
  

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

на 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

по 

“ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ” 

(разработен по собствена инициатива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________ 

ИСС/2/011/2009 г.  – Комисия по  социална политика  

  

 
 

2

 

Икономическият и социален съвет на Република България 

разработи по собствена инициатива анализ на тема: 

“ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ ”. 
Председателят на Икономическия и социален съвет, на 

основание чл. 15, ал.1, т.9 от Правилника на дейността на ИСС, 

разпредели разработването на проекта на Комисията по социална 

политика.  

Комисията избра за докладчик доц. д-р Желязко Христов, 

д.м. – член на ИСС от група ІІ – представители на работниците и 

служителите. В разработването на проекта на анализа участваха като 

външни експерти  проф. д.ик.н Мария Сотирова и н.с. Виолета 

Иванова. 

Постоянната Комисия по социалната политика прие 

проекта на анализа на заседание от  18 ноември 2009 г.  

 На пленарна сесия от 27.11.2009 г.  Икономическият и 

социален съвет  одобри  настоящият анализ.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Европейската комисия обяви 2010 г. за Европейска година на 
борбата с бедността и социалното изключване. В този смисъл съвсем 

естествено и обяснимо е намерението на Икономическия и социален 

съвет (ИСС) да провокира обществен интерес към формирането на 

ефективна, широко консенсусна национална политика за решаване 

проблемите на бедността. Повече от десетилетия наред човечеството 

води осъзната борба с бедността и нейните различни измерения във 

времето и пространство.  

Още в началото на 19 век във Великобритания в рамките на 

трудовото законодателство се приема Закон срещу бедността, а през 
1834 г. се прокарва поправка, писана в сътрудничество с един от 

водещите икономисти на епохата – Синиър. Внесената поправка, от 

една страна, „усъвършенства административния механизъм за 

подпомагане на бедните”,  от друга - възприема някои икономически 

принципи, като съсредоточаване на икономическата помощ в 

приютите, които се квалифицират като „срамни и уронващи човешкото 

достойнство”
1
. Именно мизерията и бедността след Първата 

световна война раждат идеите и политическата решимост за 
създаване на Международната организация на труда, а 
Европейската общност в средата на 70-те години на ХХ век 
поставя началото на целенасочени мерки за борба с бедността. При 

това флагмани в тази социална битка са видни аристократи-политици, 

като Бисмарк, Чърчил, Рузвелт, които твърде добре разбират, че 

бедността застрашава зданието, дори устоите на съвременните 

демокрации. За съжаление битките не се оказаха толкова успешни 

колкото намеренията или очакванията на техните „генерали”, въпреки 

че никога досега не е създавано такова огромно материално богатство, 

както и никога до сега не са потребявани такива количества 

материални блага. Парадоксално е в края на ХХ и в началото на ХХІ 
век, на фона на технологичния, икономическия, социалния и 

цивилизационен напредък, бедността да се разраства и задълбочава, 

                                                 
1
 Шумпетер, Й. А,: История на икономическия анализ, т.II, 2008, с.40 
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въпреки „милитаристичния” дух и терминология, с които се провеждат 

политиките и социалните действия.  

През изминалото десетилетие социалното включване се 
считаше като най-подходящият подход за намаляване на 
маргинализацията и бедността, а на практика той се свеждаше 
само до активни мерки на пазара на труда. Именно върху този 

подход се градяха и политиките. Но фактът, че неравенствата 

продължават да растат  поставя под съмнение този подход. Възниква и 

мнението, че намаляването на нивата на бедност, дори и да бъде 

постигнат съществен напредък, няма да бъде достатъчно за автентичен 

напредък в смисъл на автентично социално, икономическо и културно 

участие. Потребността от справяне с растящите неравенства изисква 

спешно действие. Нито растежът, нито повечето работни места 
могат сами по себе си да осигурят липсващата справедливост. 
Трябват ни специални социални механизми и технологии за повече 
справедливост. 
 

 
1. Основни тези, оценки и изводи 

 

 1.1. Финансовата и икономическата криза не само възражда с 
особена острота проблема за бедността, но й придава нови 
измерения. Първо, глобализиращият се характер на икономиката, 

доминиран от либерални стратегии и практики, както и глобалният 

характер на кризата е на път да превърне бедността в социална 

пандемия. Според един от последните доклади на Световната 
банка, само от началото на 2009 г. „армията” на бедните се е 
попълнила с нови 89 милиона души, което е с повече от 10 
процента от населението на планетата. Пред риск от разрастване на 

бедността са изправени не само страните от третия свят, но и 

индустриално развитите страни, както и значителна част от средната 

класа, чиито доходи са от трудова заетост. Второ,  дълбочината на 
кризата, проявяваща се в тотална липса на ликвидност, срив на 
емблематични за индустриалната епоха компании и сектори, 
очертаващи се огромни бюджетни дефицити, не без основание 
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поражда обществен песимизъм относно реалните ефекти на 
политиките срещу бедността. 
 1.2. Ситуацията на бедност в България се моделира и от  

действието на специфични, характерни за страната фактори, свързани с  

осъществявания преход. Социалната промяна и пазарната реформа не 

постигат очакваните от обществото политически, икономически и 

социални цели. Независимо че страната вече трета година е член на 

Европейския съюз, съществува антисоциално разпределение на БВП; 
забавено догонващо развитие, засилващи се доходни и социални 
неравенства, неравен достъп до образование и здравеопазване като 
услуги от общ социален интерес. 
 1.3. Бедността има своите различни аспекти и измерения. Тя 
интегрира в себе си икономически и социални, духовни и 
психологически проблеми, проявява се на микроравнище – 
индивиди/домакинства, на групово/общностно равнище, на 
макроикономическо/национално равнище, а вече от десетилетия 
наред - и в глобален мащаб. Отдавна ООН и други международни 

организации, като Световната банка, Европейският съюз, както и 

редица регионални организации, идентифицират (наблюдават и 

извеждат) борбата срещу бедността в значим социален и политически 

проблем.  

1.4. Бедността има своите монетарни и нематериални 
измерения – от равнището на доходи, разходи, структура на 
потребление, през достъпа до трудовия пазар и услугите от общ 
интерес, до социалния статус и социалното поведение на 
индивидите и домакинствата в обществото. Без да подценяваме 

различните аспекти и форми на проявление, различните 

характеристики и индикатори, в настоящото становище се придържаме 

към икономическите и социалните аспекти, анализирани и оценявани с 

монетарни и други (немонетарни) индикатори. 

1.5. Диференциацията в степента на икономическо развитие 
и социален напредък на различните страни, континенти и региони, 
обуславят до голяма степен прилагането на различни индикатори 
за оценка на бедността. Открояват се различия в представите и 

оценките на бедността между ООН, Световната банка, Европейския 

съюз. В настоящето становище политиките и мерките за 
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преодоляване на бедността като цяло се основават на 
методологията, методическия подход, политическите и 
управленски решения на Европейския съюз, но достатъчно място е 
отделено и на допълнителни анализи, оценки и добри практики. 
 1.6. Усилията на ЕС за преодоляване на бедността бележат 
противоречиви етапи на развитие. Началото се поставя през 1975 г. с 

приемането на първата програма, наречена „Бедност 1”.  Тази практика  

продължава до периода 1989-1994 г., когато  приключва действието на 

програма „Бедност 3”, а приемането на програма „Бедност 4” е 

блокирано от страна на Германия (при нейното председателство начело 

с канцлера Кол) и Великобритания.  

1.7. След серията от програми ЕС се ориентира към друг 
подход и управленски механизъм, с по-адекватни на времето и 
епохата съдържание, а именно - приемане на Стратегия за 

социално включване. Това става възможно след въвеждането на чл. 

136  и 137 в Договора от Амстердам от 1997 г. (в сила от 1999 г.). С 

тази стъпка се предоставят компетенции на институциите на ЕС да 

стимулират и координират усилията на страните-членки в борбата им 

срещу бедността и социалното изключване.  

1.8. Принос във формирането на обща европейска визия и по-

ефективни анти-бедност механизми дава заседанието на Европейския 

съвет от Лисабон (2000 г.). На него вече се приемат социално 
ориентирани цели, като постигане на устойчив икономически 
растеж, придружен с нарастваща качествена заетост и по-добра 
социална кохезия. Открояват се определена еволюция и напредък в 

отношението на лидерите на ЕС в декларираното на Европейския съвет 

от Лисабон становище, „че броят на хората, живеещи под прага на 
бедността и в ситуация на социално изключване в Съюза е 
неприемлив” и че мерките, които ще бъдат вземани, трябва да имат 

решаващо въздействие върху преодоляване на бедността.  

1.9. Заедно с формулиране на позицията към бедността, 

европейските институции приемат проверения с Европейската 
стратегия за заетост отворен метод на  координация като ефикасен 

инструмент за реализиране на Европейската стратегия за социално 

включване. Визията за борба срещу бедността чрез стратегия за 

социално включване вече се основава на политики и мерки за социална 



_______________________________________________________________ 

ИСС/2/011/2009 г.  – Комисия по  социална политика  

  

 
 

7

защита, като идеята е да се засилва прилагането на подход за 

поемането на ангажименти за оползотворяването на основни трудови, 

икономически, социални и граждански права.  

1.10. Европейският съвет от Лаекен – Брюксел през декември 
2001 г. приема 18 статистически индикатори за оценка на 
бедността и социалното включване, чрез които да се оценява 

постигнатия напредък от страните-членки, както и да се осигурява 

сравнимост на техните резултати (в Приложение № 1 са представени 

приетите индикатори, така както са систематизирани в две групи). 

1.11. В обобщения доклад за социално включване за 2002 г., 

базиран на опита на 15-те страни-членки, са систематизирани 
основните рискове, които застрашават отделни лица, групи и 
общности от бедност и социално изключване. По-конкретно това 
са: недоимъкът или неадекватността на доходите за дълъг период; 
продължителната безработица; заетостта с ниско качество или 
липсата на професионален опит; недостатъчното ниво на 
образование и неграмотността; принадлежността към непълни 
семейства, семейства с три и повече деца или самотни родители; 
хора с увреждания или с лошо здраве; лошите жилищни условия и 
липсата на жилище; имиграция, етнос, расизъм, дискриминация.  

1.12. За новите страни-членки в Обобщения доклад за социално 

включване от 2005 г. се откроява отделено пренареждане на 
рисковете според тяхната тежест. На първо място се поставя 
дълготрайната безработица, след което се подреждат такива 
рискове, като: квалификация, базирана на миналото; самотни 
родители с деца и многодетни семейства; хора с увреждания и 
хронично болни; пристрастени към алкохол и наркотици; 
принадлежност към малцинствени етнически общности (най-вече 
роми), дискриминация и др. Изследването и познаването на 

рисковете и заплахите от бедност е едно от решаващите условия за 

постигане на реални ефекти от предприеманите анти-бедност политики 

и мерки. Ето защо превенцията на рисковете от бедност следва да се 
изведе като доминиращ подход в усилията за преодоляване на 
бедността.  

1.13. Един от фундаменталните фактори, който генерира 
рисковете на бедността и обуславя националната й специфика, е 
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антисоциалното разпределение на икономическия растеж. През 
целия период на прехода темповете на нарастване на БВП е в пъти по-

голям от темповете на нарастване на средната реална работна заплата. 

В резултат на действащия разпределителен механизъм БВП на глава 
от населението през 2008 г. достига 139.85% от равнището на 1989 
г., докато средната реална работна заплата възстановява едва 
61.93% от размера си през 1989 г.  

1.14. Успоредно с формирането на институционален механизъм и 

капацитет на европейско и национално равнище се създава и широка 

обществена нагласа за противодействие на бедността чрез 
активизиране на гражданския сектор и оползотворяване на неговия 

потенциал и енергия. В резултат на подетата обществена 
нетърпимост към бедността сред влиятелни европейски среди, през 
1990 г. се учредява Европейската анти-бедност мрежа (EAPN - 
European Anti Poverty Network), със седалище в Брюксел. Целта е да 

се създава не само обществена нетърпимост, но и да се генерират идеи, 

както и да се привлича участието, подкрепата и солидарността на 

широки слоеве в общите усилия за преодоляване на бедността. Тази 

инициатива дава силен тласък в развитието на националните анти-

бедност мрежи –  процес, който се случва и в България.  Националната 

анти-бедност мрежа се изгражда в началото на новото десетилетие като 

неформална гражданска структура, в която членуват различни по своя 

характер организации от гражданския сектор. От 2003 г. Националната 

анти-бедност мрежа е редовен член на EAPN, а през 2008 г. бе домакин 

на събранието на нейната Генерална асамблея.   

1.15. България още преди приемането й в ЕС възприе 
основния европейски анти-бедност механизъм. През октомври 2003 

г. Правителството прие Стратегия за борба с бедността и 

социалната изолация, обхващаща периода 2003-2006 г., която бе 

последвана от два Национални плана за борба с бедността и социалната 

изолация – през 2004 и 2005-2006 г. Генералната цел на Стратегията бе 

формулирана като – намаляване на бедността и предодвратяване на 

риска от социална изолация. 

1.16. Първата стъпка в изпълнение на Стратегията бе 
приемането на официална линия на бедност (152 лв. за 2007 г., 166 

лв. за 2008 г. и 194 лв. от 1 януари 2009 г.) по методика, утвърдена с 
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постановление на МС. Тя обаче не бе последвана от втората, също 
важна крачка – приемането на методика/механизъм за обвързване 
на минималните плащания и социалните помощи с официалната 
линия на бедност, въпреки че бяха разработени и предложени за 

одобрение експертни решения в тази посока. 

1.17. Традиционно основен информационен източник при 

изследване на бедността е осъществяваното от НСИ ежегодно 

наблюдение на домакинските бюджети. На базата на тези данни се 

получава и преобладаващата част от информацията, съдържаща се в 

системата за наблюдение на Лаекен индикатори на ЕВРОСТАТ. Тя 

осигурява сравнимост с останалите европейски страни, но 

същевременно интерпретирането й извън контекста на националните 

особености крие определени рискове. От 2006 г. пилотно и от 2008 г. 
редовно България е включена в системата на Евростат 
„Статистика на доходите и условията на живот” (SILC – Statistics 
on Incomes and Living Conditions), която предоставя една значително 

по-детайлна информация по отношение на бедността чрез използването 

на монетарни и немонетарни показатели за оценка. 

1.18. В този анализ се акцентира върху монетарната бедност, като 

са представени допълнителни данни и за някои немонетарни 

показатели, включени в SILC. ИСС вече имаше възможността чрез 
различни свои становища да отрази отделни аспекти и препоръки 
по отношение на необходимите политики анти-бедност и социално 
включване, поради което те не се съдържат в настоящата 
разработка

2. 
  

  

2. Характерни особености на бедността в България 
  

Както вече се изтъкна, България още преди фактическото си 

членство в ЕС започна да поема ангажименти в борбата срещу 

                                                 
2
 Виж: Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и 

социално включване 2008-2010 г.; Проблеми на пенсионната система в България; 

Политиката по доходите – основно средство за подобряване качеството на живот и фактор 

за намаляване на бедността в България. (www.esc.bg).  
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бедността, прилагайки възприетия европейски механизъм за нейното 

изследване и противодействие.  

• Приетият от Евростат относителен метод за наблюдение на 

бедността придоби особено значение, след като страната през 2000 г. 

започна преговорите за пълноправно членство в ЕС, вкл. и по глава 13 

„Статистика”.  

• Нещо повече – от 2007 г. този метод е в основата на ежегодно 

определяната от МС официална линия на бедност. Неговата същност се 

изразява в разпределението на домакинствата по общ нетен доход на 

еквивалентна единица. За линия (праг) на бедност четвърта поредна 
година се приема 60% от медианния еквивалентен доход. 

• През 2004 г. стартира изпълнението на първия Национален 
план за социално включване, който бе насочен към реализирането 
на конкретни мерки и постигането на 20 оперативни цели, 
обединени в 5 стратегически цели:  

- Насърчаване на заетостта и повишаване на доходите; 

- Улесняване на достъпа за всички до ресурси, права, блага и 

услуги; 

- Предотвратяване риска от социална изолация; 

- Социална подкрепа на уязвимите групи семейства и лица 

- Мобилизиране на всички институции. 

План’ 2004 включва както национални финансови ресурси от 

различни програми за страната, така и финансиране от международни 

донори. 

 

 2.1. Относителната бедност - измерения и рискове   
 

Основният проблем (и не само на България) се отнася до 

ефективността на анти-бедност политиките и мерките. Дори и през 
най-благоприятните години на икономическа активност не се 
случи релевантно намаляване на бедността и социалната изолация 
– обобщение, което произтича от анализа на социалната ситуация и 

нейната динамика. Бедността в България има своите характерни 

особености, на които си струва да се отдаде приоритетно внимание в 

настоящия анализ.                           
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2.1.1. Данните за периода 1995-2008 г. показват, че линията на 

бедност се е повишила от 501 до 1296 евро на годишна база. Имайки 

предвид, че валутният борд действа от средата на 1997 г., а валутният 

курс е фиксиран (спрямо германската марка и след това към еврото), то 

може да се счита, че нарастването на прага на бедност в периода от 

1998 до 2008 г. се дължи почти изцяло на номиналния ръст на доходите 

в домакинствата, тъй като през последните 11 години няма съществени 

изменения в поляризацията и диференциацията на доходите: 

- Квинтилното съотношение (S80/S20 quintile share ratio) е 
между 3.48 и 3.96; 

- Коефициентът на Джини (Gini coefficient) е между 24.1 и 
26.4. 

2.1.2. Същевременно равнището на бедност се колебае в 
сравнително тесни граници през целия анализиран период – между 
16.5 и 13.5% от населението. Съществено изменение не може да се 

отчете дори в двете кризисни години – през 1996 г. равнището на 

бедност е 14.8%, а през 1997 – 15.3%. Поднесената фактология 

позволява да се направят следните изводи от използвания относителен 

метод на Евростат: 

• Бедните българи са относително постоянен контингент 
(около 1.1-1.2 млн.). Равнището на бедност, измерено по този метод не 

се влияе съществено от инфлацията (дори и хиперинфлацията) и 

настъпващите резки промени в жизнения стандарт на населението при 

условие, че не са налице динамични изменения в подоходната 

диференциация и поляризация на домакинствата.  

• Данните от международни сравнения показват, че 

относителният дял на бедните в България не се различава съществено 

от този в страните – членки на ЕС и в частност от новоприсъединените 

страни.  Съществени са обаче разликите по отношение на праговете 
на бедност. Така например прагът на бедност в евро за България е 
2.8 пъти по-нисък, отколкото за новоприсъединените страни и 13 
пъти по-нисък от този за старите страни-членки на ЕС.  

• Различията по отношение на праговете на бедност, 

измерени в ППС (паритет на покупателна способност), чувствително 

намаляват при сравнението на нашата страна с другите. Съответно два 
пъти по-нисък е прагът на бедност в нашата страна в сравнение с 
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новоприсъединените  страни, а спрямо старите страни от ЕС – 
около пет пъти. Това трябва да се има предвид при оценка равнището 

на бедност по този метод, тъй като при равни ценови условия 
доходите са в пъти по-ниски и съответно осигуряват в аналогична 
степен по-нисък жизнен стандарт.  

2.1.3. Интересно е да се отбележи, че пенсиите, като основен 
социален трансфер, имат най-съществено значение при редуциране 
на бедността в България, независимо от ниския им номинален 
размер. Това се дължи на сравнително високия им дял в общия 
доход на домакинствата. Останалите социални  трансфери имат 
значително по-малко влияние върху редуциране на бедността. По 

данни за 2008 г. - равнището на бедност преди социалните трансфери 

от 43.5%, при включване на пенсиите спада рязко до 18.3%, а след 

останалите социални трансфери – едва до 14.4% (с около 4 процентни 

пункта). Това показва, че или социалните помощи са незначителни 
като размер, или че те не достигат до истински нуждаещите се, а 
може би и двете. За Холандия този показател е 10 процентни пункта, 

за Дания – 20
3
. 

2.1.4. Данните показват, че делът на бедните от съвкупността 
на заетите е в границата от 5.0% през 2008 г. до 8.1% през 1996 г. 
Като правило сравнително по-висок е делът на работещите бедни 
жени, отколкото мъже (между 0.1 и 1.7 процентни пункта), но през 
последните 3 години тази тенденция е прекъсната и е налице превес 
на мъжете над жените работещи бедни. Няма съществени разлики в 

относителните дялове на бедните наети и бедните самонаети по 

години, което показва, че рискът от изпадане в бедност съпътства в 
не по-малка степен и дребния семеен бизнес. Най-високо е 
равнището на бедност при безработните. То е в границите от 25.0% 
през 1997 г. до 43.3% през 2008 г. Това означава подчертано 
нарастваща зависимост между безработица и бедност, в т.ч. силно 

обезценяване на обезщетенията за безработица. 

2.1.5. Равнището на бедност като цяло не показва драстични 
различия по възрастови групи. И все пак най-рискова е 
възрастовата група „над 65 г.” с равнище на бедност между 14.0% и 

                                                 
3
 GUIO, Anne-Catherine. Income poverty and social exclusion in the EU25. EUROSTAT, 

Statistics in focus 13/2005 
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24.8%, докато групата „50-64 г.” показва най-ниски стойности – 
между 9.6% и 13.4%. Значително по-големи различия се проявяват от 

гл.т. на големината и състава на отделните домакинства (вж. Таблица 

1): 

Таблица 1 

Равнище на бедност по типове домакинства (в %) 
Вид домакинство        1995 2001 2008 
Домакинство от 1 лице над 65 г.         48.7 36.1 33.0 

2 възрастни с 3 и повече деца         37.8 49.2 19.5 

Сам родител (с най-малко 1 дете)         35.0 29.4 29.2 

2 възрастни с 1 дете         11.4 13.1   9.8 

2 възрастни с 2 деца         14.7 15.7 14.0 

2 възрастни без деца (двамата под 65 

г.) 

          8.9   6.6 10.1 

 

Източник: NSI. Laeken indicators: Results of 3 Round. 

 
 

Силно рискови са възрастните едночленни домакинства, 
самотните родители с деца, както и домакинствата с повече деца, 
докато домакинствата с едно дете или без деца са застрашени в много 

по-малка степен от риска бедност. 

2.1.6. Следва да се припомни, че ромите са социоетносна група, 
която обикновено кумулира няколко риска – ниско образование, 

безработица, лоши жилищни и битови условия, изостанал селски 

район, многочленни домакинства съставени от 3-4 генерации4
. Все по-

често е налице синдромът „деца с родители деца”, т.е. големият 
брой деца в домакинството е съчетан с непълнолетие на 
майката/бащата. Друга характерна черта на ромската бедност е 

ранното отпадане от училище. Отпадналите ученици сред българите са 

главно между основното и средното училище, докато сред турското и 

особено сред ромското малцинство те отпадат веднага след първите 

една-две учебни години. Резултати от емпирични изследвания5
 

показват, че: 

                                                 
4
 България: Предизвикателствата на бедността. НСИ, 2003 

5
 USAID (2004), The Roma People – Other Dimension of Changes, USAID, Sofia  
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- при децата между 7 и 15 г. от ромски домакинства – всяко 
пето не посещава  учебни занятия, а 8.7% учат само от време на 
време; 

- 1/3 от изследваните 16 годишни роми не са ходили на 
училище; 

- повече от 17% на възраст между 17 и 25 г. не умеят да четат 
и пишат. 

2.1.7. Картографирането на бедността в страната очертава 

следните различия в териториален план (вж. Таблица 2): 

 

Таблица 2 

Разпределение на общините по равнище на бедност 
Равнище на бедност 
- % 

Общини - 
брой 

Население - 
хиляди 

Дял от 
населението на 
страната - % 

До 10   19 2250.8   28.8 

10-15   82 2148.1   27.6 

15-20   91 2371.6   30.4 

20-25   40   633.1     8.1 

Над 25   30   397.6     5.1 

Общо 262 7801.3 100.0 
 

Източник: България: Предизвикателствата на бедността. НСИ, 2003 

 

Относителният дял на бедните по общини варира от 1.8% в 
столицата София до 53.8% в община Бойница, област Видин. 
Отделно са анализирани 13 общини, в които повече от 1/3 от 

населението живее в бедност. Те се отличават от останалите със слабо 

развита инфраструктура, индустрия и услуги, високо равнище на 

безработица и изключително неблагоприятна образователна структура. 

В някои от тях (напр. Бойница) 80% от домакинствата са без 
водопровод, 84% - без канализация, а 99% - без тоалетна в жилището. 

2.1.8. Съществени са различията в профила на бедност в 
градовете и в селата. Градската бедност има ясно изразен 
монетарен характер, докато бедността в селата се свързва 
предимно с достъпа до пазара на труда, образованието, 
здравеопазването и др. социални услуги. В селата натуралното 
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потребление продължава да формира значителна част от общото 
потребление за сметка на доходите от работна заплата или 
предприемачество. 

2.1.9. Ако монетарният измерител на относителната бедност не 

показва прекалено големи отклонения от средноевропейските равнища, 

то редица немонетарни показатели нареждат България твърдо на 
последно място в ЕС по отношение на материална депривация, 
икономическо напрежение в домакинствата, удобства на 
жилището и околна жилищна среда6 (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Немонетарни показатели за бедност – сравнителни данни 
за ЕС-27 и България 

(% от изследваните домакинства) 
ЕС-27 България 

Липса на автоматична перална машина 2 22 

Липса на телефон 2 14 

Липса на цветен телевизор 1 6 

Липса на персонален компютър 10 42 

Липса на лека кола 10 39 

Невъзможност да поддържат адекватно отопление в 

дома 

10 32 

Имат затруднения/забавят плащането на сметки за 

комун. услуги 

7 29 

Не могат да си позволят платена седмична почивка в 

годината 

36 81 

Не могат да си позволят всеки втори ден ястие от месо, 

пиле, риба 

10 59 

Невъзможност да посрещнат неочаквани финансови 

разходи 

35 80 

Много трудно „свързват двата края” 9 33 

Липса на баня или душ в жилището 4 20 

Липса на вътрешна тоалетна с течаща вода  4 34 

Липса на достатъчно eстествена светлина в жилището 8 10 

Криминогенна среда, опасност от насилие в квартала 16 28 

 

Източник: Евростат, Статистика на доходите и условията за живот, 2007 

                                                 
6
 SILC, Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).  
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2.2. Абсолютната линия на бедност - другата гледна точка 
 

Докато равнището на относителна бедност определя онази част 

от населението, която в някаква (предварително зададена) степен има 

по-нисък доход от средния/медианния доход в домакинствата, 

обикновено абсолютната линия на бедност дефинира каква част от 
населението живее с доходи (потребява) под един експертно 
установен и/или обществено приемлив минимум (стандарт).  

2.2.1. Изследвания на Световната банка, базирани на 
потреблението, дават много интересни резултати. Въз основа на 

данните от две национално представителни и сравними 
многоцелеви наблюдения на домакинствата, осъществени през 
2003 и 2007 г., в доклада на Световната банка7 се прави оценка на 
подобрените условия на живот през този период. Използвани са 

както парични, така и непарични показатели за благосъстоянието, за да 

се оцени дали дадено домакинство или индивид разполага с достатъчно 

ресурси или способности за посрещане на своите основни нужди, както 

и за да се измери подобрението на условията на живот. Основните 

изводи от сравнителния анализ в доклада са следните: 

• В резултат на ръста на потреблението и доходите, бедността на 

глава от населението спада от 20% през 2003 г. на едва 10.2% през 2007 

г., с което по същество делът на бедността намалява наполовина.
8
 

Данните показват още по-бързи темпове на намаление на крайната 

бедност, като едва 4.5% от общото население потребява еквивалент от 

под 145 лв. на пълнолетно лице спрямо 11% през 2003 г. Според 

експертите на Световната банка: „подобрението се дължи на серията 
от структурни реформи, макроикономическата стабилност и 
следващият от това силен и устойчив растеж, който продължава да 
повишава нивата на потребление на голям брой домакинства. 
Данните от наблюдението на домакинствата показват силна 
положителна връзка между икономическия растеж и намаляването 
на бедността: над 75 процента от намалението на бедността в 

                                                 
7
 Доклад № 44289-БГ „БЪЛГАРИЯ: Условия на живот преди и след присъединяването към 

ЕС”, юли 2008 г. 
8
  Използван е еквивалентът “абсолютна линия на бедността от 185 лв. месечно на 

пълнолетно лице”. 
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периода между 2003 и 2007 г. се дължи на ръста на потреблението 
на глава от населението”.  

• Въпреки значителното намаление на бедността в 
национален мащаб, все още са налице големи и съществени 
етнически неравенства. Ромите остават група в много по-голям риск 

от бедност, не само поради непропорционално онеправданата им 

стартова позиция през 2003 г., но и поради това, че при тях 

подобрението на показателите на благосъстоянието им е по-малко от 

средното равнище в сравнение с останалите етнически групи. От 2003 
до 2007 г. делът на ромите сред бедните почти се е удвоил и сега те 
са над 40 процента от бедното население. Подобно е положението и 
при много бедните - роми са почти две трети от хората, живеещи в 
крайна бедност, докато делът им през 2003 г. е бил 32 %.  

•••• При повечето непарични показатели за условията на живот 
нивото на подобрение е значително по-ниско, отколкото при 
паричната бедност. Например делът на лицата, които посочват, че 

изпитват трудности при задоволяването на някои основни потребности 

(като храна, облекло, отопление, образование и здравеопазване) не 

бележи такъв спад, какъвто се наблюдава при паричната бедност. Нещо 

повече – в относителния дял на населението, посочващо, че 

здравословното му състояние е лошо, не се регистрира никакво 

подобрение.  

2.2.2. Други интересни резултати се получават от изследвания, 

базирани на международните линии на бедност. Тези индикатори се 

дефинират чрез остойностяване на предварително избрани основни 

потребности на базата на международни цени и коригиране на 

получената стойност с покупателната способност в съответната страна. 

В България са приложени от Световната банка две линии на 
бедност – от $2.15 ППС на ден и $4.30 ППС на ден. Данните 

показват, че през 2003 г. само 0.8% от населението на България живее с 

по-малко от 2.15 щ.д. на ден, а през 2007 г. равнището на бедност по 

този индикатор фактически е равно на нула. През 2007 г. равнището на 

бедност на база 4.30 долара на ден е само 2.6% спрямо 7.2% през 2003 

г. На фона на световната бедност, формираща няколко огромни 

регионално-континентални съсредоточия,  България има съвсем 

различни проблеми за решаване. Слизайки под 1% относителен дял на 
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населението с потребление по-малко от 2.15 щ.д. ППС на ден, въпросът 

с ликвидиране на абсолютната бедност по този показател за нас 

практически не съществува. Въпреки това някои социално-

икономически групи остават бедни, дори според тези минималистични 

критерии. Например през 2007 г. над 21 % от ромското етническо 

малцинство живее под линия на бедност от 4.30 щ.д. на ден. 

2.2.3. Широка популярност при изследване на бедността в 

страната намира и методът на потребителската кошница, 

разработван от Института за социални и синдикални изследвания 

на КНСБ. Абсолютната линия на бедност се изчислява на базата на 77 

жизнено важни стоки и услуги, включени в потребителска кошница на 

ограниченото потребление и които се остойностяват тримесечно след 

наблюдение на потребителските цени. Методът е силно реактивен по 

отношение на инфлацията. Данните показват, че в периода на 
възстановяване на икономиката (до 2006 г.) относителният дял на 
домакинствата под абсолютната линия на бедност се движи в 
диапазона 30-40%. През последните две години, под влияние на 
бързото нарастване на номиналните и реални доходи на 
домакинствата, този дял спада до около 25% (вж. Таблица 4). 

 
Таблица 4: 

Данни за абсолютната линия на бедност и домакинствата 
 с общ доход под нея 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Линия на 

бедност – 

средномес. сума 

на 1 лице (лв.) 

 

100,39 

 

108,01 

 

117,63 

 

127,20 

 

137,56 

 

147,25 

 

159,97 

 

181,02 

Ръст на линията 

на бедност 

спрямо 

предходната 

година (%) 

 

8.6 

 

7.6 

 

8.9 

 

8.1 

 

8.1 

 

7.0 

 

8.6 

 

13.2 

Домакинства с 

общ доход на 1 

лице под ЛБ – 

отн. дял (%) 

 

40.3 

 

35.9 

 

36.4 

 

36.4 

 

36.0 

 

31.6 

 

25.9 

 

24.2 

Източник: ИССИ на КНСБ 



_______________________________________________________________ 

ИСС/2/011/2009 г.  – Комисия по  социална политика  

  

 
 

19

 
2.2.4. Независимо от реализираното номинално и реално 

повишение, нетните разполагаеми доходи на член от нискодоходните и 

на среднодоходните домакинства с едно и/или две непълнолетни деца 

остава под линията на бедност дори и през най-благоприятните години 

на икономическа активност (2007-2008 г.)
9
. Според изчисленията на Д. 

Нинов, при съществуващите равнища на осигурителни вноски и 

данъчно облагане на доходите на физическите лица,  „все още 
значителна част от домакинствата (около 45% от всички 
семейства в страната с непълнолетни деца), както и по-голямата 
част от всички непълнолетни деца (около 65% от общия им брой) 
живеят с разполагаеми доходи на и под линията на бедността”.  

2.2.5. Разликите в данните за равнището на бедност, измерено по 

относителния и абсолютния метод подсказват, че оценките във всеки 

един случай следва да се съобразяват с характерните национални 

особености, а за България те са: 

- висок относителен дял на сивата икономика, респ. на 
доходите от нея (по различни оценки той се движи  в диапазона 
между 24 и 35% от БВП); 

- висок относителен дял на разходите за храна в общия разход 
на домакинствата (от 44.9 през 2001 г. до 36.6% през 2008 г.), който 
често се посочва от изследователите като един от най-синтетичните 
показатели, свидетелстващи за нисък жизнен стандарт; 

- в същото време ниско равнище на потребление на 1 лице от 
домакинство по основни групи хранителни стоки: 2-3 пъти по-
ниска консумация на месо и месни продукти, риба и рибни 
продукти, мляко, захар, картофи и др. в сравнение с повечето от 
страните членки на ЕС, в т.ч. и сред новоприсъединените; 

- сравнително висок относителен дял на натуралните доходи 
и потребление (между 8 и 20% от общия доход се дължи на 
домашното стопанство), което особено касае домакинствата в 
селските райони и малките градове. 

- не са без значение и методическите особености, характерни за 

различните линии на бедност. Като правило относителните линии на 

                                                 
9
 Вж. Нинов, Д.: Социални цели и последици на икономическата политика през периода 

1989-2008 г. –  необходими промени, С, 2009 
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бедност ползват еквивалентни скали (на Евростат 1/0.5/0.3; на 
OECD 1/0.7/0.5), докато абсолютните линии на бедност са разчетени 
на 1 лице.  

 

 
2.3. Субективните оценки за бедността 
 

В условията на силно развит сив сектор статистическото 

установяване на относителната и абсолютната линия на бедност, както 

и самата оценка на явлението бедност, се влияят съществено и водят 

често до изкривяване на реалността. В известна степен този недостатък 

може да се компенсира чрез установяването на субективна линия на 

бедност, която най-общо може да се дефинира като „чувство, усещане 

на индивидите, че те нямат достатъчно средства, за да бъдат 

самостоятелни”
10

. С други думи, състоянието на бедност се оценява въз 
основа на мнението на отделните членове на обществото, които най-

добре могат отсъдят дали са бедни или не. 

2.3.1. Според данните от третата вълна на Европейското 
социално изследване11

 (2006 г.) домакинствата в България, които 
„живеят комфортно с получаваните доходи” са едва 0.9%, „с 
положението се справят” 23.5%, а останалите в по-малка степен 
(35.9%) и в по-голяма степен (38.6%) трябва да се самоограничават 
и да понасят лишения. Тази структура на доходното благосъстояние 

на домакинствата не дава основание за твърдението, че има ясно 

изградена и стабилна средна класа. Данните се потвърждават и от 

разпределението по 11- степенна скала „Беден-богат”. Общо в 3-те 
най-ниски степени попадат 39% от респондентите, а еднозначно (в 
последната степен) като бедни се определят 12.5%. 

2.3.2. Резултатите от четвъртата вълна на ЕСС (2009 г.) 

свидетелстват за известно подобрение в доходното състояние на 
домакинствата и за намаляване на субективното усещане за 

                                                 
10

 Цанов, В. Оценка на субективната линия на бедност по данни на домакинските бюджети. 

В: Сборник доклади от семинар в Сливек 19-21 юни 2001 г. на тема „Използване на данните 

от наблюдението на домакинските бюджети при изследване на социално-икономическите 

процеси”, НСИ, 2001, с 123. 
11

 Национален представител на ЕСС за България е Агенцията за социални анализи (АСА), а 

национален координатор – доц. Лилия Димова. 
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бедност. „Живеещите комфортно на върха са 1.3% (повече с 0.4 

процентни пункта), с доходите се справят вече 28.3% (увеличение с 4.8 

процентни пункта), и докато относителният дял на изпитващите 

известни затруднения приблизително се запазва  35.3% (минус 0.6 

процентни пункта), то със сериозни затруднения в доходите са 34.8% 

от респондентите (намаление с 3.8 процентни пункта). В трите най-

ниски степени на скалата „Беден-богат” са общо 36% от изследваните 

лица (намаление с 3 процентни пункта), а „на дъното” попадат 10.4% 

(минус 2.1 процентни пункта). 

2.3.3. Съпоставката на данните от самооценките за 
„достатъчност на доходите” и за „позициониране върху скалата 
„Беден-богат” показват, че относителният дял на лицата, 
„изпитващи сериозни затруднения с доходите, които получават” и 

при двете вълни на ЕСС почти напълно се припокрива с контингента, 

позициониран в трите най-ниски степени на скалата. Това дава 

основание да се дефинират две субективни равнища на бедност: 

- „широка бедност”, съпроводена със сериозни лишения, 
която обхваща около 39% (ЕСС-2006) и 36% (ЕСС-2009) от 
населението на страната; 

- „абсолютно дъно” около и под екзистенц-минимума – с 
контингент от съответно 12.5% и 10.4% от населението. 

2.3.4. Финансовата и икономическа криза генерира и други, 

допълнителни фактори на бедността – нарастващата задлъжнялост 
на домакинствата по линията на кредити от финансови 
институции и заеми от роднини и близки. В проведеното от 

Института по социология на БАН изследване се съдържат интересни 

данни. Така например 87% от заявените заеми са взети за 
удовлетворяване на основни потребности, докато 67% от теглените 
кредити са свързани с разходи, предназначени за подържане на 
жилищна инфраструктура и удовлетворяване на потребности от 
първа необходимост. Освен това, голяма част (76.25%) от кредитите 
са теглени от домакинства с ниски доходи (до 600 лв. месечен 

доход). А към тази група принадлежат почти половината (46.3%) 
от домакинствата към момента на изследването12.  

                                                 
12

 Вж. Желязкова, М.: Причини за задлъжнялостта на българските домакинства., 2009 
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2.4. Нископлатените работници и „работещите бедни”  
 

Еволюцията на концепцията за “работещи бедни”, както и 

проведените изследвания през последните 20 години, показват, че 
могат да се откроят две относително самостоятелни понятия - 
нископлатени работници и „работещи бедни”. Дефинициите им се 

различават най-вече по отношение на сферите на интерпретация. 

Едната визира разпределението, т.е. получаваните възнаграждения 
за положен труд, а другата – потреблението, т.е. разпределението на 
дохода в домакинството.  

2.4.1. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) определя ниското заплащане  като по-ниско от две-трети 
от доходите на всички пълновременно заети и този праг най-
широко се прилага в статистиките и изследванията на Австрия, 
Франция, Гърция, Ирландия, Италия и Португалия. Лансират се и 

други, алтернативни методи. Например, определянето на втори праг 

“за много ниски заплати”, който се фиксира на 50% от медианните 
доходи. Изследователи в други страни използват и собствени 

дефиниции – в Германия широко разпространено е схващането за 

ниско заплащане по отношение на такива заплати, които са под 75% 
от средната за страната, докато в Норвегия най-често използваната 
от статистиката и синдикатите дефиниция е часово заплащане, по-
ниско от 85% от средното часово заплащане в промишлеността. 
Поради ниското равнище на заплащане на труда в България (едва около 

20% от средното в ЕС-27 по ППС) и прогресивно нарастващите 

средства за издръжка на живот, считаме че за българските условия 

подходящ критерий за ниско платени работници е границата от 75% 

спрямо средната работна заплата за страната.  

2.4.2. Статусът на работещите бедни се формира не само от 

равнището на дохода, но и от други социални обстоятелства, свързани 

най-вече с размера и типа на домакинствата. Обикновено бедните 

работещи са членове и на бедни домакинства. Или дефиницията им се 

основава на две статистически единици – отделния човек и 
домакинството. Индивидът е обект на класификации на пазара на 

труда, в сферата на заетостта, в резултат на което икономически 

активното население се подразделя на „заети” и „безработни”, а те на 
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свой ред се подразделят на отделни подгрупи. Докато домакинствата 
са обект на класификация по критерия социален и доходен статус, 
в резултат на което се разпределят на “бедни” и “небедни”. 
Статусът на домакинството обуславя съществуването на категория 

лица, които живеят в бедни домакинства, но техният индивидуален 

доход е над прага на бедността. По същия начин има друга категория 

лица, чиито индивидуален доход е под този праг, но те не живеят в 

бедни домакинства. Очевидно е, че размерът на домакинството, 
както и броят на издържащи и издържани лица варират. Именно 
тези характеристики предопределят до голяма степен 
принадлежността на едно домакинство в категорията на „бедните” 
или „небедните”. Освен това, често пъти е налице трансфер на доход 

между домакинствата. Ето защо “бедното домакинство” е резултат от 
действието на всички тези фактори, а не само от равнището на 
дохода на заетите негови членове.   

2.4.3. Анализът на протичащите в България процеси през 
годините на прехода показва, че проблемът “работещи бедни” е 
неглижиран, липсват изследвания на явлението в дълбочина, 
както и систематизирана информация, която да хвърля повече 

светлина върху количествените параметри и специфичните 

характеристики на тази сравнително широка прослойка от населението. 

2.4.4. Данните на НСИ от системата Лаекен-индикатори показват, 

че за периода 2001-2008 г. е налице положителна тенденция към 
намаляване относителния дял на „работещите бедни”. От 6.3% 
през 2001 г. той спада до 5.0% през 2008 г. Допълнителна 

информация по динамиката и обхвата на работещите бедни дава 

структурата на бедното население в страната (Таблица 5). Ако през 
2001-2002 г. около 15-16% от хората, изпаднали под линията на 
бедност, са били работещи, техният относителен дял през 
следващите три години нараства до 18-20% и след това се 
установява около 17%. Преобладаващата част от тях са наемни 
работници (13.7%) и само 2.8% са самонаети. Имайки предвид  

обаче мащабите на наемните работници и самонаетите в 

структурата на заетостта, може да се направи извода, че визираното 

явление се разпространява сравнително равномерно сред 

разглежданите статусни групи.  
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Таблица 5 

Структура на бедното население по икономическа активност 
(в %) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Работеши 15.1 16.2 20.5 19.2 18.5 17.7 17.4 16.6 

- наемни 

работници 

13.8 14.5 19.1 17.5 16.2 16.8 15.3 13.7 

- самонаети 1.3 1.7 1.4 1.7 2.4 0.8 2.1 2.8 

Неработещи 84.9 83.8 79.5 80.8 81.5 82.3 82.6 83.4 

- безработни 39.3 37.4 30.0 31.3 27.1 27.3 25.0 25.2 

- пенсионери 35.7 34.7 37.6 39.3 45.1 45.1 48.1 46.9 

други/учащи 10.0 11.7 11.8 10.2 9.3 9.9 9.5 11.4 

 

Източник: NSI. Laeken indicators: Results of 3rd Round. 2008 

 

2.4.5. Безспорно двете основни рискови групи са пенсионерите 
и безработните. Във връзка с тези групи правят впечатление обаче 

следните два факта: първо– факторът безработица придобива все 
по-нарастващо влияние върху мащабите и равнището на бедност и 

това се дължи най-вече на последователно провежданата политика на 

орязване правата и размерите на обезщетенията и социалните помощи 

при безработица; второ – траен и сравнително висок (между 9.3 и 

11.8%) е относителният дял в бедността на групата „други 

неработещи”, която се формира основно от деца и учащи се.  

2.4.6. Категорията „ниско платени работници” е близка до 
„работещите бедни”, но в никакъв случай не е еднозначна. Може да 

се твърди, че те са потенциалният източник, който захранва 

работещите бедни, но в крайна сметка състоянието на последните се 

определя на равнище домакинства, където се преразпределят доходите 

между членовете на домакинството. При възприетия критерий, че 

ниско платени са работниците, чието трудово възнаграждение е под 

75% от средното за страната, в тази категория попадат изцяло 7 

отрасъла /икономически дейности по показателя „средна работна 

заплата” (вж. Таблица 6).  
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Таблица 6 

Отрасли/икономически дейности с ниски средни работни 
заплати (лв.) 

Икономически 
дейности/ Години 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Средна работна 
заплата за страната 

240 258 273 292 324 360 431 524 

Селско , горско и 

ловно стопанство 

185 192 202 216 234 254 302 384 

Производство на 

текстил и облекло 

155 164 172 187 205 228 264 317 

Производство на 

лицеви кожи и 

изделия от тях 

146 157 160 170 182 209 243 290 

Производство на 

дървен мат-л и 

изделия, без мебели 

160 172 189 199 224 249 304 382 

Преработваща 

промишленост, 

некласифицирана 

другаде 

159 167 181 195 220 236 283 345 

Търговия и  

ремонт 

167 180 201 217 251 287 349 388 

Хотели и  

ресторанти 

150 155 162 172 202 222 268 325 

 

Източник: НСИ  

 

 

2.4.7. През целия период от 2001 до 2008 г. (с малки 
изключения) те отговарят на критерия за заплащане под 75% от 
средното за страната. В тези отрасли и икономически дейности 

работят над 823 хил. наемни работници (2008 г.), или около 34.1% 
от всички наети. Характерна особеност за тези отрасли е 

присъствието на широк сив сектор, недоосигуряването и неспазването 

на трудовото законодателство, което като правило предпоставя 

възпроизводството на бедност и в периода след заетостта. В същото 

време производителността на труда в някои от тях изпреварва 

неколкократно ръста на реалната работна заплата. Този феномен има 
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различни аспекти – несъразмерно участие в разпределение на 

произведения продукт, умишлено поддържане на ниска цена на труда 

(особено в региони с висока безработица), конкурентоспособност, 

основана на недоплащане на използвания труд, но в крайна сметка 

всички те се свеждат до едно - безнаказано прилагане на „социален 
дъмпинг”. 

2.4.8. Процесите, които протичаха през целия преход, а също 
така и през последните 8 години, ни дават основание да считаме, че 
“работещите бедни” са не само силно рисков контингент, но те 
формират вече и един трайно установен модел на начин на живот. 
Основно това се дължи на ниското равнище на заплащане, което в 

определена степен изкуствено и умишлено се поддържа. 

Конкурентоспособността, произтичаща от социалния дъмпинг и 

ниската цена на работната сила, носи само краткотрайни предимства и 

тя няма бъдеще в една икономика, основана на познанието и ученето 

през целия живот – сърцевина на Лисабонската стратегия. 

 
 
3. Политиките за преодоляване на бедността 

 

Както се изтъкна във въвеждащата част на становището, 

България още от началото на новото десетилетие възприе 
европейския механизъм за преодоляване на бедността –  стратегия 
за социално включване, основана на отворения метод на 
координация. Успешната политика обаче не зависи от формалното 

прилагане на общия европейски механизъм. Трайното преодоляване на 

бедността изисква решаването на проблемите да не се ограничава до 

мерки и социални дейности на публични и граждански структури, а до 

инфилтриране на анти-бедност политиката в макроикономическата 

политика на правителствата, с каквато и да са идеологическа 

ориентация. Защото:  

Първо, в основата на всяка една успешна политика за борба с 
бедността стои макроикономическата стабилност и устойчивият 
икономически растеж. Важно е обаче да се подчертае, че 

икономическите възможности на страната не са единственият фактор, 

определящ какъв е / или ще бъде потенциалът на анти-бедност 
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политиките. Политическата ангажираност също има определящо 

значение. Възходящото икономическо развитие не води от само себе си 

до социално включване и подобряване жизнения стандарт и качеството 

на живот на всички. „Съществуват безброй възможности бедността 
да продължи дори по времето на икономически растеж…” Нещо 
повече – не някой друг, а Джефри Сакс подчертава, че 
„…икономическият успех се предопределя от колективни действия 
– ефективното предоставяне от страна на държавата на 
здравеопазване, образование и инфраструктура”13. 

Второ, бедността е проблем преди всичко със структурен 
характер, обуславя се най-вече от доминиращия механизъм на 
разпределение и преразпределение на доходите. В следващите 

години като особен приоритет следва да се изведе ефективността на 

разпределението и реформирането на публичния сектор като цяло. 

Икономическият растеж в много по-голяма степен да бъде 
социално насочен към преодоляване на бедността.   

Трето, бедността е проблем, който ерозира социалната 
стабилност и сигурност на съвременните общества, поради което, 

заедно с текущите, краткосрочните мерки, следва да се 
предприемат такива дългосрочни политики, които възпират 
възпроизвеждането на бедността. А това е постижимо най-вече с 

осигуряването на равен и ефективен достъп до услуги от общ социален 

интерес, каквито са образованието, здравеопазването, комуналните 

услуги и т.н. 

 

3.1. Социалното включване и предизвикателствата на 
икономическата криза и глобализацията 

 

3.1.1. На фона на една ясно очертана политика на по-справедливо 

разпределение на икономическия растеж, конкретните политики „анти-

бедност” трябва да бъдат ориентирани в следните стратегически 

направления: 

• Дейности и мерки, които ще позволят на бедните да натрупат 
продуктивни качества (обучение, квалификация, здраве), в следствие 

                                                 
13

 Сакс, Дж. Краят на бедността, Изд. Кръгозор, София, 2006, с.16 и 97 
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на което да бъде облекчен достъпът им до пазара на труда и до 

обществените услуги. „Много важно е социалните разходи, насочени 
към натрупването на човешки капитал, да достигнат до най-
бедните”14. 

• Разкриване на нови възможности за социално включване чрез 
изграждането на умения и формирането на предпоставки за активно 
участие на бедните в този процес, като насърчаването на 
инициативи за самопомощ, социално финансиране в подкрепа на 
самостоятелната заетост и др. 

• Националните планове по заетостта в много по-висока 

степен трябва да заложат на разкриването на качествени работни 
места, осигуряващи дълготрайна заетост, кариерно развитие и 
пълноценна реализация – като превенция на риска „бедност” и 
преодоляване на синдрома „работещи бедни”. 

• Повишаването на гъвкавостта на пазара на труда изисква в 
адекватна степен да се развият системите за сигурност, да се 

изградят мостове между различните обществени сфери и статуса на 

заетост, като по този начин местните пазари на труда се отворят също 

към безработните и бедните. 

•••• Въвеждането на минимални социални стандарти и по-
конкретно въвеждане на адекватни нива на защита и на 
гарантиран минимален доход, е първата необходима стъпка за 

реализиране на тази политика. Установяването на минимални 
стандарти предполага постигането на ясен консенсус по 

преследваната цел (адекватно ниво на социална защита за всички), но 

също и по общото разбиране и възприемане на минимални референтни 

ориентири, когато става въпрос за международни стандарти15
.      

3.1.2. Преодоляването на бедността не е само проблем с 
икономически, но и с политически характер. Освен разбиране на 

нейната социална природа и структурен характер (наред с текущите 

мерки и действия за нейното редуциране) е необходима политическа 

                                                 
14

 Пак там, с. 96 

15
 Постигане на решителен напредък при премахването на бедността. Към инициатива на 

ЕС относно социалните стандарти. Доклад от транснационален проект на ЕАБМ, 2007 
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воля, както и постигане на нов обществен консенсус по отношение 
на солидарността и справедливостта между поколенията и 
различните социални слоеве. 

3.1.3. От приетия през септември 2008 г. от МС  Национален 

доклад на Република България за оценка на постигнатия напредък по 

изпълнение на политиките и мерките от стратегиите за социална 

закрила и социално включване 2008-2010 г. е видно, че дългосрочните 

приоритети на България в борбата с бедността и социалното 

изключване са: 

• Равноправно участие на пазара на труда на групите в риск 
от изпадане в бедност и социално изключване; 

•••• Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на 
социалното изключване и преодоляване на неговите последици; 

•••• Социално включване на най-уязвимите етнически групи; 

•••• Намаляване на бедността сред групите в извън 
трудоспособна възраст. 

3.1.4. При реализирането на тези приоритети страната ни е 

изправена пред редица предизвикателства, голяма част от които 

допълнително се усложняват от ефектите на задълбочаващата се 

финансовата и икономическа криза. Без да се спираме специално на 

демографската криза, считана за фундаментално предизвикателство в 

преобладаващата част от европейските страни, ще изброим по-важните 

за нас предизвикателства: 

• Ниският относителен дял на компенсациите за труд в 
брутния вътрешен продукт (БВП). Техният размер през годините на 

преход и икономически реформи последователно намалява и едва през 
последните години достигна 34-36% - стойност, която е най-ниска в 
рамките на ЕС. Ръстът на доходите като правило се жертва в името на  

минимизиране на макроикономическите рискове в условията на 

валутен борд, а допълнителен „аргумент” в тази посока вече се налага и 

от кризата. Негативни ефекти върху разпределението на доходите 

поражда и водената фискалан политика, подчинена на 
„презастраховане на приходите” и пропорционалното облагане на 
доходите на физическите лица.  

• Рязко покачване на издръжката на живота (и особено на 
някои нейни компоненти, напр. основни хранителни стоки и 
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енергия), която не се компенсира с ръста на доходите. Вече 19 
години не може да бъде възстановена реалната стойност на 
доходите от работна заплата и от пенсии. Поради ниската степен на 

еластичност този тип разходи натоварва изключително бюджетите на 

бедните домакинства и практически прави невъзможно разширяване на 

разходните пера в посока – образование, свободно време, транспорт и 

др. 

• Влошени качествени и количествени параметри на 
наличните трудови ресурси. Равнищата на икономическа активност и 

заетост са сравнително ниски, неглижират се проблемите с 

„обезкуражените безработни лица”, с високия дял на отпадащите от 

образователната система а те са потенциален източник на социално 

изключване.  

• Налице е професионално-квалификационна “амортизация”. 

Работната сила не се възпроизвежда в качествен аспект. Липсват 

достатъчно целенасочени и проактивни мерки, насочени към учене 

през целия живот, към придобиване на адекватна на изискванията на 

пазара на труда квалификация както на национално ниво, така и в 

предприятията.  Това задълбочава пропастта между изискванията на 

икономиката и качеството на работната сила, нейната пригодност за 

заетост, в това число и от гледна точка на гъвкавата заетост. 

• Растящо разделяне на пазара на труда на два основни 
сегмента: един, в който се изисква висока квалификация и се 

предлагат високи възнаграждения, и друг от нископлатени дейности и 

нетипична заетост, които предпоставят настояща и бъдеща бедност. 

Гъвкавата сигурност (правилно финансирана и управлявана) и 

активното включване, са от решаващо значение за укрепване на 

солидарността и сближаването в обществото, но гъвкавата сигурност 

(във всичките й нюанси) има много висока социална цена и тя не може 

да се финансира с ултралиберални инструменти и рестриктивна 

политика. 

• Висока заболеваемост и негативна оценка на здравния 
статус на населението. Налице е повишена заболеваемост, 

съпроводена с липса на всеобхватно публично наблюдение както върху 

нейния обхват и динамика, така също   върху изразходването на 

публичните ресурси за тази цел. Епизодичните и парциални 
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наблюдения не дават ясна картина за това застрашаващо бъдещето на 

нацията състояние. Страната ни е на едно от първите места в Европа 
по смъртност и  разпространение на социално-значими болести. 

• Съчетание на разнороден и устойчив профил на бедността. 
Категорията на бедните у нас не е хомогенна група с изчистен 

социален профил. Общото между живеещите в бедност са лишенията и 

чувството за безизходица, но сред тях могат да се открият хора със 
всякакво образование, пол, етническа идентичност, възраст, 
религия. В България освен пенсионери и безработни, които според 

класическите критерии са най-застрашени от капана на бедността, 
попадат и заети, поради ниските си или нередовно изплащани 

заплати. Все пак налице са трайно изключени групи и опасност от 
възпроизводство на неравенства в жизнените шансове между 
поколенията (наследена бедност).  

• Сериозни регионални диспропорции в качеството на живот. 

Териториалните контрасти се задълбочават от неравномерното 
разпределение на инвестициите и като цяло те продължават да 

задържат общия икономически растеж на страната. Картографирането 

на бедността в страната очертава драстични различия в териториален 

план.  

• Неефикасно използване на публичните ресурси – ниска 
адекватност на социалните трансфери. Налице са твърде ярки 

контрасти във възможностите на отделните социални системи и 

инструменти да влияят върху редуцирането на бедността.  

3.1.5. България, като страна, подписала Декларацията на 
хилядолетието на ООН от септември 2000 г.,  има сериозни 
ангажименти по намаляване на бедността в страната до 2015 г. 

Нещо повече - като страна член на ЕС България има отговорността да 

допринася за намаляване на крайната бедност, както в по-близките 

страни от Балканите и Черноморския регион, така и в далечните за нас 

бедни страни от други континенти – Азия и Африка. Още не сме 
решили нашите вътрешни проблеми, а пред нас стои вече ново 
предизвикателство – от страна-бенефициент да се превърнем в 
страна-донор за преодоляване на крайната бедност и драстичните 
различия в условията и стандарта на живот на народите по света. 
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3.2. Преодоляване на синдрома „работещи бедни” 
 

Концептуалната рамка за преодоляването на синдрома „работещи 

бедни” следва да се реализира през призмата на един основополагащ 

принцип – запазване достойнството на човека, а той е пряко и 
неразделно свързан с труда. В този смисъл несигурната работа, 
лошите условия на труд, заплащането под екзистенц-минимума са 
удари върху човешкото достойнство. Достойното заплащане следва 
да се разглежда не само и единствено с икономическите параметри 
на индивидуалните постижения и обществения напредък, а и с 
характера и условията на труд, с обективно съществуващите в 
страната потребителски, жизнени и социални стандарти. 

Европейският  и световен опит показва, че преодоляването на 

синдрома „работещи бедни” може да се реализира с комплекс от 

успешни мерки и политики на различни нива. 

3.2.1. Първата асоциация относно възможните политики и 

инструменти обикновено се свързва с регулативните функции на 

минималната работна заплата. Въвеждането или повишаването на 
МРЗ само по себе си влияе положително върху доходите на 
рисковите групи на пазара на труда. Този инструмент обаче не бива 

да се прима за панацея и следва да се използва внимателно, защото 

необоснованото рязко покачване на МРЗ може да доведе до загуба на 

работни места и респективно до намаляване на заетостта. А това 

веднага се връща като бумеранг в доходите на домакинствата. Освен 

това МРЗ не може да влияе върху доходите на самонаетите лица, а те 

не са малко и рискът от бедност при тях, особено в условията на криза, 

съвсем не е малък. Убедени сме, че в практиката у нас може да се 
намери оптималният механизмът на регулиране чрез формирането 
на две референтни стойности на МРЗ, които да определят и 
„възможния коридор за договаряне между социалните партньори”. 

Единствено такъв подход би довел до съчетаване на аргументите за 

„икономическа целесъобразност” и „минимална социална защита” 

на наемния труд.  

3.2.2. Договарянето на номиналния ръст на работните 
заплати между социалните партньори трябва да се фокусира върху две 

трайни цели:  
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• пълно и последователно прилагане на метод за отчитане на 

сумарния ефект от действието на следните фактори: инфлация, 
производителност, конкурентоспособност и пазарна конюнктура, 
социално-осигурителна и данъчна тежест; 

• постепенно догонващо развитие спрямо средноевропейското 
равнище на трудовите доходи, базирано на качествена заетост, 
високи технологии, ускорен ръст на инвестициите и 
производителността на труда и не на последно място на 
усъвършенстване механизмите на разпределение на произведения 
продукт. 

3.2.3. Практиката на колективното трудово договаряне показва, 

че много надежден механизъм е договарянето на минимални 
браншови равнища на заплащане, които обикновено надхвърлят с 
20 и повече процента МРЗ за страната. Положителното в случая е, че 

договарянето в голяма степен е съобразено с равнището на 

производителност на труда, със спецификата в бранша и по този начин 

се предотвратяват потенциалните негативни ефекти. У нас този процес 

се допълва и от ежегодното договаряне по браншове и 

квалификационни групи на минимални осигурителни прагове, но 

като цяло ефектът е по-голям за приходите в социално-осигурителните 

фондове, отколкото върху нискодоходните групи работници. 

3.2.4. Съществено внимание напоследък в Европа се обръща на 

нарастване производителността на труда на наетите с ниски 
работни заплати. Това се постига по линията на повишаване на 
тяхната образователна степен и квалификация. Все по-популярни 

стават индивидуалните сметки за обучение чрез ваучерна система, а 

също така и секторните фондове за обучение. Поделената 

отговорност при различните механизми и схеми осигурява, от една 

страна, достатъчно финансови средства за тази цел, а от друга – 

позволява процесът на обучение и квалификация да бъде продължаващ 

и да се съчетават интересите на труда и капитала. Ролята на 
държавата е съществена, както по отношение на нормативното 
регулиране на различните системи, така и по отношение 
стимулиране развитието им чрез различни механизми (напр. 
данъчни облекчения). 
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3.2.5. Повишаването на отработените часове е инструмент, 

който екстензивно влияе върху труда и доходите от него. Като правило 

обаче той засяга предимно работещите на непълно работно време, а 

техният относителен дял у нас е незначително малък – в рамките на 2-3 

% от наетите. По-голям ефект би имало увеличаването на броя на 
работещите членове в домакинството и това е свързано с 
увеличаване както на заетостта, така и на икономическата 
активност в национален мащаб.  

3.2.6. Политиката по отношение на „работещите бедни” в 

международен мащаб все по-успешно се насочва към повишаване на 
нетните доходи чрез различни инструменти – субсидии, данъчни 
облекчения, скали с необлагаем минимум, данъчен кредит върху 
получените доходи. В САЩ т.нар. Earned Income Tax Credit (EITC) 

фактически се е превърнал в най-голямата система за социална 

защита16
. Основната му цел е да „направи работата изгодна” – т.е. да 

възмезди нископлатения труд чрез редуциране на данъците, които тези 

работници плащат върху заплатите си, допълвайки техния нетен 
доход. В ЕС подобен инструмент са развили и успешно прилагат 

Белгия, Великобритания, Финландия, Холандия и Франция. 

Въвеждането у нас на семейното подоходно облагане в пълния му 
обем и обхват би имало също сходен ефект. 

3.2.7. Тъй като „работещите бедни” се определят като такива в 

рамките на едно конкретно домакинство, лостове за влияние 

съществуват и по отношение на останалите доходи (извън трудовите). 

Това са мерки, защитаващи и стимулиращи доходите на равнище 

домакинство, т.е. имащи компенсаторен характер по отношение 

разпределението на доходите между издържащите и издържаните лица. 

В този смисъл промени за България са необходими и по отношение 

оптимизиране системата на социалните трансфери и социалното 
подпомагане. Две са важните промени, които биха допринесли 

съществено за по-висока ефективност на анти-бедност политиките на 

това равнище: 

                                                 
16

 Make the work pay. Report of the Dutch Ministry of  Social Affair and Labour, 2009 
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• Коренно преустройство на системата на социално 
подпомагане,  обвързването й с официалния праг на бедност и 
ориентирането й към допълване дохода на домакинството;  

•••• Окрупняване на различните програми, по-добро и 
качествено администриране, повишаване на контрола и 
оптимизиране на системата в посока към истински нуждаещите се 
бенефициенти.  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Борбата срещу бедността и социалното изключване следва да 

търси широка обществена подкрепа. Необходима е поделена 
отговорност между държавните институции, социалните 
партньори и неправителствения сектор. По този начин социалната 
политика действително се превръща в продуктивен фактор. 

Формирането на обществена нагласа и убеждения, че поддържането на 

социално сближаване е в интерес на всеки, предпоставя признаване 

правото на хората, засегнати от бедността и в положение на социално 

изключване, да живеят с достойнство и да участват в обществения 

живот. Конституционното признаване на това право обаче далеч не е 

достатъчно и неговата защита принадлежи най-вече на политиците и 

политическите институции, които трябва да решават проблемите по 

тяхната естествена логика и път, с произтичащите от това 

отговорности. 

Социалните реалности не се променят сами и колкото да се 

позоваваме на някакви неясни и неподдаващи се на контрол сили, като 

глобализация, международна конкуренция, пазар и т.н., все пак не 

може да не признаем, че върху реалностите влияят и стратегиите и 
политиките, които правителствата формират и прилагат. А когато 
представите за справедливост влизат в разрез с реалностите, то 
това означава, че представите за справедливост влизат в разрез и с 
прилаганите политики и стратегии за социално и икономическо 
развитие.   
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Не можем да не поискаме и да не настояваме за повече 

справедливост на политиките и стратегиите за развитие на България. 

Без по-голяма доза справедливост, усилията за борбата с бедността 
и изключването ще остават без резултат.  

В заключение, Икономическият и социален съвет счита, че 
приемането на една дългосрочна стратегия за борба с бедността и 
социалното изключване би било достоен акт за отбелязването в 
България на Европейската година за борба с бедността и 
социалното изключване – 2010-та.  
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