
ЗА ИНВАЛИДНОСТТА 

 

На 11 април 2018 година предстои протест срещу убийствената, граничеща (а 

може би преминаваща границата) с геноцид политика на Министерство на 

здравеопазването (МЗ), на Министерство на труда и социалната политика 

(МТСП), Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и неолибералните им, формално 

извън властови, разклонения – някои представители на Центъра за независим 

живот (ЦНЖ) и Асоциацията на индустриалния капитал1, които подкрепят 

„лудостта на „величията“. 

За да разберете вредата от тези институции в сферата на инвалидността ще 

публикувам няколко цитата, които частично и пряко показват, какво 

представляват уврежданията (impairments) и инвалидността/неспособността 

(disability) и непряко разкриват антихуманните намерения на представителите 

на споменатите по-горе институции.  

 

***** 

Възрастта, на която се установява инвалидността има принципно значение за 

социализацията на хората с инвалидност. В този аспект децата с инвалидност са 

особена категория, доколкото първичните патерни на усвояване на обществения 

опит се формира в тях през призмата на обективните физиологически и 

социални ограничения. 

Потребностите на човека с обективни физически или психични ограничения в 

жизнедейността имат специфичен характер. Вътрешното състояние на 

психологическо или функционално усещане на недостатъчност на нещо се 

определя от принадлежността към една или друга подгрупа хора с инвалидност. 

Инвалидите от I група са по-уязвими и по-малко инициативни, те имат 

потребност преди всичко от материална помощ от страна на държавата. 

Инвалидите с нарушения на сензорните и статодинамичните функции имат 

потребност от специални устройства и приспособления. За младите инвалиди е 

важно да се осигури достъп до системата за общо и професионално образование, 

да им се съдейства при тяхното устрояване на работа, докато възрастните са 

заинтересовани на първо място от качествени медицински услуги. Най-

уязвимите групи са инвалидите от детство, инвалидите с психически нарушения 

и инвалидите на преклонна възраст. Именно тези групи по-често от другите се 

сблъскват с отчуждение, безработица и бедност, тяхното образование е ниско2. 

 

                                                           
1 Мисля си дали няма да е по-добре тази Асоциация вместо да се занимава с проблемите на НОИ, 
да се заеме със създаването на някое и друго работно място за хора с инвалидност, не само за г-
жа К.П., но и за други „повредени“ лица. 
2 Больницкая, А. Н. (2014) Инвалиды и общество. В: Мониторинг общественного мнения, № 4 
(122). DOI: 10.14515/monitoring.2014.4.07, сс. 119-127. 



 
2 

 

**** 

„В Полша, в резултат на работата на група специалисти, сформирана през 1996 

година от Пълномощника по въпросите на хората с инвалидност, беше 

разработена дефиниция със следното съдържание: „Човек с инвалидност, е 

човек, чието физическо или психично състояние трайно или за 

определен период от време затруднява, ограничава или прави 

невъзможно изпълнението на житейските задачи и социални роли в 

съответствие с приетите правни и социални норми“… тази дефиниция 

не поставя акцент единствено върху трудово-професионалните аспекти, а 

върху различните равнища на функциониране на човека. Това е до 

такава степен важно, че авторите на многобройни публикации, посветени на 

инвалидността, подчертават, че във връзка с нейното възникване настъпват 

промени в различни сфери на живота, затова също, успоредно с развитието на 

социалния модел на инвалидността, се е породила нова „интердисциплинарна 

област на изследвания на инвалидността“3. 

***** 

„Дефинициите на инвалидността, изразяващи нейната специфика 

чрез липсата, неблагоприятното положение, неспособността, 

конституират негативен образ на човека с инвалидност… Необходимо 

е също така да се разбере, че увреждането не трябва да води до 

инвалидност, а инвалидността не трябва автоматично да води до 

социални дефицити. 

В социалния модел акцентът е пренесен от човека с инвалидност върху неговите 

неблагоприятни социални условия. Основната предпоставка на това ново 

мислене се изразява в тезата, че не „увреждането“ създава проблема 

инвалидност, а условията и организацията на социалния живот, 

както и начинът, по който обществото възприема човека с 

инвалидност“4. 

***** 

... в изследванията на инвалидността и в социалните науки, няма консенсус за 

това, какво представлява тя. Не са общоприети начини за дефинирането на 

инвалидност и за нейното измерване. Инвалидността е обект на множество 

дефиниции в различни дисциплини и за различни цели. Тя е описана от 

                                                           
3 Wiliński, М. (2010) Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny. W: A. 
Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z 
ograniczeniami sprawności. Warszawa, с. 51. 
4 Waszczak, Stanisław (2000) Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. W: Problemy 
polityki społecznej. Studia i dyskusje, № 2, ss. 89-99, с.92-93. 
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медицински, социологически и политически перспективи и дефинициите й са 

разработени и се използват в различен контекст5.  

***** 

Да се дефинира инвалидността на теоретично ниво, не е просто семантично 

упражнение: Промените в теоретичните дефиниции на инвалидността могат да 

имат голямо значение, със социални, икономически и политически последици. 

Административните програми и закони, които използват дефиниции, определят 

програмата за достъп и обхвата на законодателството. Тези определения, които 

пряко засягат живота на хората с увреждания, обикновено са на основа на 

теоретични модели... много учени с увреждания признават, че нито един модел 

не може да обясни напълно инвалидността6.  

***** 

„В своя манифест, издаден във Великобритания през 1976 година, тази 

организация извършила значително, от гледна точка на дотогавашното 

разбиране на инвалидността, разграничение. Тя ясно разделила това, което е 

телесно от социалните аспекти. Ето как изглеждало това разделение: 

● увреждане: цялостна или частична липса на крайници или увреждане на 

крайниците, органите или функционирането на органите, 

● неспособност/инвалидност: недостатъци или ограничения в активността, 

предизвикани от съвременната организация на обществото, което не взима под 

внимание хората с физическа инвалидност, като ги изключва от участие в 

живота на обществото7. 

Инвалидността следователно била дефинирана не като аспект на тялото, а като 

аспект на обществото, което ограничава възможностите чрез своята 

неприспособеност към потребностите на всички свои членове. Заслужава да се 

напомни, че именно от този момент думата disability започнала да функционира 

в публичния дискурс. Самото понятие се отнася повече към социалния аспект, 

отколкото към медицинския, което в Полша не е толкова забележимо (в 

България – изобщо). Обществото е това, което инвалидизира, а не уврежданията 

на тялото, които без контакт със социалния живот нищо не означават…“8. 

***** 

Очевидно е, че личните и индивидуалните проблеми фактически са част от по-

широкия, социален механизъм. Така манифестът на UPIAS може да се нарече 

именно разбиране на хората с инвалидност, че техните проблеми са част от 

                                                           
5 Mitra, S. (2006) The Capability Approach and Disability. In: Journal of Disability Policy Studies, Vol. 
16 (4), pp. 236–247, с. 236 
6 Mitra, S. (2006) The Capability Approach and Disability. In: Journal of Disability Policy Studies, Vol. 
16 (4), pp. 236–247, с. 236 
7 UPIAS, Fundamental Principles of Disability, 1976, cyt. za: C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, 
Warszawa 2008, s. 19. 
8 Karaś, Mateusz (2012) Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability 
Studies. W: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, № 4, s. 20-33. 
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обществото, а не че само техни лични проблеми. Индивидуалните проблеми са 

станали обществени проблеми, чието решаване, или не решаване, не зависи 

единствено от решаването на проблемите на единичния случай. 

Тази промяна в гледната точка довела до възникване на твърдението, че 

инвалидността възниква едва при сблъсъка с бариерите, за 

съществуването на които носи отговорност обществото. Увреждането 

на тялото не създава инвалидността в социален смисъл (а само в 

биологичен, т.е. поражда функционални дефицити, ограничава възможностите 

на индивида – б.м.-Б.И). Едва ограниченията, произтичащи от 

неприспособеното общество, решават за това дали даден човек ще 

бъде изключен от обществото (ограничаване на възможностите – б.м.-Б.И.). 

Следващите думи ще позволят по-задълбоченото разбиране на смисъла на 

разделението на увреждане и неспособност/инвалидност, въведено от UPIAS9: 

„Невъзможността да се ходи, е увреждане, докато когато е невъзможно да се 

влезе в сграда, защото трябва да се изкачат няколко стъпала, е инвалидност. 

Невъзможността да се говори, е увреждане, но невъзможността да се 

комуникира, защото на това пречат съответните технически средства, е 

инвалидност. Невъзможността за придвижване, е увреждане, но 

невъзможността да се стане от леглото, провокирана от недостъпността на 

използваната физическа помощ, е инвалидност“10. 

***** 

… акцентът върху функцията не допуска идентифицирането на източника на 

инвалидността11.  

***** 

Самите заинтересовани не можело да не забележат, че обхваната от 

медицинската перспектива попадат в още по-голямо потисничество: „Да бъдеш 

разглеждан като обект на медицинска терапия създава образ с много от 

приписваните му черти, такива като слабост, безпомощност, зависимост, 

регресивност, ненормалност на външния вид и обезценяване на всички начини 

на физическо и умствено функциониране“12. 

***** 

„Струва ми се, че преживях почти библейско просветление, когато си 

дадох сметка, че моята инвалидност не беше в действителност 

епилепсията, а токсичните лекарства и техните скрити странични 

                                                           
9 Karaś, Mateusz (2012) Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability 
Studies. W: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, № 4, s. 20-33. 
10 Morris, J.(1993) Independent lives? Community Care and Disabled People. Цитат по: C. Barnes, G. 
Mercer. Niepełnosprawność, Warszawa, s. 20 
11 Hahn, H., Hegamin, A. P. (2001) Assessing Scientific Measures of Disability. In: Journal of Disability 
Policy Studies, Vol. 12 (2), pp. 114-121, с. 115. 
12 Zola, I. K. (1993) Self identity and the naming question: reflections on the language of disability. In: 
Social science and medicine, Vol. 36 (2), pp. 167-173 
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ефекти; медицинския режим, обвиняващ жертвата; отношението, 

изразявано с мълчание и дистанция от тълпата на спирката, в бара и 

от колегите на обяд; страхът и – което не е без значение – проблемите 

със заетостта“13. 

***** 

„Нашият гняв не идва от това, че имаме към Вас претенции; нашата мъка не 

произлиза от факта, че не умеем да приемем инвалидността си. Нашата 

неудовлетвореност от живота не е личен дефект, а обичаен отговор на 

дискриминацията, която чувстваме“14. 

***** 

„В мнозинството промишлени страни платената работа е един от критериите за 

разделение на хората по социална класа, статус и власт. Това означава, че хората, 

намиращи се в маргиналните области на пазара на труда са дискриминирани в 

икономическата, политическата и социалната сфери. Несправедливостта на това 

разделение е чувствана навсякъде от хората с инвалидност… Някои автори, като 

изхождат от марксистката концепция за „резервната промишлена армия“, 

посочвали, че хората с инвалидност не са разглеждани като работна сила извън 

случаите на липса на работници, както това се случва по време на война или 

когато настъпва икономически бум“15. 

***** 

Бедните, инвалидите и жените често се разглеждат като зависими групи в 

обществото. Индивидуално и заедно на тях са им отказали права и са били 

дискриминирани, изключени и изолирани. Всичките три групи са били лишени 

от пълно участие в живота на обществото, а и днес продължават да бъдат 

маргинализирани социално, икономически и политически в общностите в цял 

свят16.  

Когато бедността е комбинирана с неравенство, независимо дали е основано на 

пол, инвалидност или социално-икономически статус, резултатът е сериозно 

намаляване на възможностите. Интересно е, че бедните и инвалидите, както и 

жените и момичетата, традиционно изпитват недостиг на възможности, ресурси 

и подкрепа, за да развиват и представят способностите си17.  

Развитието включва разширяване на свободите на хората и премахване на 

източниците на несвободата, като бедността и лошите икономически 

                                                           
13 D. Hevey, (1992) The Creatures Time Forgot: Photography and Disability Imagery, Routledge, 
London, p. 2, [w:] C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność… dz.cyt., s 20. 
14 Morris, J.(1993) Independent lives? Community Care and Disabled People. Цитат по: C. Barnes, G. 
Mercer. Niepełnosprawność, Warszawa, s. 20 
15 Barnes, С., G. Mercer. (2008) Niepełnosprawność, Wydawnictwo “Sic”, Warszawa, с. 59. 
16 Welch, P. (2002) Applying the Capabilities Approach in Examining Disability, Poverty, and Gender. 
Paper prepared for the conference, "Promoting Women's Capabilities: Examining Nussbaum's 
Capabilities Approach" Von Hugel Institute, St. Edmund's College University of Cambridge 9-10 
September 2002. 
17 Пак там. 
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възможности. По същия начин, увреждането може да се разглежда като 

източник на несвобода поради ограничителната същност на индивидуалното 

функциониране. Ако е така, то развитието в този контекст включва намаляване 

или премахване на инвалидността като същевременно се насърчават 

възможностите18.  

***** 

Хората са инвалиди и поради социалните бариери, и поради техните тела19.  

***** 

Инвалидността е форма на социално потисничество, включващо социално 

наложените ограничения в дейността на хората с увреждания и социално 

породеното подриване на тяхното психо-емоционално благосъстояние20.  

***** 

(...) увреждане, като болка или хронично заболяване може да намали 

активността на инвалидите така, че ограниченията във външния свят да загубят 

своето значение (...) за много инвалиди личната борба с уврежданията ще остане, 

дори когато инвалидизиращите бариери повече няма да съществуват21.  

***** 

„... екологичният подход към човека разбира представата за бариерите като 

нещо, което включва функционалното ограничение на човека, както и неговата 

обкръжаваща среда, което води до друго разбиране. Социалната недостатъчност 

не е собственост, характеристика на човека, основана върху личния му опит, а е 

нещо, което се развива между човека и обкръжаващата среда. (...) 

Неспособността да се ходи, говори, вижда и т.н. (функционални ограничения) 

ясно е разграничена в екологичния подход към човека от неспособността да се 

ходи на училище, да се работи и въобще да се участва в живота на общността. 

Функционалното ограничение се превръща в бариера, когато обкръжаващата 

среда пречи на действието и участието. (...) Значенията на функционалните 

ограничения се променят според социално-икономическите обстоятелства във 

всяко общество и условията, които то създава за своите граждани. В екологичния 

подход към човека, социалната недостатъчност е проблем, който съществува по 

отношение на обществото и във всяко общество, затова съществува 

възможността да се намалява или управлява”22.  

 

 

                                                           
18 Пак там. 
19 Shakespeare, Т., Watson, Н. (2002) The social model of disability: an outdated ideology? In: Research 
in Social Science and Disability. Volume 2, pp. 9-28. JAI Press, с. 18. 
20 Thomas, C. (1999) Female forms: experiencing and understanding disability (Buckingham, Open 
University Press), с. 60. 
21 Crow, L. (1996) Including all our Lives; Renewing the Social Model of Disability. In: Morris, J. ed. 
Encounters with Strangers: Feminism and Disability. Women’s Press, London с. 9, 209. 
22 Michailikis, D. (1997) When Opportunity is the Thing to be Equalised”. In: Disability & Society, Vol. 
12(1), pp. 17-30, с. 22-23. 
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***** 

Накрая ще представя няколко дефиниции на понятията „увреждане“ и 

„инвалидност“. Сравнете сами подходите и разбирането на инвалидността, 

заложени в тях и потенциалната социална политика, която произтича или може 

да произтече от тях. 

 

„§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Увреждане“ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, 

във физиологията или в психиката на даден индивид. 

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) „Човек с трайно 

увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 

психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява 

дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите 

на медицинската експертиза са установили степен на намалена 

работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на 

сто“. 

Закон за интеграция на хората с увреждания. 

 

„инвалидността е състояние и/или процес, който е резултат от отговора 

на обществото към уврежданията на индивидите и който ги поставя в 

затруднена или неизгодна ситуация и създава пред тях икономически, 

социални, психологически и от физическата среда бариери, които те не могат 

да преодоляват, както останалите хора. Това трайно затруднява или прави 

невъзможно извършването на всички или част от житейските дейности и/или 

изпълнението на социалните роли, присъщи за дадена възраст, пол, 

образование и квалификация, в съответствие с правните и социалните норми 

на обществото“ 

Божидар Ивков (непубликуван материал) 

 

Хората с увреждания включват лица с трайна физическа, психическа, 

интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с 

обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и 

ефективно участие в обществото равноправно с останалите. 

 

Конвенция за правата на хората с увреждания, чл. 1 (български превод) 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=283 

***** 

„Към хората с непълни възможности се включват лицата с дълготрайно 

намалени физически, умствени, интелектуални или сензорни 

възможности, които при интеракции с различни бариери могат да 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=283
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ограничат тяхното пълно и ефективно участие в социалния живот на равни 

основания с другите граждани“. 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (превод на полски от английски – в 

случая превод от полски) http://www.pfon.org/projekty-i-akcje/konwencja-praw-

osob-niepenosprawnych 

 

***** 

В заключение ще кажа следното. Цитатите не са систематизирани и нямам 

претенциите да казвам всичко за инвалидността. Достатъчно е, че казаното в тях 

не е малко и е изключително важно. Ако някой представител на споменатите по-

горе институции си направи труда да прочете внимателно тези цитати, в което се 

съмнявам, и да вникне в смисъла и съдържанието им – според мен това е 

недостижима висота за администрацията, ще разбере, че в тази страна 

политиката в сферата на инвалидността не е мръднала на йота от медицинския 

модел. И това не са празни семантични гимнастики, а много дълбоки и социално 

значими проблеми, последиците от не-решаването на които се стоварват днес 

върху всички хора с инвалидност. Предлаганите промени не само не прекрачват 

границата към социалния модел, а са насочени към задълбочаване на 

социалните неравенства и увеличаване на бедността и потисничеството сред и 

без това най-бедната и потисната социална категория в обществото ни.  

На практика сме свидетели на проява на вулгарен утилитаризъм и опазаряване, 

с прикрита доминация на медикализацията на социалната политика в сферата 

на инвалидността. 

 

подбор и превод от  

руски, полски и английски език 

доц. д-р Божидар Ивков 


