
МАЛКО СТАТИСТИКА ЗА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

 

Когато се обсъждат и анализират данни за броя и относителния дял на лицата с 

инвалидност (според неадекватната терминология, приета в българското 

законодателство – лица с увреждания), трябва да се имат предвид две важни 

предпоставки. 

1. Още от началото на 90-те години на ХХ век се знае, че има три основни типа 

инвалидност в страната: 

(1) регистрирана, 

(2) нерегистрирана, 

(3) неосъзната. 

Най-голям е типа „регистрирана инвалидност“, или поне така се предполага и 

към подобен извод насочват всички налични данни.  

2. Броят и относителния дял на лицата с инвалидност зависят от приетата 

официално дефиниция на понятието „инвалидност“ 

Днес в публичното пространство се разпространяват различни спекулации по 

отношение на броя и относителния дял на хората с инвалидност. Тези 

спекулации се правят от определени политически среди и тяхната единствена 

цел е съкращаване и/или редуциране на разходите на НОИ за пенсии за 

инвалидност. 

Тук ще се опитам да представя представителни и достоверни данни за 

количествените измерения на социалната категория „лица с инвалидност“. 

 

I. Здравно състояние на населението – 1996-2001 година 

През 1996 г. НСИ провежда за първи път в България „изследване на здравното 

състояние на населението чрез интервю, използвайки основно 

инструментариума, препоръчан от СЗО“. В представителна за страната извадка 

са обхванати „17 523 лица от всички възрасти в около 6 000 обикновени... 

домакинства“. В публикуваните данни през 2002 г. се съдържат основните 

резултати от второто национално изследване на здравното състояние на 

населението, в „рамките на програмата на преброяването на населението на 1-и 

март 2001 година“, като в публикацията са включени и данни от изследването от 

1996 г1.  

Изследването през 2001 г. констатира, че в страната има 20% лица с физическа 

дълготрайна недееспособност2, т.е. инвалидност, а лицата с дългогодишно 

                                                           
1 Баев, С., Ф. Денкова, Е. Йорданова (2002) Здравно състояние на населението. Преброяване на 
населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2011 г. Том 6. Извадкови 
изследвания, кн. 4. НСИ, София. // Баев, С. (1997) Здравно състояние на населението. В; 
„Статистика“, Бр. 3. 
2 Това е още по-неадекватно наименование на социалната категория лица с инвалидност и 
вероятно е свързано с неправилно разбиране на термина disability – неспособен. Защото ако 
човек е неспособен да извършва определени действия и дейности в ежедневието си това съвсем 
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заболяване или здравен проблем – основно те формират социалната категория 

лица с инвалидност, са 31,6%3. 

Данните в таблица 1 представят хроничната заболеваемост от някои основни и 

социално значими болести или класове болести. 

 

Таблица 1. 
Лица с хронични заболявания по видове болести през 1996 г. и 2001 г.  

(общо, в %) 

Хронични заболявания 1996 2001 

Диабет 3,8 3,5 

Хипертония 22,8 21,3 

Инфаркт на миокарда - 1,8 

Мозъчен инсулт 2,0 2,7 

Злокачествени новообразувания - 0,8 

Астма  - 2,7 

Хроничен бронхит и емфизем 7,6 6,5 

Артроза  6,5 7,5 

Продължително състояние на безпокойство и депресия - 8,1 

Мигрена и често главоболие - 13,0 

Кожни заболявания - 2,5 

Алергични заболявания - 5,2 

Остеопороза - 1,8 

Катаракта - 3,9 

Язва - 6,3 
Източник: Баев, С. и кол. 2002, сс.65-68 

 

Данните от таблица 2 разкриват състоянието и нивата на полиморбидност сред 

българското население при двете изследвания. Няма никакви данни за влияние 

на определени фактори, в т.ч. и публични и социални политики, по  посока на 

снижаване на заболеваемостта и болестността от хронични болести от 2001 г. 

насам. Тъкмо обратното, всички индикации сочат, че хроничната заболеваемост 

се задълбочава, независимо от констатираното намаление с 11,1 процентни 

пункта на болестността през 2001 г. спрямо 1996 г.  

Равнището на болестност от хронични заболявания е високо, а това е много 

важна предпоставка и рисков фактор за високи равнища на инвалидността в 

страната4. 

 

                                                           
не означава, че той е неспособен да взима решения за своя живот и да носи отговорност за тези 
решения. Да не припомням и факта, че една голяма част от неспособността да се извършва една 
или друга дейност, е резултат от социалните бариери (в широк смисъл на думата) в обществото.  
3 Баев и кол. (2002), с. 71. 
4 Именно тези данни, например, са един от показателите за неадекватността на наименованието 
„лица с увреждания“, защото всички лица с хронични заболявания – 46,4% през 2001 година, са 
и лица с увреждания. 
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Таблица 2. 
Разпределение на лицата според броя на хроничните заболявания  

(общо, в %) 

Брой хронични заболявания 1996 2001 

Без заболявания 42,5 53,6 

Със заболявания 57,5 46,4 

С 1 заболяване 20,9 22,7 

С 2 заболявания 13,7 11,4 

С 3 заболявания 8,9 6,1 

С 4 и повече заболявания 14,9 6,2 
Източник: Баев, С. и кол. 2002, сс.65 

 

Физическата дълготрайна недееспособност е дефинирана като „свързана с 

наличието на трайни физически увреждания или ограничения“. За 4 години 

относителния дял на лицата на 5 и повече години с инвалидност в страната е 

нараснал от 17,7% (1996 г.) на 20% (2001 г.). Тук е важно да се отбележи, че 

стохастичната грешка за този относителен дял е ±1%, т.е. инвалидността варира 

в границите 19%-21%. 

 

Даннитe от EU-SILC 

Без да навлизам в подробности ще кажа, че изследванията на НСИ на 

инвалидността от 1996 г. и 2001 г. се основават на философията и дефинициите 

за инвалидност на Евростат: „Ограничаване на дейностите, които обикновено 

хората извършват, поради здравословни проблеми поне през последните шест 

месеца“5. Именно тази дефиниция се използва в европейското здравно интервю 

(EHIS) и статистиката на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC). 

На базата на получените резултати от EU-SILC (таблица 3) може да се твърди, че 

равнищата на инвалидност в България в периода 2008-2015 година варират в 

интервала 15,6%-19,0%. Тук са включени само лицата със средно тежки (някои) и 

тежки ограничения (всички) в извършваните от тях дейности поради 

продължителен здравен проблем или дълготрайно заболяване.  

Тези данни кореспондират с данните от изследванията на НСИ през 1996 и 2001 

г. 

Таблица 3. 

Наличие на дългогодишни ограничения в обичайните дейности поради 
здравословен проблем според самооценката на респондентите. 

Година Някои Тежки Общо (BG) Общо (EU-28) 

2006 3,8 2,3 6,1 - 

2007 2,2 2,1 4,2 - 

2008 11,1 4,5 15,6 - 

2009 12,1 4,3 16,5 - 

                                                           
5 Glossary: Disability. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Disability 
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2010 11,5 3,6 15,1 24,6 

2011 13,2 3,9 17,1 25,3 

2012 14,4 3,7 18,1 25,5 

2013 13,9 3,6 17,5 26,5 

2014 14,0 4,0 18,0 27,1 

2015 14,7 4,6 19,0 25,2 
Източник: Source of data: Eurostat [hlth_silc_07] Last update: 06.02.17 

 

И така:  

Box 1. 

 

Общо регистрираната инвалидност в 

страната варира в границите 19%-21%. 

 

В този относителен дял се включва общо 

регистрираната по административен път 

инвалидност, която е в границите на 

10%-12%, и нерегистрираната по този 

начин инвалидност6 

 

Трябва да се има предвид едно много важно различие в данните. 

Регистрираната (по административен път) инвалидност се основава върху 

наличието на правния статус „лице с увреждане“ с 50% и повече процента 

трайно намалена работоспособност.  

Общата регистрирана инвалидност, е на основата на самооценка на анкетирано 

лица за наличие и тежест на увреждания/хронични заболявания и наличие на 

ограничения, произтичащи от тях. 

Данните на НОИ за броя на лицата, получаващи пенсия за инвалидност се 

отнасят само и единствено до лицата, административно регистрирани като лица 

с увреждания и получаващи пенсия за инвалидност. 

Приемам, че данните, изнесени от новия министър на труда и социалната 

политика в предаването „Офанзива“ по Канал 3, са верни, т.е.: към 31.12.2016 г. 

518 000 лица, (7,4% от населението на страната) получават пенсия за 

инвалидност. С други думи, около две-трети (67%) от лицата, попадащи в 

категорията административно регистрирана инвалидност, получават пенсия за 

инвалидност. 

 

 

 

                                                           
6 Относителният дял се определя спрямо общото население на страната. 



5 
 

Няколко заключителни бележки 

За всеки е ясно, че в написаното до тук отсъства задълбочен и многостранен 

анализ. Това не е и целта този кратък материал. Освен това, изводите, които сега 

ще направя, също не почиват изцяло на посочените данни и могат да изглеждат 

като „изсмукани от пръстите“, но за всеки, който живее в България е ясно, че 

нещата стоят точно по този начин. 

Основният извод, който се налага за мен е факта, че проблемите на България и 

по-специално на републиканския бюджет на страната и на нейната 

осигурителна система, не са хората с инвалидност и изплащаните пенсии за 

инвалидност. Големият проблем са неадекватните – от гл.т. на интересите на 

широките народни маси – политически и икономически решения, в резултат на 

които корпоративните и частните финансови интереси на едно малцинство, в 

което са включени и т.нар. политически елити, се защитават безогледно и на 

всяка цена, чрез приемането и реализирането на публични политики с далеч 

отиващи негативни последици. Достатъчно е само да се припомни, че 

въвеждането на т.нар. „плосък“ данък удари тежко ниско доходните категории 

работещи лица и облагодетелства високо доходните. А това е само малка част от 

злоупотребите и манипулациите на елитите в тази страна. 

Нерешаването на проблемите с бедността и задълбочаващите се социални 

неравенства, също са продукт на тези елити и са проблем за всяка една социална 

система на държавата. 

Целевите икономии на средства в различни сфери – например здравеопазване 

или пенсии за инвалидностт, в крайна сметка се превръщат в инструменти на 

един прикрит геноцид за големи части от населението. 

Реформата в системата на медицинската експертиза е важна. Но не по-малко 

важно е, каква реформа и как ще бъде проведена в нея? Какви ще бъдат 

последиците от нея? Реалните последици, а не делюзивните представи на власт 

имащите. 

Не е толкова важно какъв е броят на лицата с инвалидност и/или какъв е 

относителния дял на инвалидността в страната. Важно е, как се решават 

проблемите на тези хора, какъв е достъпа им до  институции, социални сфери, 

публични ресурси и социални услуги? Дали и ако да – как, се отстраняват 

наличните социални бариери в обществото?  

За да има реална и позитивна реформа в сферата на инвалидността трябва да се 

вземат адекватни решения, които за една чат от хората с инвалидност, както и за 

някои организации на и за хора с увреждания ще бъдат болезнени. За това обаче 

е необходима политическа воля и добре действаща, стабилна държава. За 

съжаление всичко това отсъства. 

доц. Д-р Божидар Ивков 


