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Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за първото полугодие на  

2022 г. включва изготвянето на становище по собствена инициатива на тема „Доходни 

неравенства в България: Икономически политики и превенция“. 

Разработването на становището бе разпределено на Комисия по труд, доходи, жизнено 

равнище и индустриални отношения и Комисия по макроикономика, бюджет и финанси. За 

водеща комисия по подготовката на проекта на становището бе определена Комисията по 

труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и за докладчици – Любослав 

Костов - КНСБ, от втора група и Румяна Георгиева - КРИБ, от първа група. 

На съвместно заседание на комисиите от 17.01.2022 г. бе приет проектът на 

становището. 

На своята пленарна сесия, проведена на 01.02.2022 г., Икономическият и социален 

съвет прие настоящото становище. 
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ПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ИСС Икономически и социален съвет 

КТДЖРИО Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България 

КРИБ Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

БВП Брутен вътрешен продукт 

МСП Малки и средни предприятия 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ИПИ Институт за пазарна икономика 

ИКТ Информационна и комуникационни технологии 

ЕС Европейски съюз 

СПС Споразумение за партньорство и сътрудничество 

ЕССП Европейски стълб на социалните права 

ИИ Изкуствен интелект 

WID Световна база данни на подоходното неравенство (World Income 

Inequalities Database) 

  



 
 

ИСС/4/011/2022 г. Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

                                Комисия по макроикономика, бюджет и финанси 

4 

1. Изводи и препоръки 

1.1. Еволюцията на подоходното неравенство през последните 30 години е следствие от 

социално-икономическото развитие на страната, провежданите реформи през 

годините и политиката по доходите. Несправедливото разпределение на 

доходите и богатствата е една от важните причини за задълбочаване на 

неравенствата. 

 

1.2. ИСС счита, че основните фактори за задълбочаване на неравенствата в доходите 

в България през последните десетилетия са, както следва: 1) Преминаването от 

планова към пазарна икономика и бързото развитие на частния сектор след 1990 г.; 

2) Световната финансова и икономическа криза в периода 2007 – 2009 г., 3) 

Промяната в данъчната система през 2008 г., 4) Преразпределителната роля на 

държавата в икономиката като дял от БВП, 5) Структурата на икономиката, 6) Все 

още неприемливо високият дял на сивата икономика спрямо БВП и на 

недекларираната заетост, 7) Демографските детерминанти и концентриране на 

работна сила в няколко региона, както 8) Бързите темпове на навлизане на 

технологичните промени и дигитализацията и недостатъчните инвестиции и 

стимули за тях, 9) КОВИД кризата от последните 2 години. 

 

1.3. ИСС поставя акцент върху заключенията в гласуваната резолюция за неравенствата 

на 11.12.2021 г. по време на 109-тата сесия на МОТ1. Приетите заключения ясно 

подчертават, че високите равнища на неравенство в сферата на труда могат да 

имат сериозни икономически, социални и политически последици. Те могат да 

забавят икономическия растеж, да подкопаят социалната мобилност и 

социалното сближаване, да причинят влошаване на общественото здраве. МОТ 

извежда кризата с COVID-19 като основен катализиращ фактор за развитието 

на неравенствата и се обяви за спешни действия за тяхното намаляване чрез 

насърчаване на приобщаващия растеж и по-добро изграждане на бъдещето, 

 
1 https://knsb-bg.org/index.php/2021/12/13/plamen-dimitrov-v-zheneva-neravenstvata-se-zasilvat-tryabva-da-

podnovim-soczialniya-dogovor/  

https://knsb-bg.org/index.php/2021/12/13/plamen-dimitrov-v-zheneva-neravenstvata-se-zasilvat-tryabva-da-podnovim-soczialniya-dogovor/
https://knsb-bg.org/index.php/2021/12/13/plamen-dimitrov-v-zheneva-neravenstvata-se-zasilvat-tryabva-da-podnovim-soczialniya-dogovor/
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включително чрез преодоляване на последиците от протичащите мегатенденции, 

като изменението на климата, дигитализацията, демографските промени, 

глобализацията и т.н.  

 

1.4. ИСС смята, че интензивният икономически растеж е от ключово значение за 

намаление на неравенствата в доходите. Това следва да се насърчава чрез по-добро 

използване на структурните фондове и Кохезионния фонд, насърчаване на 

предприемачеството, тясно обвързване на ЕССП с Европейският семестър и общата 

икономическа политика, защита на конкуренцията, програми за подкрепа на МСП, 

както и прилагането на активни политики на пазара на труда.   

                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5. ИСС припомня, че в заключенията в гласуваната резолюция за неравенствата по 

време на 109-тата сесия на МОТ се признава, че адекватните минимални работни 

заплати са инструмент за намаляване на неравенството, като те трябва да 

отразяват стойността на издръжката на живота. По този повод, важно е да се 

подчертае, че в Конвенция 131 на МОТ, чл. 3, е заложено, че „Елементите, които 

трябва да бъдат взети предвид при определяне на нивото на минималната работна 

заплата включват (a) потребностите на работниците и техните семейства, като се 

вземат предвид общото равнище на заплатите в страната, разходите за живот, 

обезщетенията за социално осигуряване и относителния жизнен стандарт на други 

социални групи; (б) икономическите фактори, включително изискванията за 

икономическо развитие, нивата на производителност и желанието за постигане на 

високо равнище на заетост. 

 

1.6. ИСС винаги е изхождал от разбирането, че работниците трябва да могат да живеят 

от работата, която извършват. Разширяването на обхвата на системите на 

колективно договаряне при спазването на принципа „равно заплащане за еднакъв 

труд“ са ключът към справедливото разпределение на плодовете от 

икономическия прогрес. Това е начинът за намаляване на все още високите 

равнища на работещите бедни и на работещите в несигурни форми на заетост без 
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необходимата защита и без достатъчно средства. По този начин, нарушеният 

социален договор може да бъде възстановен. 

1.7. ИСС счита, че е от изключителна важност да има минимални социални 

стандарти, които да гарантират достойно заплащане и условия на труд, както и 

адаптивна социална подкрепа. Тези минимални стандарти трябва да съответстват 

на разбиранията за издръжка на живота и в сферата на труда да бъде оценена под 

формата на заплата за издръжка, която да бъде договорена посредством 

конструктивен и обективен социален диалог. 

 

1.8. Според ИСС, социалният диалог и колективното договаряне допринасят за 

справедливото разпределение на добавената стойност в икономиката, както и за 

намаляването на неравенствата. Липсата на работещи правно-охранителни 

норми, които да гарантират правата на сдружаване и колективно договаряне, както 

и нарушаването на тези права, водят до намаляване на членството в синдикати и 

обхвата на колективното трудово договаряне. Това допринася за увеличаване на 

неравенствата в заплащането. 

ИСС поставя особен акцент върху факта, че колективното договаряне може 

да допринесе за по-тясно обвързване на равнищата на заплащане с икономическата 

ефективност и социална справедливост, което ще доведе до намаляване на 

подоходното неравенство2.  

 

1.9. Когато разслоението е твърде голямо, т.е. малка част от обществото притежава 

голяма част от националният доход, може да възникне риск от неравнопоставеност 

от гледна точка на достъп до качествено образование, здравеопазване, 

правораздаване и стоки и услуги от базов характер. Това може да застраши 

икономическия растеж, особено когато е съчетано с нарастване на бедността на 

групите с най-ниски доходи и да подхранва цикъла на неравностойно положение в 

тези групи. 

 

 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-647047_BG.pdf 
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1.10. Според ИСС е наложително да се проведе широк обществен дебат за 

необходимостта от промени в подоходното облагане, включително относно 

разширяване на принципа на семейното подоходно облагане и въвеждане на 

необлагаем минимум. Подобна политика би оказала значим, социален и 

икономически ефект, който потенциално би подобрил показателите за доходно 

неравенство в България. От една страна, и у хората с ниски доходи ще останат 

повече разполагаеми средства и „ножицата на неравенствата“ би се затворила, но 

от друга страна, изхождайки от пределната склонност към потребление на хората с 

ниски доходи, то съвкупното търсене би се засилило значително, което би 

предизвикало по-висок ръст на реалния БВП.  

 

1.11. Според ИСС, необходима е добре функционираща система на социални трансфери и 

адекватни социални политики за подкрепа на нуждаещите. Фискалното 

преразпределение трябва да допълни пропуските в пазарната система (ЕКО/410; 

ЕИСК)3, а публичните активи трябва да се развиват като средства за намаление на 

неравенствата в обществото. Подходящи инструменти за подобен тип политики са 

Националния план за възстановяване и устойчивост и Споразумението за 

партньорство. 

 

1.12. Дигитализацията и възходът на трудовите платформи могат да създадат нови 

двигатели на неравенството, но също така да осигурят на работниците възможности 

за генериране на доходи. От друга страна, доходите често са ниски, заетостта 

нестабилна, а социалната защита обикновено липсва и това засилва допълнително 

съществуващите неравенства. Недостатъчна е законовата защита на трудовите 

права, особено по отношение на новите атипични форми на работа и работата от 

разстояние. 

 

1.13. Според ИСС, образованието е един от факторите, които оказват влияние върху 

подоходните неравенства. Важен е и въпросът за качеството на образованието и 

неговата връзка с обществено-икономическата среда. Новостите на пазара на труда 

 
3 ECO/410: Wealth Inequalities in Europe: the profit-labour split between Member States (Own initiative opinion). 

EESC. 2017. https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/wealth-inequality-

europe-profit-labour-split-between-member-states-own-initiative-opinion 
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ще изискват стимулиране на ученето през целия живот, а уменията ще бъдат много 

по-важни. Повишаването на квалификацията на нискоквалифицираните 

работници има голям потенциал да противодейства на разликата в заплатите, като в 

същото време ще може да допринесе за създаване на повече работни места и 

намаление на неравенствата в доходите.  

 

1.14. Според ИСС, в борбата с високите доходни неравенствата е от съществено значение 

да разполагаме с надеждна и достатъчно обемна като времеви период статистическа 

база с данни. Към момента основно се разчита на международни бази с данни и 

агрегирани индекси, които дават представа за нивото на неравенства в България. В 

този смисъл, необходимо е държавата да инвестира в разширяване на вътрешната 

статистическа база с данни и по-задълбочено наблюдение на тези процеси по 

различни признаци, вкл. регионални. Това ще позволи да се формулират по-

адекватни политики. 

 

1.15. ИСС с тревожност отбелязва, че в България разпределението на финансовото 

богатство e неравномерно, като най-богатият персентил притежава 31% от 

финансовото богатство, измерено чрез банковите депозити (Пешев, 2019). Освен 

това, страната ни е с най-висок коефициент на Джини4 сред всички страни-членки 

на ЕС вече повече от десетилетие. През 2011 г. този индикатор за България (35,0%) е 

бил близо до средния за ЕС (30,7%), а през 2019 г е 30,7% при 40,8% за България. 

Страните с най-ниско неравенство са Словакия – 20,9%; Словения – 23,4% и Чехия – 

24,0%. И въпреки че през 2020 индексът за България показва лек спад (40.0%), 

оставаме на последно място. 

 

1.16. ИСС обръща внимание, че в България е налице и сравнително голяма 

поляризация по доход между най-бедните 20% от обществото и най-богатите 

20%5. Десетилетие назад разликата е била близо до средното ниво за Европа. От 

тогава насам, обаче, средноевропейското ниво се запазва в сравнително постоянни 

 
4 Показва статистическата характеристика на разпределението на благата в едно общество, т.е. паричната 

разлика между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество.  
5 Разликата между доходите на първият и последният квинтил. 
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граници (~5 пъти), докато в България върви към нарастване и в момента тази 

стойност също е рекордно висока спрямо всички страни-членки на ЕС (за 2020 г. е 

8.01 пъти).  

1.17. ИСС със съжаление отбелязва, че според последните официални данни, най-бедните 

50% от хората в България притежават едва 16,5% от общия национален съвкупен 

доход (WIID, 2021). За сравнение, две десетилетия по-рано, през 2001 г., те са 

притежавали малко над 20%. От друга страна, най-богатият 1% от населението на 

България притежава 18,2% от съвкупния доход. За сравнение, през 2008 г. те са 

притежавали не повече от 8%. Това означава, че топ 1% на най-богатите българи 

притежават повече национален доход спрямо 50% от най-бедните българи. Видимо 

от всички емпирични данни е, че е налице намаление на дела на концентрация на 

ресурси в 90% от българите за сметка на останалите 10% (WIID, 2021). 

 

1.18. Погледнато в абсолютен план, размерът на средният годишен доход на 50-те 

процента най-бедни българи за 2020 г. е бил 5 787 лв. или 482 лв. средно на месец, 

докато в същото време размерът на средният годишен доход на 1% от най-богатите 

българи е бил приблизително 320 000 лв., средно по 26 666 лв. на месец (WIID, 2021). 

Това означава, че топ 1% получават 55 пъти по-големи доходи спрямо това, което 

получават 50% от най-бедните българи.  

 

2. Теоретични основи и емпирични доказателства за неравенствата в доходите 

2.1.  ИСС с тревога констатира, че кризата COVID-19 постави много предизвикателства 

пред съвременните общества в икономически, социален, политически и демографски 

план. Според годишният доклад на Оxfam (2020), 500 млн. души ще бъдат изтласкани 

към крайна бедност в резултат от тази пандемия още през 2021 г. Става въпрос за 

между 6 - 8% от глобалното население. Това са хора, които до този момент са се 

намирали или във втория, или в третия квинтил по отношение на доходите. 

Причината за принудителното изпадне в тази ситуация идва като резултат от мерките 

за управление разпространението на вируса и забавянето на развитието на цели 

икономики от страна на правителствата. България е малка отворена икономика и е 

част от всички тези процеси. 
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2.2. ИСС изразява притеснение, че развитието на този процес потенциално ще забави 

борбата срещу бедността и неравенствата в глобален план с цяло десетилетие, като 

в определени части по света това забавяне се оценява на поне 30 години (Оxfam, 

2020). Към този феномен може да се посочи и оценката на МОТ (2020), че минимум 

25 млн. работни места ще бъдат изгубени и няма да могат да бъдат възстановени 

след края на пандемията. Това от своя страна ще доведе до загуба на доход от 

домакинствата по света в размер на повече от 3,4 трилиона долара, като това число 

прогресивно нараства всяка следващата седмица (МОТ, 2020). В този смисъл, към 

днешна дата са налице редица деструктивни процеси на социална поляризация, 

които засягат и предстои да засегнат всички общества. 

 

2.3. ИСС припомня, че основополагаща при изследването на икономическото 

неравенство, в частност на доходното неравенство, е кривата на Кузнец (вж. 

Kuznets, 1955), според която първоначално икономическият растеж води до по-

голямо неравенство, но след достигане на високо (критично) ниво на доходите, 

неравномерното разпределение на доходите започва да намалява, като се формира 

все по-устойчива средна класа в обществото. За съжаление, тази динамика и 

каузалност не се потвърждава от нито едно емпирично изследване през последните 

години. 

 

2.4. Коронек и Стиглиц (2018) твърдят, че намалението на неравенствата съдейства 

ефективно за нарастването на икономическия растеж. До подобни изводи стига и 

Пикети (2014) като ценното при него е, че той набляга на емпиричните данни и това 

прави анализа му практически неоспорим от съвремието, което също е добра основа 

за правилното разбиране на този процес в съвремието.  

 

2.5. ИСС отбелязва, че неравенството в разпределението на богатството традиционно е 

много по-неравномерно от разпределението на доходите, тъй като коефициентът на 

Джини за разпределението на богатството приема стойности средно два и повече 

пъти от коефициентa на Джини за разпределението на доходите (Peshev et al., 2019). 

Една от основните причини проблематиката на разпределението на богатството и 
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неговото неравенство да е слабо застъпена в българската научна литература е, че 

липсват официални данни за богатството в различните му форми и неговото 

разпределение. Освен това, първоначалната фаза на натрупване на богатство е все 

още твърде кратка като времеви период и поради тази причина, когато говорим за 

неравенства в България основно става въпрос за неравенства в доходите. Именно от 

тази закономерност е продиктуван и мотивът за точно това заглавие. 

 

2.6. Коронек и Стиглиц (2018) смятат, че неравенството е едно от основните 

предизвикателства, породени от разпространението на изкуствения интелект и 

други форми на технологичен прогрес, които могат да заместват работниците и 

служителите. Тези разсъждения стават все по-популярни, особено в условията на 

настоящата рецесия и пандемията COVID-19. Последните драматични увеличения 

на технологичните възможности, които се забелязват в областта на роботиката и 

изкуствения интелект, предоставят на обществото безброй възможности и 

предизвикателства. За да може обществото да се възползва ефективно от тези 

технологии, трябва да има пълна и задълбочена информация, разбиране на 

въздействието на роботиката и ИИ върху растежа, производителността, труда и 

равенството.  

 

2.7. Ройне и Валденщрьом (2015) провеждат дескриптивен и иконометричен анализ на 

неравенството в разпределението на доходите и богатството в избрани развити 

страни. Чрез панелно иконометрично изследване на неравенството в 

разпределението на доходите, авторите извеждат инфлацията, развитието на 

финансовото посредничество, външната търговия, демокрацията и банковите кризи 

като основни детерминанти на доходното неравенство, измерено чрез доходите на 

горния 1%. От изброените детерминанти: отвореността на икономиката, 

демокрацията и банковите кризи влияят с отрицателен знак на доходите на най-

богатия персентил. Инфлацията и финансовото посредничество се извеждат като 

фактори на доходното неравенство, които влияят с положителен знак. 

 

2.8. В своята статия „The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our 

Future“ Дж. Стиглиц извежда неравенството като основната опасност за 
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нормалното функциониране на съвременните общества и като причина за ерозията 

на демокрацията (вж. Стиглиц, 2012). Неравенството е силно разграничимо на база 

расов, полов, образователен признак, като попадането в някои от децилните групите 

с най-ниски доходи и богатство предпоставя индивидът да остане и в бъдеще в нея, 

т.е. наблюдава се самоподхранващ се цикъл на нищетата (вж. Стиглиц, 2012). 

 

2.9. ИСС поставя акцент върху това, че периодът на най-голям спад на неравенството в 

доходите по света, е периодът след края на Втората световна война до началото на 

80-те години на 20-ти век (Миланович, 2020). Този период се характеризира с 

няколко много важни елемента, които оказват съществено влияние: 1) силни 

профсъюзи, 2) масово образование, 3) високи данъци и 4) големи правителствени 

трансфери. 

 

2.10. Наблюдава се тенденция обезпечението на заплатите по силата на колективно 

договаряне да намалява в държавите (ОИСР, Visser (2016 г.) 6. Колкото повече 

работната заплата по сектори и отрасли се определя от договорните 

взаимоотношения между работодатели и служители, толкова по-голяма е и 

стабилността на този показател с течение на времето и толкова е по-малка 

вероятността от развитието на неравенства в прекомерни мащаби (Костов, 2020). В 

този смисъл, именно изменението на стандартните трудови отношения съвпада с 

нарастването на неравенствата в глобален план (Костов, 2020; Миланович, 2020). 

 

2.11. В съвкупността на бедните слоеве от населението се включват основно пенсионери, 

безработни и други бедни домакинства. Поради тази причина социалните трансфери 

формират предимно доходите на домакинствата с ниски доходи и следователно 

тяхното влияние върху равнището на неравенството е значително. 

 

2.12. ИСС отчита, че пенсионерите имат много голям дял в групата на бедните 

домакинства, защото те обикновено не извършват икономическа дейност. 

Следователно това прави пенсиите най-важния фактор за ограничаване на бедността, 

 
6 https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeupossible-

action 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeupossible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeupossible-action
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а изключването им от социални трансфери ще постави почти 80% в групата на 

бедността. Затова и върху тази част от населението на страната подоходното 

разслояване влияе особено негативно. 

 

2.13. ИСС припомня, че част от проблема с неравенствата се крие и в наследствеността. 

Ако образовани, висококвалифицирани и заможни хора по правило се женят един за 

друг, това само по себе си ще доведе до нарастващо неравенство. Например, около 

33% от ръста на неравенствата в САЩ между 1967 и 2007 г. (Миланович, 2020) може 

да се обясни с подбора на партньори по сходство. За страните от ОИСР, например, 

подборът на партньор по сходство е отговорен за средно 11% ръст на неравенството 

между началото на 80-те години на 20-ти век и началото на 21-ви век. 

 

2.14. ИСС е наясно, че икономическата активност и участието на пазара на труда на 

основната част от населението, намалява значително разликата в доходите. Но за 

хората с увреждания, тежките хронични заболявания и недъзите на практика им 

гарантират изключване от пазара на труда. В резултат на това, зависимостта на тези 

домакинства от социално подпомагане силно се повишава. Възможността за излизане 

от бедността за тази група често е възпрепятствана от физическата изолация, 

наложена им поради състоянието им и недостъпната обществена инфраструктура. 

 

2.15. Друг съществен фактор за подоходното неравенство, който изтъква ИСС, е все още 

високият процент нерегламентирано изплащане на възнагражденията в някои 

сектори. Този фактор изкривява статистиката, тъй като данните, които залягат в 

Европейския доклад, се базират само на информация от официално подадените данни 

от държавите членки, без да се отчитат заплати, дадени в плик. Той може да се 

използва и за обяснение на определени колебания в статистиките с излизането на 

светло на част от скритата/сива икономика, което обикновено се наблюдава при 

смяна на правителството.  

 

2.16. Отделянето на заплатите от производителността допринесе за изместване на 

разпределението на доходите от труда към капитала. Доминиращите компании често 

са в позицията на единствен работодател (монопсон) в дадения сегмент. 



 
 

ИСС/4/011/2022 г. Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

                                Комисия по макроикономика, бюджет и финанси 
14 

Дигитализацията позволи да се фрагментира трудовия пазар и нарастващ брой от 

бизнеси разчитат на еднократни и инцидентни договори със самонаети. Това засилва 

ефекта на заместващите труда технологии. Глобализацията също оказва натиск върху 

заплащането и дела на труда. Технологичните промени носят поляризация на 

трудовия пазар и това е едно от основните предизвикателства на съвременните 

общества.  

 

2.17. ИСС отбелязва, че според световно известния икономист Бранко Миланович,  

намаляващият дял на труда в обема на общата факторна производителност е 

катализатор за ръст на доходите на най-горната децилна група в обществото, 

откъдето следва и нарастване на неравенствата в обществото като цяло, тъй като 

първичното разпределяне на добавената стойност е силно концентрирано в малка 

група хора. Този процес е резултат от технологичните промени, методологически 

особености и разбирания за приноса на труда в производствения процес, 

неадекватната макроикономическа и данъчна политики, липсата на устойчива 

индустриална политика и ниското съвкупно търсене. 

 

2.18. През периода 1995 – 2015 г. делът на работни места, изискващи средни умения в 

икономиките на ОИСР е спаднал с около 9,5 пр. пункта, докато дяловете на работните 

места, изискващи високи умения са нараснали със 7,5 пункта. Намаляването на 

неравенствата в образованието придобива допълнително значение. Проучванията за 

икономиките на ОИСР установяват, че високите неравенства на доходите и 

свързаните по-високите неравенства в образователните постижения намаляват 

междупоколенческата мобилност на доходите. 

 

2.19. ИСС припомня, че в ОИСР средната най-висока данъчна ставка върху доходите на 

физическите лица е спаднала от 62% през 1981 г. на 35% през 2015 г. За 

корпоративните данъци – от 45 на 26 процента. Фискалната политика, която до 1995 

г. компенсираше около 60 на сто от ръста на неравенството в пазарните доходи в 

развитите икономики, вече не играе роля. 
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2.20. ИСС припомня, че според годишния доклад за неравенствата на Оксфам (2020), 

математически, за да попаднете днес сред топ 5 на най-богатите хора на света, трябва 

да сте пестили по 50 000 долара на ден през последните 5 000 години (от 

изграждането на пирамидите в Египет до днес), а най-богатият 1% от населението на 

планетата притежава над два пъти повече богатство спрямо 6,9 милиарда души (85% 

от световното население).  

 

2.21. ИСС отчита, че кризата COVID-19 ускори навлизането на дистанционната работа, 

което пък значително увеличава шансовете за хората с увреждания, считани за 

неизползван резерв на пазара на труда, да реализират по-пълноценно своите 

познания и умения. В проучването Workforce 2020 на в. Guardian се установява, че 

докато 70% от работещите с увреждания искат да работят, само 18% са имали тази 

възможност преди пандемията. Този тип работа би представлявала добра възможност 

за социално включване, особено за тези с двигателни проблеми. 

 

2.22. Едновременно с това дистанционният режим на работа, а от началото на 2021 г. и 

хибридният, доведе до оценяване на служителите по качеството на извършената 

работа, а не по броя часове, прекарани в офиса. Дигитализацията и промените в 

регламентите, свързани с работата от разстояние, са не просто нужни, а наложителни 

за успешното развитие на пазара на труда и икономиката. 

 

 

3. Неравенство в доходите в България: актуално състояние 

3.1. ИСС осъзнава, че балансът между справедливия, равномерния и ефективния за 

икономическия прогрес и общественото благосъстояние модел на разпределение на 

доходите е най-трудната оптимизационна задача за решаване пред всяко едно 

общество и неговото управление. Въпреки това, необходимо е неравенствата в 

доходите в България да бъдат редуцирани в обществено приемливи норми, които 

едновременно да стимулират икономическия растеж и усещането за справедливост. 

Към днешна дата това категорично не е така, изхождайки от многобройните 

статистически индикатори, които количествено измерват този процес. 
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3.2. Коефициентът на Джини в България, който измерва статистическата 

характеристика на разпределението на благата в обществото, т.е. паричната разлика 

между благосъстоянието на бедните и богатите, през 2020 г. е 40%7, което е най-

високата стойност сред всички страни-членки на ЕС. Тези стойности не са плод на 

някакви годишни отклонения, а са се превърнали вече в установена закономерност 

повече от десетилетие, тъй като страната ни е на последно място в целия ЕС по този 

показател от повече от десет години. 

 

3.3. Ако наблюдаваме коефициента на Джини само на страните от Балканския 

полуостров, независимо от това дали са страни-членки на ЕС или не, то според 

официалните данни България също стои изключително притеснително. Например, 

коефициентът на Джини в съседна Сърбия за 2019 г. е бил 33,3%, докато в България 

е 40.8%, в Албания е 34,3%, в Северна Македония е 30,7%, в Черна Гора е 34,1%, 

Румъния е 34,8% и т.н. Следователно, страната ни не просто изостава спрямо 

средноевропейските равнища на неравенства, измерени чрез този коефициент, но 

тя се намира и на последните места на Балканския полуостров в компанията на 

страни със сходно икономическо развитие. 

 

3.4. Друг показател, който показва относително обективно разликата между доходите 

на бедните и богатите в едно общество, е т.нар. квинтилно съотношение S80/S20 – 

SILC на Евростат. Според него, разликата между доходите на 20-те процента най-

богати българи и 20-те процента най-бедни българи през 2020 г., е 8,018 пъти. Това 

отново е най-високата стойност сред всички страни-членки на ЕС. През 2019 г. тази 

разлика е била рекордно висока – 8,1 пъти. За сравнение, средноевропейската 

стойност на тази разлика е ок. 5,1 пъти. 

 

3.5.  Ако отново направим сравнение на България със страните на Балканският 

полуостров и по този показател, ще видим че например разликата S80/S209 в 

 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di12/default/table?lang=en  
8 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di11  
9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di11  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di12/default/table?lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di11
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di11
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съседна Сърбия през 2019 г. е била 6,4 пъти, в Албания 6,3 пъти, в Северна 

Македония 5,5 пъти, в Черна Гора 6,7 пъти, а в Румъния 7 пъти. Отново страната ни 

е на последно място, което означава че ширината на интервала между доходите на 

богатите и доходите на бедните в България е много по-голяма спрямо която и да е 

друга страна в ЕС или на Балканският полуостров. 

 

3.6. Според официалната база с данни на WID10 (2021), неравенствата в доходите в 

България са изключително изострени. Последните актуални данни са към 2019 г., 

като те показват, че най-бедните 50% от хората в България притежават едва 16,5% 

от общия национален съвкупен доход (БВП), който се създава в икономиката. За 

сравнение, две десетилетия по-рано през 2001 г., те са притежавали малко над 20%, 

а през 1991 г. около 24%. Налице е преразпределяне на доходи от мнозинството към 

малцинството при относително по-високи абсолютни равнища. Това е предпоставка 

за хроничен проблем с неравенствата, който се развива вече няколко десетилетия у 

нас. 

 

3.7. WID (2021) дава данни и за останалите групи от обществото: най-богатите 1%, най-

богатите 10% и т.нар. „средна класа“, която съставлява около 40% от населението 

според използваната методология. Според последните данни за 2019 г.11, най-

богатият 1% от населението на България притежава 18,2% от съвкупния доход. За 

сравнение, през 2008г. те са притежавали не повече от 8%. Спокойно може да се 

направи изводът, че топ 1% на най-богатите българи притежават повече национален 

доход спрямо 50% от най-бедните българи. Ако погледнем най-богатите 10% пък, 

ще открием, че те притежават към края на 2019 г. цели 43,5% от националния доход 

в България, докато през 2008г. са притежавали 33%. Средната класа, или 40-те 

процента от българите със средни доходи, притежават 40% от националния доход 

през 2019 г., докато през 2008 г. са притежавали 45,1%. Изводът е, че е налице 

намаление на делът на концентрация на ресурси в 90% от българите за сметка на 

останалите 10%. Това е поредното доказателство за наличие на сериозен проблем с 

 
10 World Income Inequalities Database: https://wid.world/country/bulgaria/  
11 https://wid.world/country/bulgaria/  

https://wid.world/country/bulgaria/
https://wid.world/country/bulgaria/
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разпределението на допълнително създаваната добавена стойност в икономиката и 

разпределението на съвкупните доходи в обществото. 

 

3.8. Ако погледнем нещата в абсолютно изражение (по СПС 2020 г.), то размерът на 

средният годишен доход на 50-те процента най-бедни българи за 2020 г. е бил 5 787 

лв. или 482 лв. средно на месец12, докато в същото време размерът на средният 

годишен доход на 1% от най-богатите българи е бил приблизително 320 000 лв. 

(средно по 26 666 лв. на месец). Средният годишен доход на 10% от най-богатите 

българи за 2020 г. е 76 269 лв. (по 6 355 лв. на месец), а средният годишен доход на 

т.нар. „средна класа“ (40% от населението) е бил едва 17 547 лв. (по 1 462 лв. на 

месец). Това означава, че топ 1% получават 55 пъти по-големи доходи спрямо това, 

което получават 50% от най-бедните българи. Топ 10% пък получават 13 пъти по-

високи доходи от тези 50% най-бедни българи (WID, 2021; Bulgaria).   

 

3.9. Пешев (2019) изследва разпределението на банковите депозити като основен 

елемент на финансовото и брутното богатство в България и неговите детерминанти 

чрез провеждането на дескриптивен и иконометричен анализ, но пълномащабно 

изследване на богатството за България все още не е реализирано. Изчисленият от 

Пешев (2019) коефициент на Джини е със значение от 0.84, в края на изследвания 

период (2017 г.), което предполага голямо разслоение в обществото според 

разпределението на банковите депозити, като приблизителен индикатор за 

разпределението на брутното финансово богатство. 

 

3.10. Корак (2013) проучва 22 страни (вкл. и България) и открива, че има положителна 

корелация между високите неравенства в доходите през всяка една година и силна 

корелация между доходите на децата на родителите (т.е. ниска мобилност на 

доходите). Този резултат означава, че високото неравенство днес предполага, че 

децата на богатите утре ще имат много по-големи възможности в сравнение с децата 

на бедните. Те не само могат да разчитат на по-голямо наследство, но също така ще 

извлекат ползи от по-добро образование, по-добър социален капитал, придобит чрез 

 
12 https://wid.world/country/bulgaria/  

https://wid.world/country/bulgaria/
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техните родители, и много други предимства. Именно затова мобилността на 

доходите през поколенията е много важна, а през последните десетилетия тя се 

влошава почти навсякъде, независимо от типа национално стопанство, което се 

изповядва. 

 

3.11. В България доходите на средната класа не са диверсифицирани и са силно 

обременени от задължения. Парите им са в разплащателни или спестовни сметки, 

нямат акции, а кредитите им заемат голям дял от бюджета на домакинството, т.е. 

дългът е значителен компонент от брутният доход, което потенциално е съществен 

проблем за възможността да се посрещат основни нужди на домакинствата13.  

 

3.12. Социалните трансфери придобиват все по-голямо значение за редуцирането на 

неравенството в страната, като тяхното влияние прогресивно нараства в годините. 

Причините за увеличаване на значимостта им се дължи на: негативните и кризисните 

процеси в развитието на икономиката като цяло и в промяната на демографската 

структура в страната: емигрирането на младо и способно население; застаряването 

на населението; увеличаването на броя на лицата в пенсионна възраст. В периода 

2010 – 2018 г. населението на 65 и повече години в България се увеличава с над 10%. 

Но към 31 декември 2019 г. над 2/3 от пенсионерите имат общ месечен доход под 

линията на бедност за годината. 

 

3.13. ИСС обръща внимание, че разходите за социално подпомагане и осигуряване в 

България (16.1% от БВП) изостават от средните за ЕС (26.9%), което допринася за 

високото ниво на бедност у нас и е предпоставка за разглеждане и взимане на мерки. 

Поради тази причина ИСС смята за важно трансферите да се разпределят по-

ефективно и по-справедливо. От друга страна, продължителното предоставяне на 

социални помощи без създаване на възможности за реализация на пазара на труда не 

решава проблема с бедността. Необходимо е да се намери баланс. 

 

 
13https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StDepositsAndCredits/StDCCredits/StDCQuarterlyData/ind

ex.htm 

https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StDepositsAndCredits/StDCCredits/StDCQuarterlyData/index.htm
https://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StDepositsAndCredits/StDCCredits/StDCQuarterlyData/index.htm
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3.14. Сериозно влияние оказва демографският фактор, който през годините, се 

характеризира с трайна тенденция за намаляване на броя на населението и неговото 

застаряване. Това означава, че групата на работниците и служителите над 54 години 

се превръща в съществена част от работната сила в днешните общества, а делът ѝ 

през следващите години ще се увеличава.  

 

3.15. Неравенството на пазара на труда по образователно равнище в България се засилва. 

Най-уязвима е групата на нискоквалифицираните работници. Тя може да се допълни 

с анализ на неравнопоставеността сред групата на обезкуражените лица (неработещи 

и нетърсещи работа). Тази група заема съществен дял от трудоспособното население 

в България, като преобладават отново хората с ниско и средно образование. 

 

3.16. България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното 

равнище за ЕС, особено сред безработните и икономически неактивните лица. 

Според икономическия статус, през 2019 г. рискът от бедност е най-висок за 

безработните – 58,9%, пенсионерите – 34,3% и други икономически неактивни лица 

– 29,8%. Тези тенденции дават основание да се заключи, че икономическата 

активност и участието на пазара на труда намаляват в пъти вероятността за попадане 

в риск от бедност. Най-съществени промени в структурата на безработните се 

наблюдават по образователен признак. Делът на висшистите е най-нисък и слабо се 

променя. За сметка на това, чувствително се увеличава делът на безработните със 

средно образование. Тревожна тенденция се наблюдава при безработните с ниско 

образование. Те излизат от пазара на труда, което теоретично намалява 

неравнопоставеността, но на практика генерира други проблеми, свързани с 

възможността да работят в сферата на скритата икономика. 

 

3.17. Дисбалансът в териториалното разпределение на населението се задълбочава и от 

неравномерното разпределение на инвестициите. Това също се отразява върху 

устойчивото развитие в дългосрочен план и задържа общия икономически растеж на 

страната. Териториалните различия, заедно със социално-икономическите 

неравенства са причинно-следствен фактор, пораждащ бедност. Към днешна дата, 

северозападният район остава най-слабо населен, поради най-ниска раждаемост и 
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естествен прираст, но и с най-висока смъртност и най-ниска продължителност на 

живота. Заради недостатъчния брой свободни работни места показателите на пазара 

на труда и бедността са най-лоши спрямо останалите райони. 

 

3.18. В този смисъл, за постигане на устойчив икономически растеж е необходимо е да се 

развиват дейности с потенциал за разкриване на нови работни места и да се привлекат 

високотехнологични компании в конкретни региони, които да водят след себе си 

високо заплащане. Необходима е и работа посредством съвместни действия на 

социалните партньори за повишаване на разбирането за пряката връзка между по-

високата производителност на труда и повишаването на доходите. 

 

3.19. Друг аспект, който влияе върху неравенството е фактът, че работната заплата на 

мъжете остава значително по-висока спрямо тази на жените (с около 13,5%)14, а 

процентното съотношение на заетите лица е обратното (мъже – 54%, жени – 46% ) 15 

 

 

 

/п/ 

Зорница Русинова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 

  

 
14https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73519/razlikata-v-zaplashchaneto-

mezhdu-mzhete-i-zhenite-infoghrafika  
15 https://nsi.bg/sites/default/files/files/publications/ZB_2020.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73519/razlikata-v-zaplashchaneto-mezhdu-mzhete-i-zhenite-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73519/razlikata-v-zaplashchaneto-mezhdu-mzhete-i-zhenite-infoghrafika
https://nsi.bg/sites/default/files/files/publications/ZB_2020.pdf
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