DALYs в ЕС бавно се увеличава 
до 368 на 100 хил. през 2019 г., а в България 
се увеличава до 510 на 100 хил. В абсолютни 
стойности това означава средно 1.9 млн. 
DALYs за ЕС и 35 хил. за България (Фигура 4).

Според изчисленията липсата на физическа 
активност води до разходи в размер на 
80.4 млрд. евро годишно в ЕС за лечение 
на незаразни болести, като коронарна 
болест на сърцето, диабет, колоректален 
карцином и др.

Figure 4
Сравнение на смъртността на 100 хил. души население (100K), дължаща се на ниска физическа активност, в ЕС и 
България  

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
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Затлъстяването достига пандемични 
нива в Европа, като процентите нарастват 
ежегодно (Фигура 5) и то се превръща в 
една от водещите причини за смърт и 
заболявания в Европа. Според изчисленията 
затлъстяването и наднорменото тегло 
причиняват смъртта на над 1.2 млн. души 
годишно, което представлява над 13% 
от общата смъртност в региона според 
данните в Доклада на Регионалния офис на 
СЗО за затлъстяването в Европа (https://www.

who.int/europe/publications/i/item/9789289057738).  
Докладът сочи, че делът на хората с 
наднормено тегло и затлъстяване в региона 
продължава да расте, като нито една държа-
ва членка не е изпълнила глобалната цел на 
СЗО, свързана с незаразните болести (НБ), за 
прекъсване на тенденцията за увеличаване 
на броя на хората със затлъстяване до 2025 
г. В последно време кризата с КОВИД-19 
доведе и до забавяне в предлагането на 
грижа за контрол на наднорменото тегло. 

Европейски данни за затлъстяванетоII.

Фигура 5
Затлъстяването – текущата пандемия в Европа (WHO)
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В същото време се очаква  „неблагоприятните 
промени“ в моделите на потребление на 
храни и на физическа активност по време на 
пандемията да окажат своето влияние върху 
здравето в следващите години и ще бъдат 
необходими значителни усилия за спиране 
на тази тенденция. Най-новите данни, 
представени в Доклада, сочат, че наднормено 
телесно тегло в ранна възраст може да 
допринесе за затлъстяването в по-късна 
възраст. Според данните към днешна дата 
за европейския регион процентът на жени 
и мъже със затлъстяване е съответно 23% и 
20%, като прогнозите са за скок от над  50% 
през 2030 г. (Фигура 5) (WHO/Europe|Home). В 
някои държави, като Белгия, пандемията от 
КОВИД-19 е станала причина за увеличено 
тегло при 25% от изследваните лица. 

Затлъстяването повишава риска от незараз-
ни болести (НБ), включително 13 различни 
вида рак, сърдечносъдови заболявания и ди-

абет тип 2 (https://www.cdc.gov/). Това вероятно 
е пряка причина за 200 000 нови случаи на 
рак в региона, като този брой ще расте в след-
ващите години.  Моник Гойен, директор на 
BEUC (European Consumer Organization) изтък-
на по повод приемането през февруари 2021 
г. на Плана на ЕС за борба с рака, изготвен от 
Европейската комисия,  че нездравословното 
хранене е свързано с увеличен риск от раз-
витие на рак: „при положение, че 30% от всич-
ки случаи на рак са свързани с нездравословно 
хранене, ЕС може да промени тази статисти-
ка, като окаже подкрепа за това потребите-
лите да се хранят по-здравословно.” Освен 
това, хората с наднормено тегло и затлъстя-
ване са непропорционално засегнати от пан-
демията от КОВИД-19 (Muscogiuri et al. 2022). 
СЗО също така отбелязва, че има по-голяма 
вероятност пациентите със затлъстяване да 
развият усложнения, водещи до смърт, при 
заразяване с КОВИД-19 (Data & Statistics | 
Overweight & Obesity | CDC).

Рискът от затлъстяване в България се изчис-
лява като висок (8/10), според Световната 
федерация по затлъстяването. Това е ком-
плексен показател, означаван като "риск 
от затлъстяване", базиран на разпростра-
нението на затлъстяването, процента на 
нарастване, вероятността за постигане 
на целта за 2025 г., показателя за лечение, 
скорошния ръст в разпространението на 
затлъстяването на годишна база за мъже и 
жени, индикатора за наличието на подходя-
що здравно покритие за затлъстяване, въз 
основа на смъртни случаи от диабет на 1000 

случая. (Scorecards - Obesity: Missing the 2025 
targets). За сравнение, композитният риск от 
затлъстяване в България е най-висок в Ев-
ропа, равен е само на Турция, докато страни 
като Румъния, Сърбия, Гърция, Северна Ма-
кедония имат резултат 7/10, Австрия, Белгия, 
Франция, Обединеното кралство, Балтийски-
те държави имат резултат между 5,5 и 6/10. 

Този проблем засяга предимно по-възраст-
ните хора. Докато процентът на хора с над-
нормено тегло във възрастовата група от 
18 до 24 години е около 30% при мъжете и 
10% при жените, във всяка следваща въз-

   Затлъстяването в БългарияIII.

https://www.who.int/europe/home?v=welcome
https://www.cdc.gov/
https://www.beuc.eu/
https://www.cdc.gov/obesity/data/
https://www.cdc.gov/obesity/data/
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Затлъстяване: Целта до 2010 г. и прогноза за разпространение и брой случаи до 2025 г. 

 2010 % 2025 % 2025 случаи (хиляди)

Мъже 22.9 32.6 824.8

Жени 23.4 28.6 790.8

Деца 5-19 8.2 15.3 150.1

Вероятност за постигане на целите на ООН за затлъстяване сред пълнолетното 
население до 2025 г.

Мъже 1% (много малка вероятност)

Жени 7% (много малка вероятност)

Фигура 6
Статистически данни за затлъстяването в България (https://data.worldobesity.org/publications/?cat=2#BG)

Може да се очаква скок в процента на 
българите със затлъстяване и е налице 
много малка вероятност за изпълнение на 
глобалните цели на ООН за затлъстяването.

Ако разгледаме населението на България 
и се опитаме да оценим тежестта на 
затлъстяването, като здравен риск, можем 
да отчетем, че хранителните навици 
на българите играят съществена роля 
за увеличаването на процента на 
хора със затлъстяване. Например, при 
пълнолетните се отчита много ниска 
консумация на плодове, като трима от 
всеки петима не консумират никакви 
плодове дневно. Също така 49% от 
пълнолетните не ядат зеленчуци всеки 

ден (OECD and Union 2020). Консумацията 
на бобови и зърнени култури също е 
ниска според данните в Глобалния доклад 
за храненето (https://globalnutritionreport.org/
resources/nutrition-profiles/europe/eastern-europe/
bulgaria/). Друг аспект е т.нар. „емоцио-
нално хранене“, като 53% от българите 
посочват, че имат този навик макар и с 
различна честота (Bulgaria eats: Insights into 
eating habits). Важен аспект, свързан със 
затлъстяването, и област, в която Бълга-
рия изостава, е физическата активност, 
особено сред пълнолетните лица, която 
според данните е по-ниска от средното 
за Европа и само 58% от пълнолетните 
в България правят умерени физически 
упражнения ежедневно. 

растова група този процент се увеличава. 
Най-значително увеличение се наблюдава 
при хората над 65 години, като там процен-
тът е 53% за мъжете и около 48% за жени-

те. Тревожно е, че процентът на хора със 
затлъстяване (ИТМ > 30) при мъжете на въз-
раст между 45 и 64 години е около 20%. Ста-
тистическите данни са плашещи (Фигура 6). 

https://www.logo-mrc.com/2021/06/23/bulgaria-eats-insights-into-eating-habits/
https://www.logo-mrc.com/2021/06/23/bulgaria-eats-insights-into-eating-habits/
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Трябва да се действа бързо в посока прилагане 
на подходи за намаляване на вредата, 
защото умереното наднормено тегло още 
преди пубертета е свързано със значително 
увеличен риск от развитие на диабет тип 2 
и сърдечносъдови заболявания на средна 
възраст. Тези стъпки трябва да целят 
системна промяна, и макар да е необходимо 
време, тези стъпки могат да постигнат общо 
намаляване на теглото в дългосрочен план. 

Справянето с глобалния и с местния проблем 
със затлъстяването налага промени в начина 
на живот (Cena and Calder 2020). 

Здравословното хранене, умерената, но 
редовна физическа активност, пълноценният 
сън и справянето със стреса са задължителни 
стъпки за по-добро благосъстояние и по-
дълъг живот в добро здраве. Освен това те 
имат дългосрочни последици за здравето на 
следващите поколения (Tiffon 2018).

Тук предлагаме практически и разумни стратегии за адресиране на риска от 
консумацията на вредни храни, включващи подходи за намаляване на вредата:

 ·  Намаляване на съдържанието на мазнини, захар и сол в преработените храни, като 
приемът на непреработените храни следва да преобладава над приема на силно 
преработени храни; 

 ·  Осигуряване на наличност на здравословни хранителни продукти на достъпни цени 
за всички потребители;  

 ·  Прилагане на диференциран маркетинг – повече ограничения за маркетинга на 
храни с високо съдържание на захари, сол и мазнини, особено храни, предназначени 
за деца и подрастващи, и по-малко ограничения за маркетинга на храни с намалено 
съдържание или без съдържание на захари, сол и мазнини;

·  Повече инвестиции от страна на хранителната индустрия и стимулиране от страна на 
държавата за осигуряване на наличности на по-малко вредни и по-здравословни храни; 

·  Подкрепа от бизнеса и държавата за програми и практики за редовна физическа 
активност;

 ·  Комуникация на парадигмата на рискове/ ползи, и насърчаване на подхода за намаляване 
на вредата и по-разумния избор на индивидуални или семейни модели на хранене;

 ·  Образование относно здравните рискове, свързани с храните и съдържанието им; 

 ·  Диференцирано регулиране на продукти с високо съдържание на вредни съставки, 
като свободни захари, спрямо продукти с ниско съдържание, включително фискални 
мерки за храни и напитки, които представляват по-висок риск за човешкото здраве в 
сравнение с по-нисък риск;   

 ·  Етикетиране на хранителните продукти в съответствие с тяхната хранителна стойност 
и съдържание на захари и сол.

   Подходи за намаляване на вредатаIV.
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В литературата са описани няколко системи 
за класификация на храни въз основа на 
начина и степента на преработването им. 

Системата NOVA класифицира храните 
според степента и целта на промишлената 
им преработка (Monteiro 2009). 

Системата IARC e създадена в Европа от 
Международната агенция за изследване на 
рака, използва методология, разработена 
от Европейско проспективно изследване 
на  рака и храненето (EPIC), и също 
класифицира храните според степента на 
преработката им (Chajès et al. 2011). 

Системата IFIC е разработена от Междуна-
родната фондация „Съвет за хранителна 
информация“ (IFIC) в Съединените щати 
(САЩ) и в нея критериите за класифика-
ция са базирани на увеличаващата се 
комплексност на преработката и на хими-
ческия състав (Eicher-Miller, Fulgoni III, and 
Keast 2012). 

NOVA е най-широко използваната система 
за класификация на храни (Monteiro et al. 2018, 
Monteiro 2009). Тя разделя храните в четири 
категории според степента на преработка 
(Фигура 7).

ГРУПА  1 - Непреработени или минимално преработени храни (плодове, зеленчуци, ядки, 
риба, месо, мляко и др.)

ГРУПА  2 - Преработени храни, използвани за съставки в кулинарията и/ или с удължена 
трайност. На практика това са най-вече съставките, използвани при готвене, като зех-
тин, някои мазнини, билки, мед и др., които се съхраняват в буркани или в хладилник, за 
да се ползват по-късно.

ГРУПА  3 - Преработени храни. 
Това са храните, получени от комбинирането на храните в група 1 и 2 с цел приготвяне 
на хранителни продукти за домашна употреба (хляб, конфитюр, сирене, някои ниско ал-
кохолни напитки и др.) чрез смесване на няколко съставки.

ГРУПА  4 - Силно преработени храни. 
Това са храните, при които са използвани множество съставки, вкл. хранителни добав-
ки, които подобряват вкусовите качества (хидрогенирани мазнини, модифицирано ни-
шесте и др.), както и съставки, които рядко се използват за домашно готвене, като соев 
протеин или механично отделено месо. Тези храни са основно с промишлен произход и 
се характеризират като приятни на вкус, както и с това, че са с висока трайност.

Фигура 7 
Системата NOVA за класифициране на преработени храни, разработена от Факултета за обществено здраве 
на Университета в Сао Пауло, Бразилия
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През 2014 г. в световен мащаб бе въведена 
и скалата NutriScore. Тя е разработена от 
инициативата „Front-of-Pack Nutrition Labels 
(FoPLs)“, стартирала в Обединеното кралство 
през 2013 г., и определя количеството на 
по-здравословните и по-нездравословни 
съставки в храните. То е показано на 
етикетите на ограничен брой и марки 
хранителни продукти в някои държави 
засега, но може да се изчислява за всички 
продукти във всички страни и апликацията 
може да бъде свалена от  Open Food Facts. 

Отнемане на точки: енергийна 
стойност, наситени мазнини, захари, натрий 
(високите нива се смятат за по-вредни или 
по-нездравословни) 

Добавяне на точки: пропорция 
на плодове, зеленчуци и ядки, зехтин,  
рапично олио и фъстъчено масло, фибри 
и протеини (високите нива се смятат за по-
малко вредни или по-здравословни)

Групирането на храните в NutriScore е 
осъществено по следния метод (Фигура 8): 

Фигура 8 
Класификация на здравословни и нездравословни храни по скалата NutriScore

https://www.gov.uk/government/publications/front-of-pack-nutrition-labelling-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/front-of-pack-nutrition-labelling-guidance
https://world.openfoodfacts.org/
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След въвеждането на NutriScore на пазара 
Научният комитет на Nutri-Score (ScC) 
провежда редовни заседания, на които 
отчита успеха от прилагането на алгоритъма, 
стоящ в основата на скалата. През 2021 г. ScC 
идентифицира няколко области, в които може 
да бъдат направени подобрения, като бе 
осъществен преглед на научната литература 
в тези области и в момента се обсъждат 
евентуални модификации на алгоритъма. Те са 
свързани с усъвършенстване на системата за 
оценка на растителните масла с благоприятен 
хранителен профил, рибата и морските 
дарове; подобряване на разграничителната 
способност на алгоритъма по отношение 
на пълнозърнестите продукти и напитките; 
постигане на по-добро съответствие с 
препоръките относно продуктите с високо съ-
държание на захар или сол (Egnell et al. 2020).

Сред по-вредните вещества в храните, 
захарите заемат мястото си в най-
високорисковата зона на рисковия 
спектър. Насоките на СЗО „Прием на захар 
от възрастни и деца“ съдържат глобални 
и базирани на доказателства препоръки 
относно приема на свободни захари, це-
лящи да се намали вредата за здравето и, 
съответно, риска от НБ при възрастните 
и децата, със специален фокус върху 
превенцията и контрола на прекомерното 
наддаване на тегло и развитие на зъбен 
кариес (Guideline: sugars intake for adults 
and children). Това се прави предвид бързо 
набиращата сила „епидемия“ от наднормено 
тегло и затлъстяване в света и нейната роля 
като рисков фактор за НБ. В допълнение 
зъбният кариес е много често срещано НБ 
и разходите за лечението му представляват 
сериозна тежест за здравните бюджети в 
много държави. Препоръките в насоките 
на СЗО могат да се използват от хората, 
отговарящи за формирането на политики, 
и от ръководители на програми  за оценка 

на нивата на прием на свободни захари в 
техните държави спрямо зададен стандарт 
за относителен лимит. Съществуват много 
заместители на захарта, включително 
естествени подсладители като агаве, коко-
сова захар и мед, които, макар и да не са на-
пълно лишени от риск, доказано намаляват 
вредата от рафинираната захар (Chupeerach 
et al. 2018). Тези естествени заместители на 
захарта са по-добрият начин потребители-
те да избегнат използването на рафинира-
на захар за печива и домашни ястия (Asghar 
et al. 2020). 

Освен за захарта, подобни относителни 
лимити са установени и за приема на сол и 
мазнини. В насоките на СЗО е упоменато (http://
www.emro.who.int/nutrition/reduce-fat-salt-and-sug-
ar-intake/index.html) за намаляване на вредaта 
за човешкия организъм чрез ограничаване 
на общия и дневен прием на захар, сол и 
мазнини, тъй като пълното отказване от този 
прием не е реалистично и препоръчително 
от гледна точка на пълноценното хранене. 
Предвидени са следните препоръчителни 
количества: 

СОЛ < 5 грама/ден

ЗАХАР < 5% от общия калориен прием

МАЗНИНИ < 30% от общия калориен прием

Преработените храни са неразделна част от 
живота ни в модерния свят. Преработването 
позволява регулярни доставки на храни в 
световен мащаб и осигурява удобство на 
потребителите. Въпреки че преработката 
обикновено подобрява качеството и 
безопасността на храните, тя намалява 
хранителната им стойност и бионаличността, 
и е причина за химични и физични 
изменения, които водят до образуване на 
опасни вещества. (Jackson and Al-Taher 2022) 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028)
http://www.emro.who.int/nutrition/reduce-fat-salt-and-sugar-intake/index.html
http://www.emro.who.int/nutrition/reduce-fat-salt-and-sugar-intake/index.html
http://www.emro.who.int/nutrition/reduce-fat-salt-and-sugar-intake/index.html
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
B9780128160114000215). Затова трябва да се 
избягва или ограничава прекаленият прием 
на силно преработени храни. 

Макар че е невъзможно да се изчисли 
с точност спектъра на риска за всички 
хранителни продукти и най-добрият начин 
на хранене за всеки отделен човек трябва да 

се определи от професионални диетолози 
и медицински специалисти, хранителните 
навици и избори на повечето хора следва 
да включват редовен и по-голям прием на 
по-малко вредни продукти и избягване, 
доколкото е възможно, на приема на най-
вредните продукти, както е показано на оп-
ростената диаграма на спектъра на риска 
при храните. (Фигура 9).
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Фигура 9 
Спектър на относителния риск при храните

Предизвикателствата, свързани с избора 
на начин на хранене, изискват системни 
промени за подобряване на индивидуалния 
и обществения здравен статус в дългосрочен 
план. Правителството, неправителственият 
сектор, частният сектор, експертите по 
темата и водещи общественици трябва да 

разгледат най-широк спектър от политики 
и да предоставят своите знания, за да 
улеснят разбирането относно нивото на 
риск на хранителните продукти, като по този 
начин насочат избора на по-малко вредни 
продукти сред населението.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128160114000215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128160114000215
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Злоупoтреба с 
алкохол

„Първо си взимаш 
питие, след това питието 

си взима питие, а накрая 
питието взима теб.“

 ~ Ф. Скот Фицджералд

ОСНОВНИ ФАКТИ:  
  ·  Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за над 200 

вида заболявания и травми;

  ·  Злоупотребата с алкохол е причина за 3 млн. (5.3% от 
всички) смъртни случаи в света годишно;

  ·  5.1% от глобалната тежест на заболяванията и 
травмите, изразена в продължителност на жи-
вота, коригирана с отчитане на годините нетру-
доспособност (DALYs), се дължи на употребата 
на алкохол; 

  ·  Злоупотребата с алкохол причинява заболява-
ния и увреждания от сравнително ранна възраст;

  ·  Близо 13.5% от общата смъртност във възрасто-
вата група 20–39 години се дължи на злоупотре-
ба с алкохол;

  ·  Съществува причинно-следствена връзка между 
вредната употреба на алкохол и редица психич-
ни и поведенчески разстройства, НБ и травми;

  ·  Количеството чист етилов алкохол (eтанол) в  
една „стандартна напитка“ е относително 
еднакъв за 1 бира, 1 чаша вино и 1 питие твърд 
алкохол, поради което и нивото на вреда е 
сравнимо; 

  ·  Рискът от развитие на заболявания, свързани с алко-
хола, е по-висок в държави, където „стандартната на-
питка“ съдържа по-високо количество чист етилов 
алкохол (напр. България – 20 г. чист етилов алкохол), 
в сравнение с държавите, където съдържанието на 
алкохол е по-ниско (Обединеното кралство и други – 
напр. 8-10 г.), откъдето произтича и разминаването в 
размера на питиета: в България  стандартното „мал-
ко питие“ е 50 мл, докато в Обединеното кралство и 
други държави в ЕС стандартното питие и 30/40 мл.
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В периода 2015 – 2019 г. прекомерната 
употреба на алкохол е била причина за над 
140 000 смъртни случаи и 3.6 млн. загубени 
години живот (YPPL - years of potential life lost) 
в САЩ, като тя е съкратила живота им със 
средно 26 години. Освен това от прекомерно 
пиене е умирал всеки десети пълнолетен в 
работоспособна възраст от 20 до 64 години 
(Alcohol Use and Your Health). 

Алкохолът е причина или допринася за 
развитието на сърдечни и чернодробни 
заболявания, високо кръвно налягане 
и рак, както и води до увеличаване на 
престъпността и загуба на производителност 
поради уволнение или болест (Piano 2017). 
Наред с това е налице липса на разбиране 
за степента на вредата от алкохола за 
човешкия организъм що се отнася до 
затлъстяването. Тези два рискови фактора 
са взаимосвързани, тъй като алкохолът е 
висококалориен. Например чистият алкохол 
съдържа около 7 ккал/грам (повече от 
еквивалентното количество протеини и 

въглехидрати и само около 25% по-малко от 
мазнините). Когато това се комбинира със 
зърнените продукти в бирата, една „голяма“ 
бира от 500 мл може да съдържа над 200 ккал 
(https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-advice/calories-
in-alcohol/).

Консумация на алкохол, надвишаваща 1 
питие на ден за жените и 1.5 питиета на ден 
за мъжете, води до преждевременна смърт 
при хората на възраст между 30 и 70 според 
дефиницията на СЗО  (Premature Mortality re-
port WHO, 2018). По-конкретно, според про-
гнозния модел от доклада се предвижда, 
че при сценария, при който няма промя-
на, още 1.1 млн. души годишно ще умрат 
от заболявания, причинени от употреба на 
алкохол общо в 52-те анализирани държави. 
Средно в държавите от ОИСР (Организация 
за икономическо сътрудничество и 
развитие) 24 души на 100 000 население 
ще умират преждевременно всяка година 
поради консумация на повече от 1/1.5 
алкохолни напитки на ден (Фигура 1). 

Фигура 1 
Въздействие на консумацията на алкохол за преждевременната смъртност

Здравни и икономически последици от 
консумацията на алкохолI.

https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-advice/calories-in-alcohol/
https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-advice/calories-in-alcohol/
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/h2020_1-premature-mortality/
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/h2020_1-premature-mortality/
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В допълнение, въздействието върху здрав-
ния статус на населението от консумацията 
на алкохол, надвишаваща границата от 1/1.5 

напитки дневно, се изразява и в намалена 
продължителност на живота (Фигура 2).

Фигура 3 
Въздействие на консумацията на алкохол върху здравните разходи, свързани с лечение на заболявания

 

Фигура 2 
Ефектите на консумация на алкохол, надвишаваща прага от 1/1.5 питиета на ден за годините живот в добро здраве
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Лечението на заболявания, дължащи се на 
употреба на повече от 1 алкохолна напитка 
на ден за жените и 1.5 за мъжете, води до 
средно увеличаване на медицинските 
разходи на глава от населението със средно 
61 долара годишно (паритет на покупателна 
способност - ППП) в държавите от ОИСР, 
което представлява около 2.4% от общите 
годишни разходи за здравеопазване в 
страните от ОИСР за периода 2020 г., 
обхващащи и публични, и частни разходи за 
здраве (Фигура 3). 

На Фигура 4 е показана смъртността на 100 
хил. души население (100 хил.), дължаща 
се на употреба на алкохол, в ЕС и България 
(https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-
promotion-knowledge-gateway/alcoholic-beverages-
deaths-men_en). 

Средната смъртност на 100 хил. в ЕС 
постепенно намалява и достига 62.1 
през 2019 г., докато средната смъртност 

в България за същата година рязко се 
повишава до 117.3 на 100 хил. В абсолютни 
стойности това означава приблизително 
319 хил. смъртни случаи, дължащи се на 
употреба на алкохол през 2019 г. в ЕС и 8 
139 в България. Средната стойност на DA-
LYs в ЕС бавно спада до 1 896 на 100 хил. 
през 2019 г., а в България се увеличава до 
3 415 на 100 хил. В абсолютни стойности 
това означава средно 9.7 млн. DALYs за ЕС 
и 236 хил. за България. Макар данните да 
са от преди десетина година, проучвания 
(Laramée et al. 2013) сочат, че разходите 
за лечение и хоспитализация на един 
пациент, зависим от алкохола, в Европа са 
в диапазона от 1 591 до 7 702 евро, а годиш-
ните преки разходи възлизат на 0.04 - 0.31% 
от БВП на отделната държава. А непреките 
разходи представляват по-висок процент от 
приблизително 0.64% от БВП за отделните 
държави в Европа.  

Фигура 4 
Сравнение между смъртността на 100 хил. души население дължаща се на висока употреба на алкохол в ЕС и 
България

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/alcoholic-beverages-deaths-men_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/alcoholic-beverages-deaths-men_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/alcoholic-beverages-deaths-men_en
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Статистическите данни сочат, че през 2019 г. 
всеки дванадесети в ЕС е консумирал алкохол 
всеки ден, а всеки пети от употребяващите 
алкохол е имал епизод на тежко напиване 
поне веднъж месечно. През 2019 г. 8.4% от 
населението на ЕС над 15-годишна възраст 
съобщават, че са пили алкохолна напитка 
всеки ден в сравнение с 28.8%, които упо-
требяват алкохол веднъж седмично и 22.8%, 
който употребяват алкохол веднъж месечно 

(Таблица 1 и Фигура 5). Разпределението на 
употребяващите алкохол ежедневно по пол е 
13.0% мъже и 4.1% жени (Фигура 5). 28.8% са 
употребяващите алкохол един път седмично 
и почти същият процент съобщават, че пият 
алкохол веднъж месечно. И обратното, малко 
над една четвърт от европейците (26.2%) 
не са употребявали никакъв алкохол през 
последните дванадесет месеца или никога не 
са пили алкохолна напитка.

Фигура 5 
Честота на консумацията на алкохол в ЕС, 2019 г. (Евростат, статистически данни за консумацията на алкохол)

    Европейски данни за консумацията  
на алкохолII.



29Злоупотреба с алкохол

Таблица 1.  
Разпределение на лицата, навършили 15 години, според честотата [%] на консумация на алкохол, 2019 г. (Евростат)

Всеки 
ден

Всяка 
седмица

Всеки 
месец

По-малко 
от веднъж 

месечно

Не в 
последните 
12 месеца

Никога Никога 
или не в 

последните 
12 месеца

ЕС 8.4  28.8  22.8  13.9  8.8  17.3  26.2  

Белгия 9.7  40.8  17.6  8.8  6.5  16.7  23.2  

България 10.2  23.8  22.9  13.4  11.2  18.5  29.7  

Чехия 7.8  33.8  26.6  16.6  9.8  5.4  15.2  

Дания 9.6  39.9  28.4  12.7  3.3  6.1  9.4  

Германия 7.5  32.2  25.9  13.1  7.5  13.7  21.2  

Естония 1.3  20.8  28.8  26.2  16.4  6.4  22.8  

Ирландия 2.4  39.3  22.9  12.8  7.1  15.5  22.6  

Гърция 5.9  25.2  27.5  12.9  14.3  14.2  28.5  

Испания 13.0 22.9  18.3  12.5  11.7  21.6  33.4  

Франция 9.9  34.0 22.7  10.4  5.9  17.1  23.0

Хърватия 10.2  17.9  21.0 12.6  9.7  28.6  38.3  

Италия 12.1  29.2  16.2  7.8  3.5  31.3  34.8  

Кипър 4.0 17.0 30.4  19.6  7.2  21.8  29.0

Латвия 1.2  12.3  31.1  28.0 19.2  8.1  27.3  

Литва 0.8  12.2  31.3  27.2  18.6  9.9  28.6  

Люксембург 8.9  43.1  21.2  9.6  4.1  13.1  17.2  

Унгария 6.3  19.1  21.3  24.2  6.6  22.5  29.1  

Малта 7.9  28.1  18.3  13.5  12.5  19.7  32.2  

Холандия 8.3  47.3  11.3  10.9  11.3  10.8  22.2  

Австрия 5.7  34.0 26.5  13.6  7.5  12.6  20.1  

Полша 1.6  16.8  30.2  25.5  16.3  9.6  25.9  

Португалия 20.7  22.0 15.4  11.9  7.6  22.4  30.0

Румъния 2.9  19.0 28.3  19.3  13.7  16.8  30.5  

Словения 6.6  24.0 25.2  17.8  10.3  16.0 26.4  

Словакия 4.1  19.3  25.4  22.7  12.6  15.8  28.4  

Финландия : : : : : : :

Швеция 1.8  36.5  26.5  16.0 5.3  13.9  19.1  

Исландия 1.0 21.5  38.3  19.5  9.6  10.0 19.6  

Норвегия 1.4  35.4  30.9  17.1  5.1  10.1  15.2  

Сърбия 3.1  13.5  19.9  12.9  11.4  39.3  50.7  

Турция 0.5  3.4  5.1  5.9  6.1  79.1  85.1  
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В България консумацията на алкохол е една 
от най-високите – 12.7 литра чист алкохол 
на глава от населението годишно, което 
се равнява на около 2.6 бутилки вино или 
4.9 литра бира на седмица на човек над 
15-годишна възраст (https://data.worldbank.
org/indicator/SH.ALC.PCAP.LI?locations=BG) (Фигу-
ра 6). Освен това в България някои групи 
от населението са изложени на по-висок 
риск от други. 33.4% от пълнолетните лица 
са приемали големи количества за кратък 
период от денонощието без прекъсване 
поне веднъж месечно (https://www.oecd.org/
countries/bulgaria/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-
Key-Findings-BULGARIA.pdf). Това съответства 
на еднократно изпиване на над 80% от 
бутилка вино или 1.5 литра бира. 43% от 
жените с висше образование в България 

са по-склонни към прекалено пиене. Около 
2.3% от българите са зависими от алкохола 
и 6.9% имат психически разстройства, 
свързани с употребата на алкохол, според 
доклад на Световната здравна организация. 
Консумацията на алкохол в България се 
разпределя така - 43% твърд алкохол, 39% 
бира и 17% вино според доклада на СЗО. В 
него също така се отчита леко увеличение 
на потреблението на алкохол в България 
през 2016 г. в сравнение с 2010 г. Мъжете над 
15 години изпиват 26.6 литра чист алкохол 
на глава от населението годишно, а жените 
- 9.2 литра, а при 65.9% от пиещите алкохол 
са отчетени епизоди на прием на голямо 
количество алкохол (запои) (https://cdn.who.int/
media/docs/default-source/country-profiles/substances-
abuse/bgr.pdf?sfvrsn=f08a4c72_3&download=true).  

III

Фигура 6 
Годишна конумация на алкохол (литри чист алкохол на глава от населението над 15 години) 
(https://www.reddit.com/r/bulgaria/comments/gsoou9/alcohol_consumption_in_europe)

    Консумация на алкохол в БългарияIII.

https://data.worldbank.org/indicator/SH.ALC.PCAP.LI?locations=BG
https://data.worldbank.org/indicator/SH.ALC.PCAP.LI?locations=BG
https://www.oecd.org/countries/bulgaria/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-BULGARIA.pdf
https://www.oecd.org/countries/bulgaria/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-BULGARIA.pdf
https://www.oecd.org/countries/bulgaria/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-BULGARIA.pdf
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/country-profiles/substances-abuse/bgr.pdf?sfvrsn=f08a4c72_3&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/country-profiles/substances-abuse/bgr.pdf?sfvrsn=f08a4c72_3&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/country-profiles/substances-abuse/bgr.pdf?sfvrsn=f08a4c72_3&download=true
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Фигура 7 
Алкохолна сила на най-разпространените алкохолни напитки

Регулаторите и здравните органи използват 
понятието „стандартната напитка“ за 
изготвяне на препоръки за размера на 
различни алкохолни питиета, които се 
сервират или продават, в зависимост от 
концентрацията на етанол (чист етилов 
алкохол в течността, изразена като 
обемен процент % или алкохолен градус). 

Индустриите са създали съответните 
чаши за сервиране на алкохолни напитки, 
съобразени със стандартното питие, така 
че да улеснят потребителите и заведенията, 
където се сервира алкохол, при измерване 
на консумацията на алкохол. Макар че, прин-
ципно, в здравните насоки степента на риска 
е определена въз основа на количеството 

Мнозинството от държавите по света прила-
гат насоките на СЗО за стандартния размер 
на едно питие, според които „стандартната 
напитка“ следва да съдържа 10 г чист етанол. 
Според Европейския кодекс за борба с рака 
стандартното питие трябва да съдържа 10-
12 г етанол. Но здравните власти в много 
държави определят по-високо съдържание 
на етанол в стандартната напитка (Mon-
gan and Long 2015). Според хранилището на 
данни на Глобалната здравна обсерватория 
на СЗО в САЩ и Канада „стандартна на-
питка“ съдържа 14 г чист етанол, в Япония 
– 20 г, а в повечето държави в Европа то 
е 10 гр. Други страни от ЕС са въвели като 
стандарт много по-висока граница, напр. 
Австрия и България - 20 г, Унгария - 17 г, 
Чехия - 16 г, Германия - 15 г, Португалия - 14 г  

(https://apps.who.int/gho/data/view.main.56470).

На експертите в алкохолната индустрия и на 
здравните специалисти е добре известно, 
а за широката общественост е ясно, че 
силата на алкохолните напитки варира в 
зависимост от количеството етанол (чист ал-
кохол) в даден съд, отчетено като процент 
от общия обем на напитката. Колкото по-
голям е общият обем на напитката, толкова 
по-слабо е питието. Количеството на чист 
етанол е съпоставимо в различните обеми.  
Следователно намалена вреда при употреба 
на по-слабо алкохолни напитки в сравнение 
с по-високоалкохолни питиета може да се 
постигне чрез разпределение на времето 
за прием на една напитка в съответствие с 
общия обем на напитката. (Фигура 7).

https://apps.who.int/gho/data/view.main.56470
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Вредната консумация на алкохол често се 
ограничава до прекомерното пиене и, съот-
ветно, това е обект на регулаторните поли-
тики — за превенция на шофирането след 
употреба на алкохол и за налагане на въз-

растови ограничения за употреба на алко-
хол. А практически приложими и успешни 
подходи за намаляване на вредата съчета-
ват няколко аспекта – количествен, качест-
вен, модели на употреба и поведенчески.

в грамове на чист алкохол/ етанол на ден, 
седмица или еднократно, видът на алкохола 
и размерът на дозата също трябва да се знаят 
с цел контролиране на приема и намаляване 
на вредата. Повечето алкохолни напитки не 
се предлагат в разфасовки, съответстващи на 
стандартното питие. Затова и възприятието и 
практиката, свързани с количеството на едно 
питие в милилитри, варират в зависимост 
от това какъв е националният стандарт за 

едно питие. Това важи в особена степен за 
виното и твърдия алкохол, които обичайно 
се наливат от по-голям съд/бутилка (Nay-
ak et al. 2008). Визуализацията на мерките 
за стандартно питие в ЕС и Обединеното 
кралство (Фигура 8) показва, че България е 
една от страните в ЕС, където стандартното 
питие е с най-голям размер. 

Фигура  8 
Стандартна напитка в ЕС и Обединеното кралство

   Подходи за намаляване на вредатаIV.
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Тук предлагаме практически и разумни стратегии за адресиране на риска от 
консумацията на алкохол, включващи подходи за намаляване на вредата.

 ·  Нулева толерантност към употреба на алкохол от непълнолетни и преди шофиране. 
Регулаторни мерки за контрол на употребата на алкохол трябва да продължат да се 
прилагат, например чрез ограничения за търговията с/ продажбите на алкохол на 
непълнолетни лица в заведения и магазини, строги наказания за шофиране след 
употреба на алкохол и др.;  

 ·  Спектърът на риска при употреба на алкохол и стъпките за намаляване на вредата 
трябва да бъдат широко оповестени и придружени с надеждни научни доказателства 
и убедителни примери;

 ·  Образователните инициативи относно вредата от алкохола за човешкия организъм 
и стратегиите за намаляването ѝ трябва да станат част от общата здравна политика и 
правителствен подход за намаляване на въздействието на този рисков фактор; 

 ·  Специално внимание трябва да се обърне на това колко пият хората още преди те да 
започнат да пият и да се разработят комуникационни материали по въпроса; 

 ·  Включване на индустрията и въвличане на  персонала на заведенията в 
подпомагането на клиентите да следят колко питиета поръчват; 

 ·  Компаниите да взимат участие в образователни кампании за предоставяне на 
информация на потребителите относно количеството етанол в алкохолните напитки, 
които поръчват, с цел по-добра осведоменост за нивото на вредност при отделните 
напитки, като база за сравнение;

 ·  Безалкохолните питиета (алтернативите, несъдържащи алкохол), са най-логичният 
първи избор, например безалкохолна бира или вино, или безалкохолна напитка. Те 
са по-здравословен заместител, с който се избягват негативните ефекти от алкохола;

 ·  Храната забавя навлизането на алкохола в кръвообращението, като така се намалява 
вредата. Храненето по време или преди пиене на алкохол предпазва черния дроб и 
лигавицата на стомаха;

 ·  Да се проверяват етикетите и да се избира, например бира с по-ниско съдържание на 
алкохол – общото количество да е същото, времето за прием – също;

 ·  Да се пие със собствено темпо. Всеки отделен човек има различен капацитет и 
предпочитания и не трябва да се чувства длъжен да пие по-бързо или с темпото на 
хората около себе си;

 ·  Да се помисли за това какви лекарства приемаме или сме приемали. Алкохолът 
може да доведе до нежелани реакции или да неутрализира ефекта от лекарството. 
Най-добре е винаги да се избягва смесването на лекарства с алкохол.
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Тютюнопушене и 
други форми на 
употреба на тютюн 
или никотин 
ОСНОВНИ ФАКТИ
  ·  През 2020 г. 22.3% от световното население са 

потребители на тютюн - 36.7% от мъжете и 7.8% 
от жените;

  ·  Тютюнът убива над 8 млн. души годишно; 

  ·  Над 7 млн. от тези смъртни случаи се дължат на 
пряка употреба на тютюн;

  ·  Около 1.2 млн. от смъртните случаи се дължат на 
пасивно излагане на дим;

  ·  При децата, изложени на тютюнев дим, има по-
голям риск от остри респираторни инфекции, 
тежка астма и забавено развитие на белите 
дробове;

  ·  Броят на употребяващите тютюн в световен 
мащаб намалява леко от 1.32 млрд. души през 
2015 г. на 1.30 млрд. души през 2021 г. и според 
четвъртия Доклад на СЗО за световните 
тенденции в тютюнопушенето този брой се 
очаква да продължи да спада, но изключително 
бавно. Според данни на СЗО до 2025 г. той ще 
спадне до 1.27 млрд. души;

  ·  Всички форми на употреба на тютюн са рисков 
фактор за развитие на редица заболявания, като 
например сърдечносъдови болести, рак, 
белодробни и метаболитни заболявания, но 
най-високият риск се свързва с най-широко 
разпространената форма на употреба на тютюн, 
а именно пушенето. 

„Ние сме това, което 
правим непрекъснато. 

Следователно съвършенството 
не е отделно действие, а навик.”

~ Аристотел
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Мащабът на негативните здравни и 
икономически последици от употребата на 
тютюн, като цяло, е сериозен, (Goodchild et 
al. 2018, Ekpu and Brown 2015), а пушенето 
на цигари остава най-разпространената 
в света форма на употреба на тютюн, коя-
то е и основна причина за развитие на 
заболявания, свързани с пушенето, и 
следователно представлява най-голямото 
предизвикателство, което трябва да се 
адресира. Хората употребяват тютюн заради 
нуждата от никотин, тъй като той има 
пристрастяващи свойства. (https://www.cancer.
org/healthy/stay-away-from-tobacco/why-people-
start-using-tobacco.html). Но тук е много важно 
да се отбележи, че не никотинът е основната 
причина за заболяванията, свързани с 
пушенето. Причината са множеството 
вредни вещества, които се формират de novo 
в процеса на горене на тютюна и се съдържат 
в дима. Наред с много други уважавани 
научни институции, Консултативната група 

по тютюна на Кралската колегия на лекарите 
отбелязва в свой доклад, че по-голямата 
част от вредата, причинена от пушенето, се 
дължи не на никотина, а на други съставни 
вещества в тютюневия дим (Royal College of 
Physicians Tobacco Advisory Group). Цигареният 
дим съдържа над 7 000 химични вещества, 
които се образуват по време на химическите 
реакции в процеса на горене на тютюна (Фи-
гура 1), като СЗО и FDA (Агенцията за храни 
и лекарства в САЩ) класифицират над 100 от 
тези вредни вещества в тютюневия дим като 
опасни (Bentley et al. 2020). За да се сведе до 
минимум рискът от развитие на сърдечно-
съдови, респираторни, онкологични и други 
заболявания, хората не трябва да пушат и да 
употребяват тютюн, но ако го правят, трябва 
да са запознати с нивата на излагане на 
човешкия организъм на вредни вещества и 
да се стремят да прекратят, или, ако не, да 
изберат форми на употреба на тютюн с по-
ниска експозиция на вреда.

Фигура 1 
Химически съставки в цигарен дим 
(https://www.compoundchem.com/2014/05/01/the-chemicals-in-cigarette-smoke-their-effects)

  Здравни и икономически последици  
от тютюнопушенето I.

https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/why-people-start-using-tobacco.html
https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/why-people-start-using-tobacco.html
https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/why-people-start-using-tobacco.html
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction
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Освен риск за здравето, има и висока ико-
номическа цена, включваща значителни 
разходи за лечение на заболяванията, дъл-
жащи се на тютюнопушене, както и загуба 
на човешки капитал поради свързаната с тю-
тюнопушенето смъртност и заболеваемост. 
Според данни на Световната банка (the World 
Bank) цената, която здравните системи в 
отделните държави плащат за преодоляване 
на последствията от употребата на тютюн 
варира между 0.1% и 1.1% от техния БВП. 
България плаща над 500 млн. евро. Според 
Европейския кодекс за борба с рака (Euro-
pean Cancer Code) употребата на тютюн под 
каквато и да е форма е сред най-значимите 
рискови фактори заедно с мръсния въздух, 
но най-висок е рискът при тези форми на 

консумация на тютюн, при които се образува 
дим, защото по-голямата част от токсичните 
и канцерогенни вещества са формират като 
продукти на горенето и присъстват в дима, 
който пушачите вдишват и на който са изло-
жени непушачите. 

Макар че разпространението на тютюнопу-
шене, като форма на употреба на тютюн, 
спада, то е бавно и незначително в световен 
мащаб. Освен това, общият брой на пушачи-
те стабилно расте в съотвествие с нараства-
нето на населението. През 2015 г. пушенето 
е било причина за 6.4 смъртни случаи в све-
та, което е довело до 148.6 млн. DALYs (2017). 
Към 2019 г. смъртните случаи, дължащи се 
на пушене в света, вече са 7.7 млн., а DALYs – 
200 млн. (2021) (Фигура 2). 

https://www.worldbank.org/en/home
https://www.worldbank.org/en/home
https://ecpc.org/news-events/european-code-against-cancer/
https://ecpc.org/news-events/european-code-against-cancer/
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Фигура 2 
Разпространение на тютюнопушенето към 2019 г. 
(https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621011697)

На Фигура 3 е показана смъртността на 100 
хил. души население (100 хил.), дължаща се 
на употребата на тютюн (основно пушене в 
посочения период) в ЕС, вкл. България. През 
2019 г. средната смъртност на 100 хил. в ЕС 
постепенно намалява и достига 176, докато 
средната смъртност в България бележи 
покачване до 328 на 100 хил. В абсолютни 
стойности това означава средно около 
859 умирания за ЕС за 2019 г. и 20 638 за 
България. Средната стойност на DALYs в ЕС 
бавно се понижава и достига средно 4 304 
на 100 хил. през 2019 г., а за България се 
увеличават до 8 890 на 100 хил. В абсолютни 
стойности това означава средно 22.1 млн. 
DALYs за ЕС и 616 хил. за България.

Изчислени са преките и непреки разходи, 
свързани с употребата на тютюн, в 
държавите от ЕС/ЕАСТ и те показват, че 
разходите възлизат на 97.7 млрд. евро, като 

половината от тях – 49.83 млрд. – са преки 
разходи. (https://www.euro.who.int/data/assets/
pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-
ENG-WEB.pdf). Годишните разходи за иконо-
миката на ЕС за лечение на сърдечносъдови 
заболявания се оценяват на 192 млрд. евро 
или около 400 евро на глава от населението. 
Финансовата тежест, свързана с белод-
робните заболявания, възлиза на близо 
100 млрд. евро. В други проучвания се 
твърди, че общата икономическа цена, 
свързана със заболяванията, дължащи се на 
тютюнопушене в Европа, е приблизително 
616 млрд. долара или 2.5% от БВП (Good-
child et al. 2018). Проучванe за България на 
база икономическа тежест на DALYs сочат, че 
промяната в навиците, водещи до намалява-
не на вредата от пушене, може да доведе до 
икономии в размер на 1.4 млрд. евро за 2019 
г. под формата на преки и непреки разходи 
за икономиката. (Panchev and Sharkov, 2021).

https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf
https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf
https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf
http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/402/pdf_7
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Според проучването Евробарометър на 
Европейската комисия, публикувано през 
2021 г. (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/
detail/2240), относно разпространението 
и моделите на употреба на тютюневи и 
никотинови продукти, традиционното 
тютюнопушене, предимно на цигари, 
продължава да има сериозно преимущество  
в ЕС. Средното разпространение на 
тютюнопушенето сред населението 15+ в 
Съюза е 25% (EС+Великобритания - 23%). 
Докладът сочи, че средното разпространение 
на тютюнопушенето в ЕС е намаляло само с 
2% за последните 3 години, откакто е прове-

дено предишното проучване през 2017 г. Но 
то варира значително в различните страни 
– от Гърция (42%), България (38%) и Хърватия 
(36%) до само 7% в Швеция, 12% в Холандия и 
Обединеното кралство, и 15% във Финландия 
(Фигура 4). Също така си струва да се 
отбележи, че делът на ежедневните пушачи 
следва много подобен модел – варира от 
Гърция (98%), България (97%) до по-малко в 
Люксембург (70%), Ирландия (74%) и Холандия 
(77%). Подобен е моделът и при средния брой 
изпушени цигари на ден. В Гърция средният 
пушач пуши 18,7 цигари дневно, следван от 
Хърватия (18,3), в България – 15,7.

   Европейски данни за пушенетоII.

Фигура 3 
Сравнение между смъртността на 100 хил. души население (100K), дължаща се на пушене, в ЕС и в България
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Според наличните агрегирани данни на 
Евростат, публикувани в средата на ноември 
2021 г., през 2019 г. 18.4% от населението 
на ЕС над 15-годишна възраст са били еже-
дневни пушачи. 12.6% от населението 
на ЕС са пушили по-малко от 20 цигари 
на ден, а 5.9% са пушили 20 или повече 
цигари дневно. Според данни на Евростат 
за 2019 г. за всички държави членки на ЕС 
държавите с най-висок процент ежедневни 
пушачи са България (28.7%), Гърция (23.6%), 
Латвия (22.1%), Германия (21.9%) и Хърватия 

(21.8%). И обратно, държавите с най-нисък 
дял на ежедневни пушачи са Швеция (6.4%), 
Финландия (9.9%), Люксембург (10.5%), 
Португалия (11.5%) и Дания (11.7%). От всички 
държави членки на ЕС само в Хърватия 
заклетите пушачи са мнозинството от 
ежедневните пушачи; те са мнозинство и в 
Турция и Сърбия. И обратно, в Нидерландия 
и Швеция само всеки пети ежедневен пушач 
е и заклет пушач. През 2019 г. около една 
осма от пушачите над 15 години в България 
са били заклети пушачи  (Фигура 5). 

Фигура 4 
Разпространение на тютюнопушенето в ЕС/ ЕС+ UK – Eurobaremeter 2021

Фигура 5 
Ежедневни пушачи в Европа през 2019 г. (Eвростат)
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Превенцията на тютюнопушенето е и трябва 
да остане първостепенна цел за обществото. 
Но според прогнозните данни на СЗО нивата 
на тютюнопушене в света ще останат значи-
ми в следващите години. Според Британската 
кралска колегия  на лекарите намаляването на 
вредата е ефективна стратегия, която се прила-
га в медицината и социалната политика с цел 
да се намалят вредните последствия за хората 
и/или обществото от дадено рисково пове-
дение или практики, които не могат да бъдат 
напълно предотвратени или преустановени.  

(https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-
without-smoke-tobacco-harm-reduction). Следовател-
но, ключова цел трябва да е адресирането 
на високото ниво на тютюнопушене, което 
да е насочено към постигане на устойчиво 
понижение, именно като се заменят вариан-
ти с намалена вреда, когато не се реализира 
преустановяване. Научните общества и меди-
цинските специалисти препоръчват поетапен 
подход в подкрепа на отказа от пушене, както 
и намаляване на вредата. (Piepoli et al. 2016). 

Тук предлагаме практически и разумни стратегии за адресиране на риска от 
пушене, включващи подходи за намаляване на вредата:

 ·  Образователни инициативи относно вредата от пушенето, целящи повишаване на 
здравната култура;

 ·  Лекарствено лечение с цитизин, варениклин или бупропион;

·  За съжаление, лекарствените интервенции са ефективни в краткосрочен план и 
водят до значителни странични ефекти. Терапиите от втора линия може да включват 
комбинирани препарати от бупропион и налтрексон; 

   Подходи за намаляване на вредатаIV.

Според данни от Доклада за здравните 
профили на държавите за 2021 г. България е 
на челно място в ЕС като държава, където пу-
шенето е най-широко разпространено (OECD, 
Systems, and Policies 2021). Над 28% от българите 
са пушачи, като този процент е със 7% по-висок 
от средния за ЕС. Данните на Евробарометър 
за 2021 г. разкриват една още по-тревожна 
тенденция - 38% от българите над 15 години 
са пушачи, което представлява ръст от 2% в 
сравнение с данните от същото проучване на 
Евробарометър за 2017 г., като в периода 2007 
– 2017 г. процентът е бил стабилен – 36%.

Данните от проучването за 2019 г. на Евро-
пейското здравно интервю (EHIS), провежда-
но от Евростат сред голяма извадка от лица 
над 15-годишна възраст, ясно показват, че 
в България преобладават предпочитанията 
към цигарите и вследствие на това се отчита 
висок процент на тютюнопушене. 36.2% от 
населението казват, че употребяват тютюне-
ви изделия, а 29.1% съобщават, че употребя-
ват тютюневи изделия всеки ден. Ежеднев-
ната консумация на тютюневи изделия през 
2019 г. се е увеличила с 1% спрямо данните 
от EHIS за 2014 г. 

     Пушенето в БългарияIII.

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-01-20-253
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По отношение на тютюна, стратегиите за нама-
ляване на вредата обикновено предвиждат за-
местване на най-вредните тютюневи изделия 
с други по-малко вредни продукти, при които 
излагането на токсични, канцерогенни и други 
вредни вещества е по-ниско (Cox and Dawkins 
2018). Такива заместители могат да са тип про-
дукти, при чиято употреба не се формира дим 
от протичащ процес на горене (електронни 
цигари, нагреваеми тютюневи изделия, нико-
тинови изделия за орална употреба) и за кои-
то е научно показано, че отделят значително 
по-малко токсични и други вредни вещества 
от тези в тютюневия дим (National Academies of 
Sciences and Medicine 2018). Според доклад, из-
готвен през 2018 г. по поръчка на Агенцията 
за обществено здраве на Англия (PHE), въпре-
ки че дългосрочният ефект върху белодробна-
та тъкан от никотина, доставян от електронни 
цигари, в сравнение с ефекта от тютюневи 
цигари, не е напълно проучен (McNeill, 2018), 
общият риск от вредно въздействие при елек-
тронните цигари се оценява на под 5% от 
риска при тютюнопушенето, а рискът от раз-
витие на рак – на по-малко от 1% от риска при 
тютюнопушене. В актуализирания преглед на 
научните доказателства относно електронни-
те цигари на PHE (Агенцията за обществено 

здраве на Англия), публикуван през 2021 г., се 
констатира например, че >50 000 души, които 
иначе са щели да продължат да пушат цигари, 
са спрели да пушат с помощта на електронни 
цигари през 2017 г. В него също така се посоч-
ва, че успеваемостта на стратегиите за отказ 
от цигари, при които се използват продукти за 
вейпинг, е дори по-висока – между 60% и 74% 
през 2019 г. и 2020 г. (McNeil et al, 2021).

Неотдавна Федералният институт за оценка 
на риска на Германия (BfR) осъществи два 
поредни анализа на новия начин за употреба 
на тютюн с нагряване без горене. Техният 
извод е, че и при нагряването, и при горенето 
на тютюна се доставя сходно количество 
никотин, но в първия случай се отделят 
около 80–90% по-малко алдехиди, 97–99% 
по-малко летливи органични съединения и 
концентрациите на основните канцерогени 
също са значително намалени (Mallock et 
al. 2018). В друго неотдавнашно проучване 
е изследван ефектът от употребата на 
нагреваеми тютюневи изделия върху 
качеството на въздуха в затворени 
помещения в сравнение с цигарения дим 
(Lüdicke et al. 2019). В момента се прави 
сравнително изследване на качеството на 

 ·  Медицинските/лекарствени интервенции трябва да бъдат допълнени от 
психологическа помощ с доказана ефективност; 

 ·  Индивидуално консултиране, групова терапия и специални програми за специфични 
целеви групи, като бременни жени, младежи или хора със заболявания, като хронична 
обструктивна белодробна болест, сърдечносъдови болести и др.;  

 ·  Подходи за замяна на цигарите или другите изделия за пушене с различни форми 
на употреба на тютюн или никотин, при които не протича горене и излагането на 
токсични, канцерогенни или други вредни вещества е по-ниско;

 ·  Замяната на пушенето с бездимни/негорими изделия ще предотврати пасивното 
пушене. Вторичният дим, отделян в околната среда, подобно на цигарите след 
основната димна струя, съдържа хиляди токсични вещества;

 ·  Базирано на риска регулиране на маркетинга и етикетиране на продуктите, както и 
фискални мерки за различните видове продукти съобразно на нивото на риска, свързан 
с употребата им.
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Фигура 6 
Спектър на риска за различните никотинови и тютюневи изделия

Понастоящем се провеждат множество научни 
проучвания във връзка с употребата на нико-
тин и тютюн, но болшинството от събраните до 
момента доказателства и публикуваната научна 
литература потвърждават, че замяната на цига-
ри с негорими алтернативни продукти – било 

то съдържащи тютюн или само никотин – е  
научно обоснован подход за намаляване на вре-
дата, който създава възможност за намаляване 
на риска от развитие на заболявания, свързани 
с пушене, и за постигане на понижение на раз-
пространението на тютюнопушенето.    

въздуха в затворени помещения при пушене 
и при употреба на електронни цигари и на 
нагреваеми тютюневи изделия. В доклад, 
публикуван през 2022 г., са анализирани и 
съпоставени концентрациите на никотин, 
пропиленгликол и растителен глицерин и 
нивата на летливи органични съединения 
(ЛОС), алдехиди, наночастици и прахови 
частици (Yu et al. 2022) при употреба на закрито. 
Резултатите показват, че концентрациите 
на никотин, отделян от нагреваемите 
тютюневи изделия, са по-ниски от тези от 
цигарите, емисиите на растителен глицерин 
от нагреваемите тютюневи изделия са по-
високи от тези от цигарения дим, и макар 
че при нагряване на тютюна са установени 
различни ЛОС, алдехиди, наночастици или 
прахови частици, тяхното количество е 
значително по-малко в сравнение с това при 
пушене на конвенционални цигари.

Степента на вредност при употребата 
на различните тютюневи и никотинови 
изделия зависи от начина на употреба и 
съдържанието им – дали съдържат тютюн или 
не, те доставят никотин. Тъй като никотинът 
води до пристрастяване и употребата му е 
свързана с рискове, затова прилагането на 
никотин-заместващи терапии по лекарско 
предписание следва да се осъществява под 
строг лекарски надзор. И все пак, приемът 
на никотин се предписва като медицинско 
средство за спиране на пушене, тъй като 
никотинът не е първопричината за риск 
от развитие на заболявания. В този смисъл 
никотин-заместващите лекарствени средства 
се позиционират в най-ниския спектър на 
риска на диаграмата на риска, както е пока-
зано на Фигура 6, докато цигарите и другите 
тютюневи изделия за пушене остават в най-
високия рисков спектър, като най-вредни. 
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Прекомерна употреба 
на електронни 
екрани/дигитални 
устройства 
ОСНОВНИ ФАКТИ 

  ·  Средното време, което тийнейджър-
ите прекарват пред екрана, се е 
удвоило през КОВИД пандемията и е 
7.7 часа дневно;

  ·  Над 50% от възрастните също 
прекарват повече време пред екрана 
на поне две различни устройства;

  ·  Поколението Z прекарва пред екрана 
поне девет часа дневно; 

  ·  Хората прекарват пет часа пред 
екрана на лаптопите си всеки ден;

  ·  Хората прекарват около 145 минути в 
социалните мрежи;

  ·  Потребителите на Snapchat прекарват 
приблизително 25 до 30 минути на 
ден в приложението;

  ·  Ограничаването на времето, прека-
рано в социалните мрежи всеки ден с 
30 минути подобрява благосъстоя-
нието и намалява депресията.

„Колкото по-рано започне 
използването на екраните, толкова 

повече това засяга развитието на 
мозъка на детето и толкова по-
вероятно е да има проблеми със 

справянето с пристрастяването си 
към тях и към технологиите по-

късно в живота.“

~ Д-р Лора Маркам
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Проблемната употреба на екрани/елек-
тронни устройства (problematic use of 
screens - PSU) обхваща разстройства, свър-
зани с интернет и екранна зависимост, като 
пристрастяване към интернет, пристрас-
тяване към онлайн видео игри, проблемна 
употреба на интернет, компулсивно използ-
ване на интернет, патологично играене на 
видео игри, пристрастяване към видео игри, 
патологична употреба на технологии, зави-
симост от мобилни телефони, пристрастява-
не към социални мрежи, проблемна употре-
ба на смартфони, гледане на телевизионни 
сериали без прекъсване, зависимост от пор-
нография - списъкът не е изчерпателен,  тъй 
като това са сравнително нови човешки по-

веденчески навици, които следва да бъдат 
оценявани и проучвани (Фигура 1). През 
2015 г. Световната здравна организация оп-
ределя проблемната употреба на мобилни 
телефони (Problematic Mobile Phone Use) като 
опасност за общественото здраве. Година 
по-късно Американската академия по педи-
атрия излезе с препоръки за ограничаване 
на екранното време на децата. Пристрастя-
ването към видео игри бе включено в Меж-
дународната класификация на болестите 
(МКБ-11) през 2021 г. и в Диагностичното и 
статистическо ръководство за психични раз-
стройства (DSM-V) през 2013 г. (https://www.
who.int/standards/classifications/frequently-asked-
questions/gaming-disorder). 

Фигура 1 
Видове проблемна употреба на електронни устройства 

Здравни и икономически последици от 
прекомерна употреба на екрани/дигитални 
устройства  I.

Използването на смартфони се увеличава 
драстично, което го превръща в основен 
рисков фактор в нарастващата обща проб-
лемна употреба на електронни устройства. 
Службата по далекосъобщения на Обединено-

то кралство (Ofcom) съобщава, че една трета 
(34%) от децата в предучилищна възраст (3-4 
години) имат собствени електронни устрой-
ства, например таблет или конзола за игри. От 
медицинска гледна точка употребата на елек-

https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gaming-disorder
https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gaming-disorder
https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gaming-disorder
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тронни устройства от деца  поражда притесне-
ния, свързани с прекарването на твърде много 
време пред екрана, неправилното използване 
на устройствата и започване твърде рано упо-
треба (под 2 годишна възраст) (Sigman 2017). 
Прекарването на прекалено дълго време пред 
екрана е свързано със загуба на концентра-
ция и проблеми със самоконтрола при деца в 
предучилищна възраст, което води до по-ви-
сок риск от негативни последствия за децата в 
бъдеще, например намалени способности за 
изпълнение на задачи, дори и като езиковите 
способности (Tamana et al. 2019). Излагането 
на синя светлина вечер потиска производство-
то на мелатонин, което се отразява негативно 
на заспиването и намалява количеството вре-
ме, прекарано в сън. Макар че по-малките деца 
са най-страстните потребители, пубертетът е 
ключовият период, в който може да се развият 
зависимости (Pivetta et al. 2019). Сънят е от пър-
востепенно значение за развитието на детето 
и има научни доказателства, че по-дългото ек-
ранно време на ден е причина за съкращаване 
на нощния сън (Durham et al. 2021). Правят се 
все повече обстойни проучвания, в които се ус-
тановяват микроструктурни и обемни измене-

ния или аномалии в сивото и бяло мозъчно ве-
щество при подрастващите и младежите, при 
които е констатирана проблемна употреба на 
електронни устройства, в сравнение с контрол-
ната група от здрави участници. Наблюдавани 
са различия в мозъчната структура и функция 
в същите зони на мозъка, които са свързани 
с наркотичната зависимост (Sigman 2017). Къ-
согледството също се превръща в проблем в 
световен мащаб, основно поради проблем-
ната употреба на електронни устройства. 
Към днешна дата почти 50% от младежите в 
Европа и 80% до 90% от младежите в градове-
те в Източна Азия имат късогледство. Ранното 
развитие на късогледство води до влошаване-
то му в зряла възраст. Това може да причини 
увреждане на зрението и дори ослепяване по-
ради засягане на ретината на по-късен етап в 
живота. Според прогнозни данни процентът 
на хората с късогледство в света ще достигне 
49.8% през 2050 г. (Huang et al. 2021).

Има много рискови фактори, както модифи-
цируеми, така и неподлежащи на промяна, за 
проблемната употреба на електронни устрой-
ства и те са обобщени на Фигура 2. 

Фигура 2 
Рискови фактори за проблемна употреба на електронни устройства
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Рисковите фактори включват пол (конкретно 
женски) (Servidio 2019), ранна възраст (Csibi 
et al. 2021), ранно започване на излагане. 
Многократното излагане на екрани в 
ранна възраст е свързано с усещане за 
възнаграждение, което не се дължи на 
употребата на вещества, и може да промени 
невронната пластичност в някои области на 
мозъка, които се влияят и от злоупотребата 
с наркотици. Типът на родителската 
привързаност (тревожна или избягваща) 
предразполага подрастващите към аномална 
употреба на електронни устройства (Zhang, 
Tan, and Lei 2019). Когато родителите 
изразяват привързаност и задоволяват 
емоционалните нужди на детето, неговата 
самооценка е стабилна. В частност, индивиди, 
които са несигурни по отношение на своите 
взаимоотношения, може да са изложени 
на по-висок риск да развият страхове и 
тревожност, включително във връзка с 
това дали имат достатъчно силна връзка 
с хората, които обичат (Pivetta et al. 2019). 
Емоционалният тормоз в детска възраст е 
пряко свързан с проблемната употреба на 
електронни устройства, която се превръща в 
механизъм за справяне с пост-травматичния 
стрес (Emirtekin et al. 2019). Бедността също 

е рисков фактор за насилие в семейството 
(Kushima et al. 2022). За сравнение, при пост-
травматичен стрес от насилие в семейството 
наблюдаваме черти, сходни на проблемната 
употреба на смартфони. 

Интернет е средата, откъдето на практика 
произлизат всички случаи на технологична 
зависимост. Въпреки че развитието на 
технологиите вещае много “добри неща” за 
бизнеса, организациите, институциите и от-
делните хора, то носи със себе си и проблеми: 
увеличаващ се брой случаи на зависимост 
от интернет и видео игри, „вездесъщи“ 
мобилни телефони и непрекъснато 
възпроизвеждащи се социални медии. Един 
бърз преглед на еволюцията на самата 
индустрия обяснява защо днес трябва да 
говорим за пристрастяването към интернет. 
Индустрията на глобалните интернет услуги 
е огромна. През 2020 г. общата пазарна 
стойност на индустрията за глобални 
интернет услуги се оценява на 450.1 млрд. 
долара. До 2027 г. се очаква тя да достигне 
632.4 млрд. долара при съставна годишна 
норма на растеж от 5% за периода 2020-
2027 г. (Research and Markets, 2020).

Глобалната употреба на мобилни устройства 
достига 5.27 млрд. през юли 2021 г. За 
сравнение, в края на 2011 г. само малко над 2 
млрд. души по света са използвали интернет 
(около 30% от населението на света), като 
техният брой бележи ръст от средно 9% 
годишно (Фигура 3). Основните устройства 
с екрани, използвани от хората, са техните 
мобилни телефони – 90.9% от потребителите 

влизат в интернет през телефона си. 
89.6% от използването на интернет е през 
смартфони, а средното време, прекарано в 
интернет през мобилно устройство, е 3 часа 
и 37 минути. В света има 4.55 млрд. активни 
потребители на социалните медии (56.7% 
от населението на света). През ноември 
2021 г. средното време на ден, прекарано в 
използване на интернет, от всеки отделен 

   Глобални и европейски данни II.

https://www.researchandmarkets.com/reports/5139888/internet-services-global-market-trajectory-and?
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Фигура 3 
Употреба на мобилни устройства в света през 2021 г. 

потребител на интернет е било 6 часа и 
58 минути, което е над 10 пъти повече в 
сравнение с това преди 10 години. През 
2021 г. основната причина за увеличаване 
на времето, прекарано пред екрана, са били 
социалните медии – близо една трета от 
общото време в интернет. Друга причина за 
прекарване на по-дълго време пред екрана 
е увеличаването на скоростта на интернет 
връзките през последното десетилетие. 

Видео игрите (онлайн и офлайн) са друг 
основен проблем, предвид факта, че 85% от 
потребителите на интернет в света играят 
игри, а 33% го правят всеки ден. По-младите 
хора са по-склонни да играят видео игри, 
но двама от всеки трима потребители на 
интернет на възраст между 55 и 64 години 
също се определят като геймъри (https://
datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-
statshot). 

Пандемията от КОВИД-19 ускори проблема, 
тъй като поради локдауните хората трябва-
ше да намалят времето, прекарано навън, 
и другите дейности, които им доставят удо-
волствие. Онлайн обучението и работата 
онлайн повишиха драстично времето, пре-
карано пред екрана, формираха се и нови на-
вици за пазаруване, забавление и социални 
контакти в онлайн пространството. Децата 
и младежите никога преди това не са 
прекарвали толкова дълго време пред 

екрана както за обучение, така и по други, 
не толкова належащи причини, като това 
се отнася дори за деца под 7-годишна 
възраст, които не се е налагало да учат он-
лайн. Последиците от увеличаването на 
екранното време на децата, дължащо се 
на пандемията от КОВИД-19, за ранното 
развитие на децата, а и за възрастните, 
поставят нова перспектива за семейните 
навици и нужда от анализ на ефекта от 
електронните екрани. 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
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През 2012 г. в България се отчита висок 
процент на 4–6-годишни, които прекарват 
60–240 мин. пред екрана на телевизора на 
ден, като това време е сходно с времето в 
Белгия и Полша и чувствително надвиша-
ва времето в Германия и Испания - 20–30 
мин (Bergmann et al. 2022). Същата година 
Livingstone et al, 2011 посочват, че четири от 
пет деца на възраст 9-16 години в България 
използват интернет ежедневно, като 44% от 
тях съобщават, че „относително често“ или 
„много често“ прекаляват с употребата на 
интернет. Изследване на екранното време 
на децата в България на СЗО (Регионален 
офис на СЗО за Европа 2022) показва, че 50% 
от 11-годишните прекарват 2 или повече 
часа пред компютъра. При 13-годишните 
делът на прекарващите 2 или повече часа 
пред компютъра е 68%, а при 15-годишните 
- 69.5%. Друго проучване от 2016 г. сочи, че 
българските деца започват да използват 
интернет на 8-годишна възраст, което е 
една година по-рано, отколкото през 2010 г. 

Около 97% от българските деца и подраства-
щи са били активни онлайн  потребители през 
2016 г., докато през 2010 г. 81% от тях са били 

активни онлайн (UNICEF, 2022). Според неот-
давнашно проучване на онлайн обучението 
по време на локдауните 82% от домакинствата 
съобщават, че имат достъп до устройства, поз-
воляващи децата да се обучават електронно, а 
79% от учениците са използвали свое собстве-
но устройство (Christova et al, 2020). По време на 
пандемията родителите са купували лаптопи 
(22,4%), смартфони (10,5%) и таблети (8,8%). 

Според онлайн базирано изследване на по-
ведението и нагласите на родителите във 
връзка с екранното време, проведено с 1 
427 респонденти, 15% от децата на възраст 
0-6 месеца прекарват време пред екрана на 
телевизора, а 2% - пред екрана на смартфон 
(Stamenova, D, 2022, Фигура 4). В следващата 
възрастова група (6-12 месеца) 28% от де-
цата прекарват време пред екрана на теле-
визора, а 10% - пред екрана на смартфон. В 
групата на 1-3-годишните 39% гледат теле-
визия, 33% използват смартфони и 18% из-
ползват таблети. Родителите са със смесени 
чувства по отношение на екранното време, 
като посочват както предимствата (образо-
вание), така и недостатъците (промени в на-
строението). 

Фигура 4 
Онлайн базирано изследване на поведението и нагласите на родителите във връзка с екранното време, 
Stamenova, D., 2022 непубликувани данни

   Данни за прекомерната употреба на 
екрани/електронни устройства в БългарияIII.

http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet%28lsero%29.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-covid-19-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE
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    Подходи за намаляване на вредатаIV.

В публикацията „Фокус върху здравето 
и благосъстоянието на подрастващите 
– резултати от проучване на здравното 
поведение на учениците в Европа и 
Канада 2017/2018“ (Huang et al. 2021) се по-
сочва, че според всички индикатори в 
изследването, в България кибер тормозът е 

по-широко разпространен по отношение на 
подрастващите спрямо средното за всички 
възрастови групи. Българските деца са по-
склонни да признаят, че са били обект на 
кибер тормоз в сравнение с представите на 
техните родители (Livingstone et al, 2011).

Според наличните проучвания и прогнози са 
възможни трайни здравни и поведенчески 
промени, поради което се налага сега да 
се помисли за внимателно формулирана 
политика за намаляване на вредата, 

насочена към предоставяне на обучение за 
възрастните в ролята им на родители, към 
педиатрите, както и към технологичните 
компании относно методите и практиките 
за предлагане на съдържание. 

Тук предлагаме практически и разумни стратегии за адресиране на риска от 
прекомерна употреба на екрани, включващи подходи за намаляване на вредата:

 ·  �Предоставяне на обучение за родителите през медиите и препоръки от педиатри имат 
доказан ефект за намаляване на екранното време при децата. По-ниският образователен 
ценз на родителите е свързан с по-голяма вероятност децата да прекарват време пред 
екрана още щом достигнат 6-месечна възраст (Wiltshire et al. 2021); Насърчаване на 
родителите за използване на приложения, ограничаващи екранното време за смартфони/
лаптопи биха създали здравословни дигитални навици в семейната среда; 

 ·  � Обучение за педиатрите във връзка с екранното време относно експозицията при бебета и 
малки деца;

 ·  � Редовният скрийнинг на деца и възрастни за късогледство, затлъстяване и проблеми 
с гръбначния стълб, предизвикани от заседнал начин на живот и прекарване на 
прекалено дълго време пред екран, също е от съществено значение за повишаване на 
информираността наред с разработването на насоки за родители относно контрола на 
екранното време;

 ·  � Насърчаването на устойчиви семейни активности и навици в почивните дни чрез социални 
кампании, стимулиращи „прекарване на време със семейството“ и по-малко екранно време 
както за децата, така и за възрастните, също е политика за намаляване на вредата; 

http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet%28lsero%29.pdf
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 ·  �Провеждането на кампании, насочени към (младите) шофьори, за шофиране без говорене/
скролване/писане на телефон също е тема, която трябва да бъде широко обсъдена;

 ·  � Внимателна дигитализация на образователния процес и хибридни форми на обучение, 
съобразени с реалните потребности на учениците в зависимост от тяхната възраст. Повече 
екипна работа и проекти, както и традиционни училищни занимания, като театрални 
постановки, изкуства и групови дискусии, биха спомогнали за социализацията, самооценката 
и контрола на емоциите; 

 ·  � Насърчаване на интервенции за саморефлексия (т.нар. майндфулнес) в училищата. 
Майндфулнес практиките намаляват склонността към пристрастяване, тревожността и 
непреодолимото желание. Този подход дава резултат и по отношение на проблемната 
употреба на смартфони (Regan et al. 2020);

 ·  � Програми, насърчаващи и благоприятстващи физическата активност, биха могли да доведат 
до намаляване на екранното време при младежите. В научната литература се съобщава, че 
хората, които правят аеробни физически упражнения, са по-малко склонни да употребяват 
наркотици, съответно физическата активност се разглежда като нелекарствена терапия 
за разстройствата, свързани със злоупотреба с вещества (Marrero-Cristobal et al. 2022). 
Парк установява отрицателна корелация между степента на физическа активност и риска 
от проблемна употреба на интернет и прави извода, че „физическата активност може да 
спомогне за подобряване на психичното здраве на подрастващите“ (Park 2014);

 ·  �  Насърчаването на физическата активност предполага изграждане на съоръжения, паркове 
и алеи за колоездене и тичане, увеличаване на часовете по физическо възпитание в 
училище и ограничаване на продажбата на нездравословни храни във и около училищата, 
както и подходящо етикетиране на храните с оглед тяхната калорийна стойност. Това би 
довело и до вторичен ефект на намаляване на заболяванията, дължащи се на затлъстяване. 
Отделянето на повече време за физическа активност и прекарването на по-малко време 
пред екраните допринася за психичното благополучие и усещане за удовлетвореност от 
живота при подрастващите;

 ·  � Ясна политика по отношение на алгоритмите за изпращане на известия, както и за 
платеното и безплатно съдържание, предлагано от социалните медии; 

 ·  � Въвеждане на функции, като например функцията „побутване“ (nudge) на Meta, за регулира-
не на времето, посветено на пристрастяващи теми, например външен вид, тегло и др.; 

 ·  � Прекъсване на фийда при скролване (в момента в социалните медии фийдът е безкраен); 
екранни предупреждения („почини си“) след прекарано дълго време в социалните медии 
или след дълго гледане на видео без прекъсване; съобщения за изображенията, които са 
преработени или преминали филтър;

 ·  � Игри: Въвеждане на изисквания съвместно с PEGI (Паневропейската информация за игрите) 
за разработчиците на игри, предвиждащи спиране на играта след определен период от 
време, особено за игри, които не са образователни и деца под определена възраст.
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Заключение

„Съвършенството никога не е 
случайност. То винаги е резултат от 
твърдо намерение, истинско усилие и 

интелигентно изпълнение. То е мъдрият 
избор от множество алтернативи – 

съзнателният избор, а не случайността, 
определя съдбата.“

~ Аристотел
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Популационните епидемиологични данни 
сочат недвусмислено, че има ясна и пряка 
връзка между широкото разпространение 
на гореописаните поведенчески рискови 
фактори и развитието на НБ, както и проявята 
на тежки симптоми и усложнения при 
инфекции вследствие на заразни болести, 
като КОВИД-19. Тъй като не може да се 
гарантира нито пълна превенция на НБ, нито 
на заразните болести на ниво население, 
логично е да се приеме, че своевременни 
стъпки за подобрения в начина на живот 
чрез прилагане на стратегии за намаляване 
на вредата от различните рискови фактори 
е от ключово значение за подобряване на 
здравния статус и за по-добрата подготвеност 
за бъдещи пандемии от заразни болести. 
Епидемиологичното припокриване на НБ и 
инфекциозните заболявания, като КОВИД-19, 
бе причината нашият екип да се фокусира 
специално върху начините за намаляване 
на вредата от рисковите фактори, водещи 
до развитие на НБ, както и да подчертае, 
че инвестициите в наука и иновации могат 
да доведат до по-добра реакция на здравни 
кризи в дългосрочен план в България. 

С напредването на икономическата 
глобализация ставаме свидетели на 
увеличена злоупотреба с алкохол (The 
globalization of alcohol abuse, Abderhalden 
I; Medicus Mundi Schweiz (2022)), по-
нездравословно хранене (Mas 2016), 
удължено време на заседнал начин на 
живот и прекарване на твърде много 
време пред дигитални екрани (Alturki, 
Brookes, and Davies 2020), като това засяга 
и децата, и подрастващите. Макар че при 
тютюнопушенето, като рисков фактор, 
се отбелязва постепенно, но твърде 
бавно и незначително намаление, всички 
горе-споменати рискови фактори водят 
до развитието на сърдечносъдови 
заболявания, ендокринни заболявания, 

рак, мускулно-скелетни заболявания и 
др. Модерната наука, напредъкът в 
технологиите и по-лесният достъп до 
множество по-добри алтернативи трябва да 
бъдат използвани, за да се намали вредата, 
свързана с всички рискови поведения, за да 
се постигнат ползи както за здравето, така и 
спестяване на разходи за здраве.

Докладът „(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“ 
повишава информираността относно тези 
широко разпространени рискови фактори 
за здравето, представя научния възглед за 
механизмите, водещи до влошено здраве, 
и предлага препоръки за НАМАЛЯВАНЕ НА 
ВРЕДАТА от тях. Той поставя в центъра на 
вниманието ценната възможност, която 
пост-Ковид ерата предоставя сега, като в 
него се отправя призив към обществото 
своевременно да се направят подобрения 
в начина на живот и общия здравен статус 
и да бъдат адресирани рисковите фактори, 
свързани с НБ, посредством прилагане 
на подходи за намаляване на вредата за 
онази част от хората, които не преустановят 
вредните навици. 

Освен това в Доклада се отчита 
икономическата стойност и финансовата 
тежест за здравната система и БВП, както 
и ползите от предприемането на разумни 
и прагматични действия в посока на 
намаляване на вредата за спестяване на 
разходи за системата на здравеопазване. 
Инициативи, които насърчават стратегиите 
за намаляване на вредите, могат да бъдат 
инструмент за такава подготвеност и могат 
също така да послужат за намаляване 
на икономическата тежест, свързана с 
незаразните заболявания, като по този 
начин допринасят за подобряване на 
капацитета на страните, особено на 
България, за ефективна реакция на 
евентуални здравни кризи.
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Разходите за здраве на глава от населението 
в България са се удвоили от 2005 г. насам. 
Те, като цяло, остават много по-ниски от 
тези в ЕС и като абсолютни стойности, и като 
дял от БВП, но 61% от разходите за здраве 
през 2019 г. са публични, а 38% частни, като 
частните разходи са предимно за лекарства 
за амбулаторно лечение, а това е над 2.5 
пъти повече от средното в ЕС.

Наличните научни данни и прегледът на 
научна литература ни кара да вярваме, 
че повишаването на информираността 
на обществото, здравните експерти и 
политиците с помощта на инициативи, като 
нашата съвместна работа по този Доклад, 

трябва да лежи в основата на едно ново 
отношение към подходите за превенция 
и намаляване на вредата в полза на 
обществото. Докладът e пилотен проект и 
ние отправяме покана към общността на 
ПанЕвропа за принос към него. В този смисъл, 
той остава отворен и ние приветстваме 
учени и експерти да дадат своя принос, като 
споделят професионалните си познания 
и допълнят информацията, така че той да 
бъде още по-релевантен в контекста на 
евентуални нововъзникващи инфекциозни 
заболявания, които могат да изправят 
човечеството пред нови и неочаквани 
предизвикателства.
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