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РЕЗЮМЕ

Проведено е второ национално представително епи-
демиологично изследване на болестността от чести 
психични болести. Изследвана е самооценката за об-
щото телесно и психично здраве по пол, възраст и мес-
тоживеене. Използвана е американска изследовател-
ска методика, която позволява задълбочено проучване 
на психиатричните оплаквания на населението от ан-
кетьори, които не са специалисти в медицината. Ме-
тодиката събира информация за нивото на разпрос-
транение на честите психични болести,  връзката им 
с начина на живот и ползването на психично-здравни 
услуги. Проведени са анкети с 1599 души от цялата 
страна. Резултатите показват, че респондентите 
подценяват проблемите в психичното си функциони-
ране, като изтъкват на преден план соматичните про-
блеми.

Ключови думи: епидемиология, психиатрия, 
чести психични разстройства, национално про-
учване, болестност.

ВЪВЕДЕНИЕ

Има данни, че в България намалената работоспособ-
ност и отсъствие от работа се свързва (в много висок 
процент) със следните симптоми: главоболие, безсъние 
и хронична болка. Горните оплаквания, заедно с невро-
логичните заболявания, са най-честите причини за от-
съствие от работа. У нас, за разлика от други страни, се 
наблюдава изместване на водещите причини за загуба 
на дни (поради здравословни проблеми) по посока на 
соматични заболявания, което се приема като косвен 
индикатор за високия праг на стигматизация на пси-
хичноздравните услуги (1).  
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SUMMARY

Conducting a second national representative epidemio-
logical study of the disease of  common mental  disor-
ders. Examination of self-assessment of general physical 
and mental health by gender, age and place of residence. 
A US research methodology has been used to allow an 
in-depth investigation into the psychiatric complaints of 
the population by non-medical practitioners. The meth-
odology gathers information on the prevalence of com-
mon mental illnesses, their relationship to lifestyle and 
the use of mental health services. Questionnaires were 
conducted with 1599 people from all over the country. 
The results indicate that respondents underestimate 
problems in their mental functioning, highlighting so-
matic issues.

Key words: epidemiology, psychiatry, common 
mental disorders, national survey, prevalence

INTRODUCTION

There is evidence that in Bulgaria reduced working 
capacity and absence from work is associated (in a very 
high percentage) with the following symptoms: headache, 
insomnia and chronic pain. The above complaints 
along with neurological illnesses are the most common 
causes of absenteeism. Unlike other countries, there are 
displacement of the leading causes of work loss days (due 
to health problems) towards somatic diseases, which is 
considered as an indirect indicator of the high threshold of 
stigmatization of mental health services (1).
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В периода ноември 2016 – март 2017 г. е проведено второ 
специализирано национално представително проучва-
не, чрез което да се събере, обработи и анализира ин-
формация за разпространението на честите психични 
разстройства сред населението на България. 

За провеждане на първото българско изследване (Меж-
дународното проучване на здравето и стреса 2002 - 
ISHS 2002) е използвана печатната версия (PAPI 2002) 
на Съставното международно диагностично интервю 
(Composite International Diagnostic Interview - CIDI)(2). 
Версията на въпросника е 3.0 (WMH-CIDI 3.0)(3). WMH-
CIDI 3.0 е структуриран въпросник, подходящ за упо-
треба от анкетьори, които не са специалисти в областта 
на психиатрията или медицината. Инструментът на из-
следването представлява подробно, напълно стандарти-
зирано интервю за оценка на психичните разстройства 
и за поставяне на диагнози в съответствие с дефиниции-
те и критериите на Десетата ревизия на Международна 
класификация на болестите [МКБ-10 (СЗО, 1992-93)] и 
Четвъртата ревизия на Диагностичен и статистически 
наръчник на психичните разстройства (DSM-IV) на 
Американската психиатрична асоциация (АПА, 1994). 
Въпросникът е предназначен за ползване в различни 
култури и при различни условия. Адаптации на инстру-
мента са преведени на много езици в печатна версия, а 
също и в компютризирани версии. Въпросникът включ-
ва модул за скриниране и 39 други секции. Част от тях 
са фокусирани върху диагностицирането на различните 
психиатрични разстройства и състояния (22 секции), 
функционирането (4 секции), лечението и поведението, 
свързано с търсене на специализирана помощ (2 секции), 
рисковите фактори, свързани с личността на човека (4 
секции), социално-демографски фактори (6 секции) и 
административно-методологични фактори (2 секции). 
Тази структура на въпросника позволява широко диаг-
ностициране, изследване на годишната и пожизнената 
болестност, рисковите фактори, детайлна оценка на кли-
ничната тежест и последствията, събиране на информа-
ция за лечението, както и данни и за наличие на симто-
матика и нивото на функциониране на интервюираните 
през последния месец, предхождащ интервюто (4). 

Настоящото епидемиологично изследване е проведено 
в рамките на проект „Подобрени услуги за психично 
здраве“,  Програма БГ 07 „Инициативи за обществено 
здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Ев-
ропейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 
и Норвежкия финансов механизъм ( НФМ) 2009-2014 
(5). Това второ епидемиологично изследване, както и 
предшестващото го ЕПИБУЛ 1, е част от World Mental 
Health (WMH) Survey Initiative (6), което се координи-
ра от WMH Data Analysis Coordination Centre - Harvard 
University School of Medicine и WMH Data Collection 
Coordination Centre - University of Michigan.

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH

In the period November 2016 - March 2017, a second 
specialized national representative study was carried 
out to collect, process and analyze information on the 
prevalence of common mental disorders among the 
population of Bulgaria.

To conduct the first Bulgarian study (International Health 
and Stress Study 2002 - ISHS 2002) was used the Paper 
and Pencil Instrument (PAPI) (2002) of the Composite 
International Diagnostic Interview (CIDI) (2). The 
questionnaire version used is Version 3.0 (WMH-CIDI 
3.0)(3). WMH-CIDI 3.0 is a structured questionnaire 
that is suitable for use by lay interviewers who are not 
psychiatric or medical specialists. The tool of the study is 
a detailed, fully standardized interview for the assessment 
of mental disorders and diagnosis in accordance with 
the definitions and criteria of the Tenth Revision of the 
International Classification of Diseases [ICD-10 (WHO, 
1992-93)] and the Fourth revision of the Diagnostic and 
the Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) of 
the American Psychiatric Association (APA, 1994). The 
questionnaire is intended for use in different cultures and 
under different conditions. Adaptations of the tool have 
been translated into many languages in a printed version 
and also in computerized versions. The questionnaire 
includes a screening module and 39 other sections. Some 
of them are focused on the diagnosis of various mental 
disorders and conditions (22 sections), the functioning (4 
sections), the treatment and the behavior related to the 
search for specialized care (2 sections), the risk factors 
related to the person‘s personality (4 sections), socio-
demographic factors (6 sections) and administrative-
methodological factors (2 sections). This structure of 
the questionnaire allows for widely diagnosis, study of 
annual and lifetime prevalence, risk factors, detailed 
assessment of clinical severity and consequences, 
collection of treatment information, and the data for the 
presence of symptomatology and performance levels 
of those interviewed in the last month preceding the 
interview (4).

The current epidemiological study was conducted within 
the framework of the “Improved Mental Health Services” 
Project, BG 07 Public Health Initiatives, funded by the 
European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 
and the Norwegian Financial Mechanism (NFM) 2009-
2014 (5). This second epidemiological study, as well 
as its predecessor, is part of the World Mental Health 
(WMH) Survey Initiative (6), coordinated by the WMH 
Data Analysis Coordination Center, Harvard University 
School of Medicine and the WMH Data Collection 
Coordination Center Michigan.
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GOAL

To gather objective information about the way Bulgarians 
assess their own somatic and mental health and functioning. 
To make a comparative analysis of the socio-demographic 
responses received: gender, age, place of residence. To 
compare self-rating in terms of mental and physical health.

MATERIALS AND METHODS

The survey was conducted between December 2016 and 
March 2017 through a direct interview at the respondent‘s 
home (7). A computer version of a CIDI (Comprehensive 
International Diagnostic Interview - CIDI-CAPI) 
questionnaire was used in a specialized software package 
(Blaise) (8). A preliminary national representative sample 
of 2616 households, including Bulgarian citizens aged 
18 and over, was prepared. The final sample was formed 
by 1509 respondents who completed fully completed 
interviews. The responsiveness to the study was RR = 61%.

Characteristics of the persons surveyed
1509 respondents were surveyed (727 men and 782 women).

The results obtained are described in Table. 1, by the 
following socio-demographic categories - sex, age and 
place of residence:

■ Women (51.8%), men (48.2%);
■ 18-29 years old (18.7%), 30-39 years old (15%), 40-49 

years old (18.6%), 50-59 years old (16.9%), 60-69 years 
old (16.8%), adults (over 70 years of age) (14.1%);

■ Metropolitan citizens (17,8%), residents of district 
centers (18,2%), inhabitants of big cities (15,9%), 
residents of other towns (20,6%), residents of villages 
(27,5% ).

Table 1.  Socio-demographic distribution of the achieved 
sample

ЦЕЛ

Да се събере обективна информация за начина, по който 
българите оценяват собственото си соматично и психич-
но здраве и функциониране. Да се направи сравнителен 
анализ на получените отговори по социално-демограф-
ските показатели: пол, възраст, местоживеене. Да се 
сравни самооценката по отношение на психичното и те-
лесно здраве.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването е проведено през периода декември 2016 – 
март 2017 година, посредством пряко-лично интервю в 
дома на респондента (7). Използвана е компютърнa вер-
сия на въпросник СИДИ (Съставно интернационално 
диагностично интервю – CIDI-CAPI) в специализирана 
софтуерна среда (Blaise)(8). Изготвена е предварителна 
национална представителна извадка от 2616 домакин-
ства, включваща български граждани на възраст над 
18г. Крайната извадка е формирана от 1509 респонден-
ти, направили напълно завършени интервюта. Отзивчи-
востта към изследването е RR=61%.

Характеристики на изследваните лица  
Изследвани са 1509 респонденти (727 мъже и 782 жени). 

Получените резултати са описани в Табл. 1, по следните 
социално-демографски категории - пол, възраст и мес-
тоживеене: 

■ Жени (51,8%), мъже (48,2%);   
■ 18-29-годишни (18,7%), 30-39-годишни (15%), 

40-49-годишни (18,6%), 50-59-годишни (16,9%), 
60-69-годишни (16,8%), възрастни (над 70-годишна 
възраст) (14,1%);

■ Столичани (17,8%), жители на областни центрове 
(18,2%), жители на големи градове (15,9%), жители на 
други градове (20,6%), жители на села (27,5%).

Таблица 1. Социално-демографско разпределение на 
извадката

Нетеглени данни
Unweighted data

Брой респ.
Number

Теглени данни
Weighted data

Брой респ.
Number

Таргет група (18+)
Target group (+18)

БАЗА / BASIS 1509 1509 6 372 548     
Възраст / 
Age

18-29 13.2% 199 18.7% 282 17.2%
30-39 13.3% 200 15.0% 226 16.9%
40-49 20.7% 312 18.6% 280 16.0%
50-59 19.1% 288 16.9% 255 16.2%
60-69 18.1% 273 16.8% 253 15.4%
70+ 15.7% 237 14.1% 213 15.1%

Пол / Gender Мъж / Male 44.4% 670 48.2% 727 48.1%
Жена / female 55.6% 839 51.8% 782 51.9%

Тип населено 
място / Type 
of the place of 
residence

София / Sofia 16.6% 251 17.8% 268 15.7%
Голям град / 
Big city

14.0% 211 15.9% 240 16.0%

Областен град 
/ District town

19.4% 292 18.2% 275 18.8%

Друг град / 
Other town

22.1% 334 20.6% 310 23.9%

27.9% 421 27.5% 416 25.5%

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH
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Разпределението по пол и възраст е следното:  

■ 20,5% от мъжете са на възраст 18-29 години, 14,7% 
- на възраст 30-39 години, 21,1% - на възраст 40-49 
години, 16,7% - на възраст 50-59 години, 16,8% - на 
възраст 60-69 години, 10,7% - над 70-годишни.

■ 17,1% от жените са на възраст 18-29 години, 15,2% - на 
възраст 30-39 години, 16,2% - на възраст 40-49 годи-
ни, 17,1% - на възраст 50-59 години, 17,2% - на възраст 
60-69 години, 17,2% - над 70-години.

РЕЗУЛТАТИ

Самооценка на общото телесно здраве 
На въпрос, изискващ лична самооценка относно общото 
състояние на телесното здраве, приблизително 86% от 
пълнолетните жители на страната дават положителна 
оценка – близо 27% считат, че като цяло са в отлично 
здраве, около 31% оценяват състоянието на телесното си 
здраве като много добро, а близо 27% - като добро.   

Самооценката на здравословното състояние, като 
цяло, зависи главно от пола и възрастта на респон-
дентите, както е видно по-долу. 

1. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ТЕЛЕСНО 
ЗДРАВЕ ПО ПОЛ 

Мъжете по-често от жените оценяват общото си те-
лесно здраве положително. Всеки трети мъж (33%) и 
всяка четвърта жена определят общото си телесно здра-
ве като отлично. Най-висок е делът на лицата, опреде-
лили здравето си като много добро – без съществена 
разлика по пол (33%  мъжете, 30%  жени). Жените по 
често от мъжете определят здравето си като добро ( 23% 
мъже, 32% жени), задоволително (9% мъже, 14% жени) 
или лошо (2% мъже, 3% жени) (фиг.1).

Фигура 1. Самооценка на общото телесно здраве по 
пол

 

33% 33%

23%

9%

2%

25%
30% 32%

14%

3%

Мъже / Men

Жени / Women

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH

The gender and age distribution is as follows:

■ 20.5% of men are 18-29-years-old, 14.7% are aged 30-
39 years, 21.1% are aged 40-49 years, 16.7% are aged 
50-59 years old, 16.8% - aged 60-69 years, 10.7% - over 
70 years old;

■ 7.1% of women are aged 18-29 years, 15.2% are aged 
30-39 years, 16.2% are aged 40-49 years, 17.1% are 
aged 50-59 years, 17.2% - aged 60-69 years, 17.2% - 
over 70 years.

RESULTS

General self-rated somatic health
On a question that requires personal self-assessment of 
the general health status, approximately 86% of the adult 
population of the country is positive - about 27% consider 
that they are generally in excellent health, about 31% assess 
their health status as very good, and nearly 27% - as good.

Generally, self-rating of health depends mainly on the 
gender and age of the respondents, as shown below.

1. GENERAL SELF-REPORTED SOMATIC 
HEALTH STATUS BY GENDER

Men more often than women appreciate their overall 
somatic health positively. Every third man (33%) and 
every fourth woman determine their overall somatic health 
as excellent. The highest is the proportion of people who 
defined their health as very good - no significant gender 
difference (33% men, 30% women). Women often identify 
their health as good (23% male, 32% female), satisfactory 
(9% male, 14% female) or poor (2% male, 3% female).

Fig. 1.  General self-reported somatic health status by 
gender
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2. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ТЕЛЕСНО    
ЗДРАВЕ ПО ВЪЗРАСТ

Колкото по-млади са респондентите, толкова по-ви-
сока е самооценката им относно състоянието на те-
лесното им здраве. От друга страна, с напредването 
на възрастта расте делът на хората, които оценяват 
състоянието на общото си телесно здраве като задово-
лително или лошо:
■ Като отлично преценяват телесното си здраве близо 

половината от 18-29 годишните, 37% от 30-39-годиш-
ните, една трета от 40-49 годишните, 18% от 50-59 
годишните, 12% от 60-69-годишните, около 5% от хо-
рата над 70-годишна възраст. 

■ Много добро общо телесно здраве считат, че имат 
34% от 18-29-годишните, 41% от 30-39-годишните, 
35% от 40-49-годишните, 38% от 50-59-годишните, 
една четвърт от 60-69-годишните, почти 14% от хора-
та над 70 години.

■ Хората, които оценяват здравето си като добро, са: 
13% от младите (18-29 годишни), 18% от 30-39-го-
дишните, една четвърт от 40-49-годишните, 30% от 
50-59-годишните, 42% от 60-69 годишните и 40% над 
70 години.

■ Ниски оценки (задоволително или лошо) на собстве-
ното си здравословно състояние като цяло поставят 
близо 3% от 18-29-годишните, 4% от 30-39-годишни-
те, 7% от 40-49-годишните, 15% от 50-59-годишните, 
22% от 60-69-годишните, 42% от хората над 70-го-
дишна възраст. 

Резултатите от изследването показват, че:

■ Сред младите жители на страната на възраст 18-29 
години 35% са тези, които оценяват телесното си 
здраве като отлично, 20% – като много добро, близо 
9% - като добро, около 4% - като задоволително и 5% 
- като лошо. 

■ На противоположния полюс са възрастните (над 70 
години) – около 2% оценяват здравето си като отлич-
но, 6% - като много добро, 21% - като добро, 39% - 
като задоволително и близо 47% - като лошо (фиг.2).

Фигура 2. Самооценка на общото телесно здраве по 
възраст

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH

2. GENERAL SELF-REPORTED SOMATIC  
HEALTH   STATUS BY AGE

The younger the respondents, the higher their self-
assessment on their somatic health status. On the other 
hand, as the age increases, the proportion of people 
who assess their general somatic health status as 
satisfactory or bad is growing:

■ Excellent assessment of their body health is made by 
nearly half of 18-29 years old, 37% of 30-39 years old, 
one third of 40-49 years old, 18% of 50-59 years old, 
12% of 60-69 years old, of people over 70 years of age.

■ Very good overall health consider that they have 34% 
of 18-29 years old, 41% of 30-39 years old, 35% of 40-
49 years old, 38% of 50-59 years old, one quarter of 
60-69 years old, almost 14% of people over the age of 
70.

■ People who assess their health as good are 13% of 
young people (18-29 years old), 18% of 30-39 years old, 
one quarter of 40-49 year olds, 30% of 50-59 years old, 
42% of 60 -69 years old, 40% of people over 70 years of 
age.

■ Low assessments (fair or poor) of their own health 
status generally account for nearly 3% of 18-29 years 
old, 4% of 30-39 years old, 7% of 40-49 years old, 15% 
of 50-59 years old, 22 % of 60-69 years old, 42% of 
people over 70 years of age.

The results of the study show that:

■ Among young people aged 18-29 35% are those who 
appreciate their somatic health as excellent, 20% - as 
good, about 9% - as good, about 4% - as satisfactory 
and 5% - like bad.

■ On the opposite pole are the adults (over 70 years) - 
about 2% appreciate their health as excellent, 6% - as 
good, 21% - as good, 39% - as satisfactory and nearly 
47% - as bad.

Fig. 2.  General self-reported somatic health status by 
age
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3.  САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ТЕЛЕСНО 
ЗДРАВЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

Отлична оценка на телесното си здраве дават 36% от 
столичани, 22% от респондентите от областните цен-
трове, 30% от жителите на големите градове, една чет-
върт от живущите в други градове, 24% от жителите 
на селата.

■ Много добра оценка на общото си телесно здраве по-
ставят 31% от столичани, 36% от жителите на област-
ните центрове, 32% - големи градове, 33% - други гра-
дове, 27% - села.  

■ Добра оценка – 24% от жителите на София, 27% - на 
областните центрове, 24% - на големите градове, 28% - 
на другите градове, 31% - на селата. 

■ Ниски оценки (задоволително или лошо) дават 9% от 
столичани, 15% - от областните центрове, 14% - от го-
лемите градове, 15% - от другите градове, 18% - от се-
лата (фиг.3).

Фигура 3. Самооценка на общото телесно здраве по 
местоживеене

4. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ПСИХИЧНО 
ЗДРАВЕ

На въпроса: „ Как преценявате общото си психично 
здраве?“ - близо 96% от пълнолетните жители на стра-
ната отговарят с „добро“ -19%, „много добро“-36% или 
„отлично“ – 40% . Негативна оценка за психичното си 
здраве дават едва 1% населението, около 4% считат, че 
състоянието на психичното им здраве е  задоволително. 

Подобно на резултатите, отчетени по отношение личната 
оценка за състоянието на общото телесно здраве, само-
оценката относно психичното здраве отново зависи от 
пола и възрастта на респондентите.  

По възраст – колкото по-млади са респондентите, тол-
кова по-висока е  самооценка им относно състоянието 
на психичното им здраве. Това твърдение важи за ця-
лата извадка.

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH
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3. GENERAL SELF-REPORTED SOMATIC 
HEALTH STATUS BY PLACE OF 
RESIDENCE

An excellent assessment of their health is provided by 
36% of metropolitan citizens, 22% of district centers, 
30% of towns people, one quarter of residents in other 
cities, 24% of villagers.

■ Very good assessment of the general somatic health 
of the population is reported by 31% of the citizens of 
Sofia, 36% of the municipalities, 32% of the big cities, 
33% of the other cities, 27% of the villages.

■ Good assessment - 24% of Sofia residents, 27% of 
district centers, 24% of big cities, 28% of other towns, 
31% of villages.

■ Low estimates (fair or poor) are given by 9% of 
inhabitants of the capital, 15% of district centers, 14% 
of big cities, 15% of other cities, 18% of villages.

Fig. 3.  General self-reported somatic health status by 
place of residence

4. GENERAL SELF-RATED MENTAL  
HEALTH

To the question: „How do you assess your overall mental 
health?“ - nearly 96% of the adult population responds 
with „good“ -19%, „very good“ -36% or „excellent“ 
-40%. Only 1% of the population is negative for mental 
health, about 4% believe that their mental health status is 
satisfactory.

Similarly to the results reported with regard to the 
personal assessment of the general health status, self-
assessment of mental health relies on the gender and age 
of the respondents.

By age, the younger the respondents, the higher their 
self-assessment of the state of their mental health. This 
statement applies to the entire sample.
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4.1. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ПСИХИЧНО  
  ЗДРАВЕ ПО ПОЛ

Мъжете по-често от жените оценяват състоянието на 
психичното си здраве като отлично. По-ниски оценки 
относно собственото им психично здраве са давани 
по-често от жените, отколкото от мъжете. 

46% от мъжете и 35% от жените преценяват като отлично 
общото си психично здраве. Много добра оценка е дадена 
по равно – 36% от мъжете и същия дял – от жените. До-
бра, задоволителна и лоша оценка се дава по-често от же-
ните – добро състояние (16% от мъжете и 23% от жените), 
задоволително състояние (почти 2% от мъжете, близо 6% 
от жените), лошо (0,1% от мъжете, 1% от жените) (фиг.4).

Фигура 4. Самооценка на общото психично здраве по 
пол

4.2. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ПСИХИЧНО   
   ЗДРАВЕ ПО ВЪЗРАСТ

С напредването на възрастта се отчита спад в дела на 
хората, които преценяват психичното си здраве като 
отлично:

■ Отлична оценка – 59% от 18-29 годишните, 46% - от 
30-39- годишните, 44% от 40-49-годишните, 36% от 
50-59-годишните, 32% от 60-69-годишните, 19% от 
възрастните (над 70-годишни).

■ Много добра и добра оценка – 38% от 18-29-годишни-
те, 51% от 30-39-годишните, 53% от 40-49-годишните, 
почти 60% от 50-59-годишните, около 63% от 60-69-го-
дишните и почти 74% от хората на над 70-годишна въз-
раст. 

■ Задоволителна и лоша оценка – около 3% от младите 
(18-29 годишни), близо 4% от 30-39-годишните, 3% 
от 40-49-годишните, 5% от 50-59-годишните, 5% от 
60-69-годишните, почти 8% от хората на възраст над 
70 години.

■ С напредването на възрастта се отчита известен спад 
в дела на хората, които преценяват психичното си 
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4.1.  GENERAL SELF-RATED MENTAL    
 HEALTH BY GENDER

Men more often than women appreciate the state of their 
mental health as excellent. Lower ratings on their own 
mental health are given more often by women than by 
men.

46% of men and 35% of women judge their overall mental 
health as excellent. A very good score is given equally 
- 36% of men and the same share - by women. A good, 
satisfactory and poor assessment is given more often than 
women - good status (16% of men and 23% of women), 
poor status (almost 2% of men, nearly 6% of men, 1% of 
women).

Fig. 4. General self-rated mental health status by gender

4.2.   GENERAL SELF-RATED MENTAL   
     HEALTH BY AGE

With age, there is a decline in the proportion of people 
who consider their mental health to be excellent:

■ Excellent assessment - 59% of 18-29 years old, 46% of 
30-39 years old, 44% of 40-49 years old, 36% of 50-59 
years old, 32% of 60-69 years old, 19% of adults 70 
years old).

■ Very good and good assessment - 38% of 18-29 years 
old, 51% of 30-39 years old, 53% of 40-49 years old, 
almost 60% of 50-59 years old, about 63% of 60-69 
years old and almost 74% of people over 70 years of 
age.

■ Satisfactory and poor assessment - about 3% of young 
people (18-29 years old), nearly 4% of 30-39 years old, 
3% of 40-49 years old, 5% of 50-59 years old, 5% of 
60-69 years old, almost 8% of people over the age of 70.

■ With age, there is a certain decline in the proportion 
of people who consider mental health as excellent. 
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здраве като отлично. Въпреки това обаче, от данни-
те може да направи изводът, че респондентите под-
ценяват и стигматизират проблемите в областта на 
психичното здраве, които имат. Ако половината от 
респондентите над 70 години дават задоволителни и 
лоши оценки на телесното си здраве, то над 80% от 
тях оценяват психичното си здраве като много до-
бро, добро и отлично. Това показва необходимост от 
по-добра комуникация с ОПЛ, на които трябва да се 
провежда обучение за депресия, Алцхаймерова бо-
лест и деменция, а така също и анти-стигма кампа-
нии за преодоляване на страховете и срама при пси-
хични заболявания (фиг.5).

Фигура 5. Самооценка на общото психично здраве по 
възраст

4.3. САМООЦЕНКА НА ОБЩОТО ПСИХИЧНО  
  ЗДРАВЕПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

По признак местоживеене се отчитат известни статис-
тически разлики. Прави впечатление, че делът на жите-
лите на столицата, които преценяват психичното си 
здраве като проблемно, е по-нисък от дела на жите-
лите на останалите населени места в страната.  

Най-висок е делът на столичани (48%) и на жителите на 
големите градове (47%), които преценяват като отлично 
общото си психично здраве. Отлична оценка дават около 
39% от жителите на селата, 38% - от жителите на малки-
те градове и 29% - от жителите на областните центрове. 

По отношение на ниските оценки – задоволителна и 
лоша оценка дават 7% от жителите на големите градо-
ве, 5% от жителите на селата, 4% от жителите на други 
градове, 4% - от жителите на областни центрове, 1% - от 
жителите на София (фиг.6).
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Nevertheless, the data may conclude that respondents 
underestimate and stigmatize the mental health 
problems they have because, unlike the satisfactory 
and poor estimates of about half of the respondents 
who give their somatic health over the age of 70, more 
than 80% of the over 70s consider their mental health 
as very good, good and excellent. This demonstrates 
the need for: better communication with GPs who 
should be trained on depression, Alzheimer‘s disease 
and dementia, as well as anti-stigma campaigns to 
overcome the fears and shame of mental illness.

Fig. 5. General self-rated mental health status by age 

4.3. GENERAL SELF-RATED MENTAL     
  HEALTH BY PLACE OF RESIDENCE 

Some statistical differences are reported in the place of 
residence. It is noteworthy that the share of residents of the 
capital, assessing their mental health as problematic, is 
lower than the share of residents of other settlements in 
the country.

The highest is the share of Sofia citizens (48%) and 
the inhabitants of the big cities (47%), who appreciate 
their excellent mental health as excellent. An excellent 
estimate is given by about 39% of the villagers, 38% by 
the townspeople and 29% by the residents of the district 
centers.

In terms of low estimates: satisfactory and poor ratings 
give 7% of the inhabitants of the big cities, 5% of the 
inhabitants of the villages, 4% of the inhabitants of other 
cities, 4% of the inhabitants of the district centers, 1% of 
the residents of Sofia.
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Фигура 6. Самооценка на общото психично здраве по 
местоживеене

5. ПРОМЯНА В ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯ-
НИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

Преобладаващата част от пълнолетните жители на 
страната (почти 84%) считат, че здравословното им със-
тояние не се е променило съществено към настоящия 
момент, в сравнение с предходната година. Около 9% 
считат, че здравето им се е подобрило, а 8% - че се е вло-
шило (фиг.7).

Фигура 7. Промяна на здравето в сравнение с прeд-
ходната година

 
С напредването на възрастта нараства делът на хора-
та, които считат, че здравето им е по-лошо, в сравне-
ние с предходната година. Това мнение се споделя от 
2% от 18-29-годишните, 4% от 30-39-годишните, 5% 
от 40-49-годишните, 9% от 50-59-годишните, 10% от 
60-69-годишните и 17% от хората над 70 години. 
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Fig. 6. General self-rated mental health status by place of 
residence

5. CHANGE IN HEALTH STATUS COMPARED 
TO THE PREVIOUS YEAR

The majority of the country‘s adult population (almost 
84%) believe that their health has not changed significantly 
at present, compared to a year ago. About 9% believe that 
their health has improved and 8% - that it has deteriorated.

Fig. 7. Change in health status compared to the previous 
year

With age, there is a growing proportion of people who 
consider their health to be worse than a year ago. This 
is shared by 2% of 18-29 years old, 4% of 30-39 years 
old, 5% of 40-49 years old, 9% of 50-59 years old, 10% 
of 60-69 years old and 17% 70 years of age.
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По признак пол не се открояват съществени разлики в 
самооценките за здравето:

■ 85% от мъжете и 82% от жените считат, че в сравне-
ние с предходната година, здравословното им състоя-
ние не се е променило. 

■  9% от жените и 8% от мъжете считат, че здравето им 
сега е по-добро, в сравнение с предходната година. 

■ 9% от жените и 7% от мъжете считат, че здравето им 
сега е по-лошо, в сравнение с предходната година.  

По признак местоживеене прави впечатление, че жи-
телите на населените места извън София по-често са 
склонни да посочват, че здравословното им състояние 
е по-лошо в сравнение с предходната година, отколкото 
столичани (фиг.8).

Фигура 8. Влошено здраве, в сравнение с преди една 
година

Почти 5% от столичани се оплакват, че здравето им към 
момента на провеждане на проучването е по-лошо в 
сравнение с преди една година. Делът им е по-нисък от 
този на жителите на другите населени места в страната: 
9% от  жителите на селата, близо 9% от жителите на об-
ластните центрове, 8% от жителите на големите градове 
и 7% от жителите на други градове смятат, че здравето 
им към момента на провеждане на проучването е по-ло-
шо в сравнение с предходната година. 

ОБСЪЖДАНЕ

С напредването на възрастта се отчита известен спад в 
дела на хората, които преценяват психичното си здра-
ве като отлично. Въпреки това обаче от данните може 
да се направи изводът, че респондентите подценяват и 
стигматизират проблемите в областта на психичното 
здраве, които имат. Това е видно от задоволителните и 
лоши оценки, които дават на телесното си здраве, около 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH
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By gender there are no significant differences in health 
self-assessments:

■ 85% of men and 82% of women believe that compared 
to a year ago, their health has not changed.

■ 9% of women and 8% of men consider that their health 
is now better than a year ago.

■ 9% of women and 7% of men consider that their health 
is now worse compared to a year ago.

By place of residence, it is noticeable that residents of 
settlements outside Sofia are more likely to say that their 
health condition is worse than the situation a year ago as 
opposed to the citizens of Sofia.

Fig. 8.  Poor health compared to a year ago

 

 
Almost 5% of Sofia residents complain that their health 
at the time of the study is worse than a year ago situation. 
Their share is lower than that of the inhabitants of the other 
settlements in the country - 9% of the inhabitants of the 
villages, 9% of the inhabitants of the district centers, 8% 
of the inhabitants of the big cities and 7% of the inhabitants 
of other cities, that their health at the time of the study is 
worse than the situation a year ago.

DISCUSSION

As the age grows, there is a certain decline in the 
proportion of people who consider mental health as 
excellent. Nevertheless, the data may conclude that 
respondents underestimate and stigmatize the mental 
health problems they have because, unlike the satisfactory 
and poor estimates of about half of the respondents who 
give their somatic health over the age of 70, more than 
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половината от респондентите над 70 години, докато над 
80% от тях оценяват психичното си здраве като много 
добро, добро и отлично. Това показва необходимост от 
по-добра комуникация с ОПЛ, на които трябва да се про-
вежда обучение за депресия, алцхаймер и деменция, а 
така също и анти-стигма кампании за преодоляване на 
страховете и срама при психични заболявания.  

С напредването на възрастта нараства делът на хората, 
които считат, че здравето им е по-лошо в сравнение с 
предходната година. Въпреки това има голяма разлика 
при самооценката на телесното и психичното здраве с 
напредването на възрастта, както бе казано по-горе.

ИЗВОДИ  

■ Приблизително 86% от пълнолетните жители на 
страната дават положителна оценка на телесното си 
здраве – близо 27% считат, че като цяло са в отлично 
здраве, около 31% оценяват състоянието на телесното 
си здраве като много добро, а близо 27% - като добро.

■ Мъжете по-често от жените оценяват общото си те-
лесно здраве като отлично.

■ Приблизително 1:1 е съотношението между мъже и 
жени сред тези, които оценяват общото си телесно 
здраве като много добро, същото съотношение (мъ-
же:жени) се наблюдава и при оценяващите телесното 
си здраве като лошо.

■ Колкото по-млади са респондентите, толкова по-ви-
сока е личната им самооценка относно състоянието 
на телесното им здраве като цяло.

■ С напредването на възрастта расте делът на хората, 
които оценяват състоянието на общото си телесно 
здраве като лошо или задоволително.

■ Сред хората, които поставят отлична оценка на общо-
то състояние на телесното си здраве, с най-висок дял 
са жителите на столицата (36%), а в по-ниска степен – 
жителите на големите градове (30%), на селата (24%) 
и на областните центрове (22%).

■ Сумарно близо 96% от пълнолетните жители на стра-
ната оценяват общото си психично здраве като добро, 
много добро или отлично: 40% считат, че са с отлично 
психично здраве, 36% - с много добро и около 19% - с 
добро.

■ Делът на жителите на столицата, които преценяват 
психичното си здраве като проблемно, е по-нисък 
от дела на жителите на останалите населени места в 
страната.  

■ Преобладаващата част от пълнолетните жители на 
страната (почти 84%) считат, че здравословното им 
състояние не се е променило съществено към насто-
ящия момент, в сравнение с предходната година. Око-
ло 9% считат, че здравето им се е подобрило, а 8% - че 
се е влошило. 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ MENTAL HEALTH

80% of the over 70s consider their mental health as very 
good, good and excellent. This demonstrates the need for: 
better communication with GPs that should be trained for 
depression, Alzheimer‘s and dementia, as well as anti-
stigma campaigns to overcome the fears and shame of 
mental illness.

As age grows, the proportion of people who consider their 
health to be worse than a year ago is rising. However, there 
is a big difference in the self-assessment of somatic and 
mental health with age, as stated above.

 
CONCLUSIONS

■ Approximately 86% of the adult population of the 
country give a positive assessment of their somatic 
health as a whole - about 27% consider that they are 
generally in excellent health, about 31% estimate their 
somatic health status as very good and about 27% as 
good.

■ Men more often than women appreciate their overall 
somatic health as excellent.

■ Approximately 1:1 is the ratio between men and 
women among those who appreciate their overall 
somatic health as very good, the same ratio (men : 
women) is also seen in the assessment of somatic 
health as bad.

■ The younger the respondents, the higher their personal 
self-rating of their somatic health status as a whole.

■ As the age increases, the proportion of people who 
assess the condition of their general somatic health is 
bad or satisfactory.

■ Among the people who make an excellent assessment 
of the general state of their somatic health, with the 
highest share being the inhabitants of the capital 
(36%) and, to a lesser extent, the inhabitants of the 
big cities (30%), the villages %) and district centers 
(22%).

■ In total, nearly 96% of the adult population of the 
country assess their overall mental health as good, 
very good or excellent - 40% think they have excellent 
mental health, 36% - very good and about 19% - good.

■ The share of residents of the capital, who assess their 
mental health as problematic, is lower than the share 
of residents of other settlements in the country.

■ Most of the country‘s adult population (almost 84%) 
believe that their health status has not changed 
significantly at present, compared to the situation 
a year ago. About 9% believe that their health has 
improved, and 8% - that it has deteriorated.
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