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Резюме: Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е 

във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от 
неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и 
включва различни аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоре-
тичен план концепцията за социалната устойчивост и ролята и значението й за обществе-
ното развитие. Направен е преглед на теоретични и нормативни постановки относно същ-
ността и обществената роля на социалната устойчивост и е обоснована необходимостта от 
статистическото изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие. Представени 
са основните компоненти на социалната устойчивост и накратко е анализирано факторното 
им влияние за осъществяване на социално устойчиво развитие. 
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Abstract: Sustainable development has been an integral part of public development 

and the focus of interdisciplinary research in recent decades. One of its dimensions is social 
sustainability, which is a multi-scope category and includes various aspects of social devel-
opment. The purpose of the article is to clarify theoretically the concept of social sustainabil-
ity and its role and importance for public development. A review of theoretical and normative 
provisions on the nature and societal role of social sustainability has been carried out and the 
need for the statistical study of the social aspects of sustainable development has been justi-
fied. The main components of social sustainability have been presented and their factor influ-
ence for social sustainable development briefly analysed. 
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Въведение  
 

Проблематиката на устойчивото развитие, формирана през 80-те, но с 
реално разпространение през 90-те години на XX век, се превръща в нова 
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концепция поради глобалното й значение като единно съчетание на цели, 
принципи и реализационни механизми в областта на екологията, икономи-
ката и социалната сфера. Възникнало като идея за опазване на природните 
ресурси и като неразделна част от процеса на общественото развитие, ус-
тойчивото развитие разширява обхвата си след обсъждания на поредица 
световни научни и политически форуми (Skarp, 1972), по време на Генерал-
ната асамблея на ООН през 1987 г. чрез доклада „Нашето общо бъдеще“ 
(Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future, 1987), на Конференцията на ООН за околната среда и раз-
витието в Рио де Жанейро през 1992 г. (United Nations Conference on 

Environment and Development, 1992) и т.н. Устойчивото развитие вече се 
свързва не само с опазването на околната среда, но и с усилията за осигуря-
ване на необходимите условия за здравословен и икономически осигурен 
живот на населението. Акцентира се върху проблемите на борбата с бед-
ността с оглед засилване на социалното въздействие върху уязвимите групи 
от обществото. Така философията за устойчиво развитие става водеща в 
общественото развитие и се приема като „…философия в развитие на об-
ществото, основана на интеграция на социалните, екологически и икономи-
чески аспекти при приемане на решения в практическата дейност, насочени 
към осигуряване на живота и труда на бъдещите поколения“ (Устойчиво 
развитие, 2008). 

Най-значимият резултат от провеждането на Конференцията в Рио де 
Жанейро е разработената и приета програмата „Agenda 21“ (1992). Тя е план 
за действие на ООН с фокус върху всички области на въздействие на човека 
върху околната среда, който трябва да се реализира от национални и местни 
организации и правителства. Проблемите на устойчивото развитие и дейст-
вията, които трябва да се предприемат за осъществяване на неговите цели, 
са представени в четири аспекта – социални, икономически, екологични и 
хуманни. 

Социалните и икономическите аспекти се фокусират върху между-
народното сътрудничество за ускоряване на устойчивото развитие в разви-
ващите се страни, борбата с бедността, изменението на структурата на пот-
реблението, здравеопазването, устойчивото развитие на населените места и 
др. Екологичните аспекти на устойчивото развитие се изразяват в запазва-
нето и рационалното използване на природните ресурси чрез прилагане на 
мерки срещу замърсяване на въздуха, съхраняване на биологичното разно-
образие, развитие на селските райони и устойчиво селско стопанство и т.н. 
Хуманното измерение на устойчивото развитие се изразява в защита инте-
ресите на жените, децата и младежите, укрепване ролята на коренното насе-
ление и на неправителствените организации.  
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Така социалните аспекти на устойчивото развитие или социалната ус-
тойчивост1 стават водещи в обхвата на устойчивото развитие. Необходи-
мостта от комплексна оценка на социалната устойчивост в количествено 
отношение налага използване на система от статистически показатели за 
нейното характеризиране. Приложението на статистическия подход при из-
следването на дадено явление изисква познаване на неговата качествената 
същност. Именно поради това изясняването на концепцията за социалната 
устойчивост в контекста на статистическото изследване определя актуал-
ността на настоящата статия. 

Обект на изследване е социалната устойчивост. Предмет на изслед-
ване е концепцията за социалната устойчивост в контекста на статистичес-
кото изследване. Целта на статията е да се изясни в теоретичен план кон-
цепцията за социалната устойчивост и нейните компоненти. 

За реализиране на поставената цел авторът формулира следните за-
дачи: 

• разкриване на същността и обществената роля на социалната устой-
чивост; 

• изясняване на теоретичните аспекти на концепцията за социалната 
устойчивост като база за нейното статистическо изследване; 

• представяне на основните компоненти на социалната устойчивост и 
определяне на тяхната взаимна обусловеност. 
 

 

1. Обществена роля на социалната устойчивост 
 

Социалната устойчивост е концепция, чрез която развитието на об-
ществото се разглежда като подход, създаващ пространство за социално 
равенство в локален и глобален план. По този начин би се постигнало 
уравновесяване на социалните сили с цел създаване на стабилно, жизнес-
пособно общество. До голяма степен в литературата няма общоприета фор-
мулировка за социалното измерение на устойчивото развитие или социална-
та устойчивост, тъй като липсва консенсус относно обхвата на това понятие. 
Предвид отличителния характер на социалната устойчивост и нейната свър-
заност с икономиката и околната среда, социалното измерение на устойчи-
вото развитие не може да бъде изследвано със същия аналитичен инстру-
ментариум като екологичните и икономическите измерения (Lehtonen, 
2004). Социалната устойчивост е най-слабо изследваният „стълб“ на устой-
чивото развитие, особено що се отнася до неговите аналитични и теоретич-
ни основи. 

                                                           

1 В следващото изложение термините „социални аспекти“ или „“социални измерения“ 
на устойчивото развитие“ и „социална устойчивост“ ще се използват като синоними – обстоя-
телство, което се е наложило в литературата по настоящата проблематика. 
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Концепцията за социална устойчивост произтича от идеята за устой-
чиво развитие и е тясно свързана с нея. Развитието може да бъде дефинира-
но по начин, приложим за всички общества през различните исторически 
периоди, като възходящо движение, характеризиращо се с по-големи нива 
на ефективност, производителност, сложност, напредък и т.н. (Jacobs & 

Asokan, 1999). В парадигмата на човешкото развитие околната среда и при-
родните ресурси следва да представляват база за постигане на по-добър 
жизнен стандарт, тъй като развитието на икономиката и нарастването на до-
ходите дават възможност за увеличаване на социалните разходи и в крайна 
сметка – за увеличаване на общественото благосъстояние.  

Социалната устойчивост е един от аспектите на устойчивостта или 
устойчивото развитие. Наред с екологичната устойчивост, социалната ус-
тойчивост е идеята, бъдещите поколения да имат същия или по-голям дос-
тъп до социални ресурси като сегашното поколение („справедливост меж-
ду поколенията“), докато същевременно трябва да има осигурен равен дос-
тъп до социални ресурси в рамките на текущото поколение („капитал вът-
ре в поколенията“) (Zagonari, 2020). Критериите за социална устойчивост се 
свързват именно с осигуряване на социални ресурси, които включват съз-
даване на условия за гарантиране на основните права на човека – граждан-
ски, политически, социални, икономически, т.е. да се гарантира възмож-
ността чрез предоставените условия човек да има възможност да задоволи 
основните си икономически и социални потребности. Социалното измере-
ние на устойчивостта се основава на факта, че равенството и разбирането 
за взаимозависимостта на хората в рамките на общността са основната 
предпоставка за приемливо качество на живот като една от целите на ус-
тойчивото развитие. 

Различните аспекти на социално устойчивото развитие често се разг-
леждат при социално отговорно инвестиране. Целта е осигуряване на со-
циално-културни и духовни потребности на хората по справедлив начин. 
Всеки индивид има различни нужди и нуждите зависят от настоящото със-
тояние на обществото (Асефа & Фростел, 2007). Може да се каже, че соци-
алното развитие е едно от най-важните измерения на устойчивостта, тъй 
като цел на устойчивото развитие е околната среда, както обществената, 
така и естествената, да е по-добро място за хората.  

 

 

2. Теоретичен преглед на концепцията за социалната устойчивост  
 

Както отбелязахме, в литературата се срещат различни дефиниции за 
социалната устойчивост, като основната разлика е в обхвата на категория-
та „социално“.  

Организацията ADEC Innovations, световен лидер в проектирането, 
разработването и предоставянето на иновативни решения и услуги в кри-
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тични области на устойчивото развитие, предлага няколко дефиниции за 
социалната устойчивост (What-is-social-sustainability?, n.d.). Социална ус-
тойчивост е налице, когато формалните и неформалните процеси, систе-
ми, структури и взаимоотношенията активно подкрепят капацитета на нас-
тоящите и бъдещите поколения за създаването на жизнеспособни и соци-
ално устойчиви общности, които да осигурят високо качество на живот. 
Социалната устойчивост може да се разглежда и като процес на създава-
не на устойчиви териториални общности, насърчаващи благосъстоянието 
чрез проучване и удовлетворяване нуждите на местното население – изг-
раждане на инфраструктура за подпомагане на социалния и културния жи-
вот, социални удобства, системи за ангажиране на гражданите и т.н. Соци-
алната устойчивост намира израз и в способността на общността да раз-
вива процеси и да изгражда структури, които не само отговарят на нужди-
те на настоящите членове, но и създават възможности, бъдещите поколе-
ния да поддържат здрава общността. 

М. Полезе и Р. Щрен (Polese & Stren, 2000) определят социалната ус-
тойчивост като развитие и/или растеж, т.е. процес, съвместим с хармонич-
ното развитие на обществото, изграждане на среда, благоприятна за съв-
местимо съжителство на културно и социално разнообразни групи, насър-
чаване на социална интеграция, подобряване качеството на живот на насе-
лението. 

Нобеловият лауреат Амартя Сен (Sen, 1999)  дава няколко измерения 
за социално устойчиво развитие:  

• равенство, което намира израз в предоставяне на справедливи въз-
можности за всички членове на общността, особено за най-бедните и 
уязвими;  

• разнообразие в контекста на толерантност към етнически, културни, 
расови и други различия между хората; 

• социална кохезия чрез процеси, системи и структури, които да на-
сърчават сближаването в общността за предоставяне на засилена 
подкрепа към уязвимите групи от населението; 

• качество на живот, осигурено от общността и гарантиращо задово-
ляване на основните потребности на отделната личност и на всички 
членове на индивидуално, групово и общностно ниво от трудова зае-
тост, здравеопазване, образование, жилища, безопасност; 

• демокрация и управление чрез осигуряване на демократични процеси 
и отворени и отговорни управленски структури; 

• зрялост на отделната личност чрез поемане на социална отговор-
ност за последователен растеж и самоусъвършенстване. 
Авторите Валанс, Перкинс и Диксън (Vallance, Perkins & Dixon, 

2011)  правят задълбочен преглед на еволюцията на концепцията за соци-
алната устойчивост, като считат, че правилният подход е да се отчете при-
носът на социалната устойчивост за устойчивото развитие въобще. Те раз-
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виват идеята за т.нар. „тристранна устойчивост“ – устойчивост на разви-
тието, отговаряща на основните нужди, създаването на социален капитал, 
справедливост и т.н., устойчивост по отношение на промените в поведе-
нието, така че да се постигнат биофизични цели на околната среда и ус-
тойчивост на поддръжката, отнасяща се до запазването или промяната 
на социокултурните характеристики и начините, по които хората възприе-
мат или се противопоставят на тези промени.  

Д. Рид (Reed, 1997) твърди, че социалният компонент на устойчи-
востта включва въпроси на разпределението на капитала, предоставянето 
на социални услуги, равенството между половете, стабилизирането на на-
селението с политическо участие и гласност. 

Според П. Пенчев и Р. Пенчева (Пенчев & Пенчева, 2017) социално-
устойчивото развитие представлява процес на преодоляване на съществе-
ните различия между доходите на най-богатите и крайно бедните групи от 
населението, създаване на нови работни места, усъвършенстване на разп-
ределителната система, създаване на устойчиви населени места, повиша-
ване на образователното равнище, подобряване на здравеопазването. По-
добно е дефинирането на социалната устойчивост от Й. Великов (Великов, 
2015). Тя се свързва с развитие, което допринася едновременно за подоб-
ряване физическото здраве на отделния индивид, от една страна, и пови-
шаване социалните измерения на общественото здраве, от друга. Изграж-
дането на механизми за устойчиво самоуправление на общността може да 
ограничи увеличаващото се социално неравенство и произтичащото от то-
ва нарастване на бедността и престъпността.  

Прегледът на мненията относно обхвата на социалната устойчивост 
показва колко различен може да е обхватът на това понятие. Независимо 
от това, могат да се обособят два подхода при тълкуването му. От една 
страна, в тесен смисъл социалната устойчивост обхваща теми като бед-
ност, социална справедливост, жизнеспособност, здравеопазване, образо-
вание, демография. От друга страна, в широк смисъл, тук могат да бъдат 
отнесени всички области на човешкото развитие – екологична, икономи-
ческа, социална, тъй като опазването на околната среда и икономическото 
развитие се намират във взаимодействие с всички области на социалната 
устойчивост.  

В контекста на статистическото изследване на социалните аспекти на 
устойчивото развитие е необходимо да се направи преглед на целите на 
устойчивото развитие и системата от количествените индикатори за тяхна-
та оценка, вчастност на социалната устойчивост, с оглед конкретизиране 
на нейния обхват.  

През 2015 г. Организацията на обединените нации приема „Програма 
за устойчиво развитие до 2030 г.“ (Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development, 2015), в която са формулирани 17 глобални 
цели на устойчивото развитие, групирани в три раздела, за характеризира-
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не на трите стълба на устойчивото развитие – икономическа устойчивост, 
социална устойчивост и екологична устойчивост. Въз основа на тази прог-
рама Евростат разработва система от показатели за оценка изпълнението 
на тези цели (Sustainable development indicators, n.d.). В България Нацио-
налният статистически институт, съвместно с Евростат, разработва систе-
ма от показатели за характеризиране на устойчивото развитие, която съ-
държа десет теми (Устойчиво развитие, н.д.). От своя страна те включват 
множество показатели за характеризиране на социално-икономическите, 
институционалните и екологичните страни на устойчивото развитие. Те-
мите, характеризиращи аспектите или компонентите на социалната устой-
чивост, са:  

• Тема 3. Социално включване; 
• Тема 4. Демографски промени; 
• Тема 5. Обществено здраве. 

В резултат на направения преглед приемаме, че в по-нататъшното 
изследване тези аспекти ще бъдат приети като направления за анализ на 
социалната устойчивост.  

 

 

3. Компоненти на социалната устойчивост 
 
3.1. Социално включване 
 

Социалното включване е жизненоважно за постигането на целите на 
устойчивото развитие, в т.ч. за социална устойчивост, за ограничаване на 
бедността и социалното изключване. Световната банка определя социал-
ното включване като процес на подобряване на условията, при които от-
делната личност и/или групи от населението участват в обществения жи-
вот чрез усъвършенстване на способностите, увеличаване на възможности-
те и укрепване достойнството на хората в неравностойно положение въз 
основа на тяхната идентичност (Social Inclusion, n.d.). Социалното нера-
венството обикновено се основава на различията в доходите, възрастта, 
пола, расата, етническата принадлежност, религията и други подобни фак-
тори. На индивидуално ниво негативните резултати включват загуба на 
доход, лошо образование, безработица. Социалното изключване по тези 
признаци ограничава достойнството на отделния индивид, сигурността и 
възможността за по-добър живот.  

Така социалното включване се превръща във важен аспект за осигу-
ряване на социална устойчивост, тъй като, ако не бъдат разгледани основ-
ните причини за социалното изключване и дискриминация, трудно биха се 
постигнали бързо намаляване на бедността и устойчив приобщаващ рас-
теж. В този смисъл социалното приобщаване е процес с положителен ико-
номически смисъл.  
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Борбата с бедността и материалните лишения са сред основните 
компоненти на социалното включване. От една страна, бедността и соци-
алните условия в голяма степен се определят от общото социално-

икономическо развитие на обществото. От друга страна, високите равнища 
на бедност, липсата на постоянна заетост, повишаване нивото на безрабо-
тица и на домакинствата с продължително неработещи членове оказват от-
рицателно въздействие върху общото състояние на икономиката. 

Нарастването на населението в риск от бедност и социално изключ-
ване е резултат и от влиянието на образованието, и по-точно ниското ниво 
на образование, което ограничава възможностите за развитие на човешкия 
капитал и неговата реализация в икономиката. Приобщаването на рискови-
те групи от населението към повишаване на образователното равнище от 
своя страна водят до нарастване на възможностите за заетост, получаване 
на доход и ограничаване на бедността.  

Дефинициите за бедност и социално изключване, които дава Евро-
пейският съюз, са основополагащи в „Национална стратегия за намаляване 
на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.“ (2013, стр. 
5) – „…бедни са тези лица, семейства и групи, чиито ресурси (материални, 
културни и социални) са толкова ограничени, че ги изключват от мини-
мално приемливия начин за живот в държавите – членки на Европейския 
съюз (ЕС), в които те живеят”. Социалното изключване се определя като 
„…процес, при който определени хора са изтласкани на ръба на общество-
то и са възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност 
или поради липса на базови компетенции и възможности за учене през це-
лия живот, или в резултат от дискриминация. Това ги отдалечава от въз-
можността за работа, доходи и образование, както и до социални и общ-
ностни мрежи и дейности.” 

В този смисъл социалното включване може да се разглежда като 
процес и като цел, защото, разработвайки мерки и механизми за тяхното 
реализиране за предотвратяване на социалното изключване, ще се реали-
зира идеята за социалната устойчивост. В контекста на статистическото 
изследване въпросите за набирането на данни и разработването на показа-
тели за оценка на начина на изключването, за проследяване на напредъка 
към социално включване, оценката на въздействието на предприетите мер-
ки са важен въпрос, който поставя предизвикателства както пред междуна-
родните органи, така и пред националната статистика. Отделни лица или 
групи от лица могат да бъдат изключени от различни области на общест-
вения живот – социална, икономическа, политическа, гражданска и т.н. Та-
ка изборът на конкретни показатели невинаги може да обхване целия спек-
тър от рискове за социално изключване, съответно възможности за включ-
ване. В България индикаторите, с които се характеризират процесите на 
социално включване, са свързани с оценка на бедността, неравенството на 
доходите, разликата в заплащането между половете, равнището на про-
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дължителна безработица и състоянието на образователното равнище (чрез 
няколко показателя). Тези индикатори са сравними и съпоставими в евро-
пейски мащаб, което ги прави подходящи и за глобален мониторинг и ана-
лиз. (Социално включване) 
 

3.2. Демографски промени 
 

Демографските промени са отражение на всички демографски про-
цеси, които протичат в дадено общество. Основните причини за тези тран-
сформации са динамиката на броя на населението (в резултат на намалява-
не или нарастване на раждаемостта и на смъртността), промените във въз-
растовата структура на населението, репродуктивното поведение на об-
ществото, миграционните процеси, урбанизацията, териториалното разп-
ределение на населението и др. 

Социалният прогрес се свързва с подобряване благосъстоянието на 
населението, което зависи от нарастването на производството, а този при-
раст от своя страна оказва натиск върху околната среда и опазването на 
всички природни ресурси. Така отделните компоненти на устойчивото раз-
витие са взаимно обвързани и взаимозависими, като населението и негова-
та динамика се оказват решаващ фактор за устойчивостта.  

В доклада на Фонда на ООН за населението (UNPF) „Population 
Matters for Sustainable Development“ (2012, pp. 1-32) се провежда дискусия 
и се прави послание към международната общност за възстановяване зна-
чимостта на динамиката на населението за устойчивото развитие поради 
неглижирането на тези въпроси през последните десетилетия. В доклада се 
обсъждат начините, по които демографските процеси оказват въздействие 
върху устойчивото развитие и се предлагат мерки за регулиране на тяхната 
интензивност.  

В научната литературата въздействието на човешката дейност върху 
околната среда се представя като резултат от три основни детерминанти 
(Holdren, 1993), а именно: население, благосъстояние, технологии. Опазва-
нето на околната среда зависи от динамиката на населението, темповете на 
икономическия растеж и технологичното обновяване. Тази връзка отново 
поставя на централно място влиянието на демографските промени върху 
социалната устойчивост. 

От своя страна демографските промени оказват различно влияние 
върху устойчивостта. В световен мащаб основен проблем е нарастването 
на населението, но в национален аспект множество държави се намират в 
демографска криза. Социалната устойчивост изисква подобряване на бла-
госъстоянието на населението, ограничаване на бедността и социалното 
изключване, като същевременно това трябва да се осъществява при разум-
но използване на ограничените природни ресурси и опазване на околната 
среда. Намаляването на населението, от друга страна, далеч не е гаранция 
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за опазване на природните ресурси. Именно това съчетаване на отделните 
компоненти се оказва предизвикателство както пред международната общ-
ност, така и пред отделните държави при отчитане на националните им 
особености.  

Друг основен въпрос на демографските промени като компонент на 
социалната устойчивост е нарушената възрастова структура на население-
то. Броят на населението в трудоспособна възраст директно оказва влияние 
върху развитието на икономиката и възможностите за растеж. съотноше-
нието между лицата в подтрудоспособна възраст и лицата в надтрудоспо-
собна възраст е фактор, който влияе върху обема на социалните разходи – 

за образование, за пенсионно осигуряване, за здравеопазване. Нарушената 
възрастова структура на населението води до изграждането на различни 
модели на производство и потребление, което се отразява на устойчивост-
та. 

Миграционните процеси също са голям проблем и са вследствие тър-
сене на трудова заетост, осигуряване на по-високи доходи и по-висок жиз-
нен стандарт. Изграждането на подходяща социална инфраструктура съз-
дава благоприятни условия за живот и възпроизводство на населението и 
трудовите ресурси и може да ограничи процесите на урбанизация.  

За оценка въздействието на демографските промени върху социална-
та устойчивост демографската информация трябва да бъде разработена по 
подходящ начин и формат, съвместими по време и място с останалите па-
нели от социално-икономическа информация. В практиката на Национал-
ния статистически институт демографските промени се характеризират с 
няколко показатели за оценка на плодовитостта, демографското замества-
не, очакваната продължителност на живот, риска от изпадане в бедност на 
възрастното население и др. (Демографски промени). 
 

3.3. Обществено здраве 
 

Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоя-
нието за всички хора на различни възрасти е една от целите на устойчиво-
то развитие. С развитието на концепцията за социалната устойчивост 
здравното състояние на населението и здравеопазването се превръщат в 
основен неин компонент. Признавайки взаимозависимостта на здравето и 
устойчивото развитие, в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. 
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015) 
се прави всеобхватен план за взаимодействие между хората, околната сре-
да и благополучието с оглед премахване на неравенството в различни об-
ласти на социално-икономическия живот, които са в основата на влошени-
те резултати за здравето. Здравословното състояние на населението е един 
от основните въпроси на устойчивото развитие, тъй като се отразява на ка-
чеството на живот и благополучието. 
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Поемане на отговорност за собственото и общественото здраве е 
приоритет на концепцията за социалната устойчивост в здравната сфера. 
Личността трябва да прави съзнателен избор за начина си на живот, за пре-
венция и опазване на своето здраве. Стремежът към устойчивост трябва да 
се приеме като разумен избор за по-нататъшно обществено развитие. Не-
обходимостта от повишаване на общата и здравната култура се налага като 
основен фактор за поемане на отговорност и реално инвестиране в дейнос-
ти по профилактика и промоция на здраве във всички обществени и частни 
структури. Това се оказва гаранция към устойчиво подобряване на общест-
веното здраве (Пейчева, 2018). Подобряването на здравословното състоя-
ние и увеличаването на очакваната продължителност на живота и на годи-
ните на живот в добро здраве води до по-продължителен и по-продуктивен 
трудов живот.  

Грижата за подобряване на общественото здраве се превръща в ус-
тойчив процес посредством намаляване на рисковете за здравето чрез об-
разование, изготвяне на политики и изследвания за превенция на болести и 
наранявания. Постигането на универсално здравно покритие и осигуряване 

на достъп до безопасно и ефективно лечение също е съществена част от 
този процес.  

Чрез работата на Световната здравна организация се насърчават по-
ложителните промени в националните здравни политики. Борбата със за-
разните болести е обща и наднационална цел, особено в условията на раз-
гърналата се пандемия от COVID-19. Предизвикателствата, които тя пос-
тавя пред здравните системи в световен мащаб, доведоха до повишен ин-
терес към темата за общественото здраве и социалната устойчивост.  
 Информацията за оценка приноса на общественото здраве към осъ-
ществяването на социално устойчиво развитие трябва да обхваща широк 
спектър от процеси, тъй като то е фактор и едновременно резултат от дру-
гите компоненти на устойчивото развитие. На национално ниво обществе-
ното здраве се оценява с показатели за характеризиране на очакваната про-
дължителност на живота при раждане, равнището на смъртността поради 
хронични заболявания, равнището на хората с наднормено тегло, броя на 
лекарите, самооценката на здравния статус на населението. (Обществено 
здраве) 
 

 

 Заключение  
  

Социалната устойчивост е едно от трите измерения на устойчивото 
развитие. В резултат на направеното изследване могат да се формулират 
следните изводи и обобщения: 

• През последните десетилетия усилията на обществото за борбата с 
бедността и социалната изолация, за осигуряване добро здравеопаз-
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ване и икономическо благополучие повишават обществената роля на 
социалната устойчивост и въздействието й върху устойчивото разви-
тие. 

• Прегледът на научната литература и нормативните документи показ-
ва, че при дефиниране на същността на социалната устойчивост раз-
личията са преди всичко в обхвата на категорията. Авторът приема, 
че за нуждите на статистическото изследване и необходимостта от 
количествена оценка, социалната устойчивост може да се анализира 
в три аспекта – социално включване, демографски промени и общес-
твено здраве. 

• Между трите компонента на социалната устойчивост съществува 
взаимна връзка и обусловеност, което налага при статистическото им 
изследване да се осигурява многообхватна съпоставима информация, 
която да характеризира всички аспекти на тяхната оценка. 
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