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У В О Д 

 

Главният изследователски проблем, представен в настоящата книга, е житейската 

ситуация на инвалидите в Полша. Както обикновените наблюдения, така и резултатите 

от проведените до сега фрагментарни изследвания показват, че тези хора живеят до 

голяма степен извън главното русло на обществения живот, многократно са 

изтласквани в задния двор на обществото, а техните основни житейски потребности не 

се задоволяват адекватно. Това е проблем с голяма обществена значимост, както от 

гл.т. на динамиката на нарастване на инвалидността в нашата страна, така и от гл.т. на 

необходимостта от търсене на нови системни решения. Липсата на актуално познание1 

за размерите на това явление, за степента на увреденост на инвалидите в различните 

сфери на живота, обаче не ни дава възможност за обективна диагностика на 

ситуацията, както и за определяне размерите и вида на необходимата помощ. 

Поставянето на точна диагноза се затруднява, също така, от редица стереотипи, 

касаещи както възможностите, така и ограниченията на инвалидите, създаващи често в 

общественото мнение погрешна представа за начина на живот на тези хора. 

Все по-често си даваме сметка за това, че съществуващите бариери - материални и 

социални, в значителна степен ограничават възможностите на инвалидите за 

интеграция в обществото, обричат ги нееднократно на живот в изолация, а също така 

им отнемат възможностите за задоволяване на елементарни житейски потребности. Не 

знаем, обаче, каква е ролята на отделните фактори за възникването на отделните 

бариери, каква е силата на тяхното въздействие върху инвалидите, какви са 

механизмите за справяне с трудните житейски ситуации. 

Липсата на обективно познание и възможности за адекватно определяне на 

потребностите на инвалидите създава несъмнено трудности за изграждането на точни, 

необходими на социалната политика, модели и решения. Трябва да се подчертае, също 

така, факта, че решаването на житейските проблеми на инвалидите не трябва да става 

без да се вземе предвид и тяхното мнение по тези въпроси. 

Настоящата книга, която е събрала данните от емпиричното социологическо 

изследване: „Житейски проблеми на инвалидите“, представя много аспекти на 

житейската ситуация на инвалидите. Главната задача, която си поставяха авторите на 

                                                           
1 Данни за инвалидите в Полша бяха събрани при преброяванията на населението през 1978г. и 1988 г. и са 

публикувани в: Инвалидите в Полша в годините 1978-1988. НСИ, Варшава 1991 г. 



изследването беше да се натрупа по възможност цялостно знание за реалностите в 

живота на тези хора в Полша, базирайки се на информацията, получена от тях самите. 

Условията на живот, начина на живот, социалното функциониране на инвалидите и 

влиянието на съществуващите бариери изследвахме по отношение на следните сфери: 

- материална ситуация, битови условия, снабдяване, материално състояние на 

домакинствата; 

- проблеми с работата, заетост, достъпност на работата, условия на труд; 

- жилищна ситуация (обща и от гл.т. на специфичните потребности на инвалидите); 

- здравословно състояние, функционална годност, ТССИ, съоръженост в случай на 

физическа инвалидност, премината рехабилитация, достъпност на медицинската и 

социалната помощ; 

- социални релации (с най-близките роднини, с локалната общност, социалните 

институции, възможностите за функциониране в различните социални роли); 

- ежедневен живот, личен живот, свободно време; 

- цели, стремежи, аспирации, шансове и пречки за тяхната реализация; 

- опити за справяне с житейските проблеми и трудности. 

В предлаганата книга житейската ситуация на инвалидите представяме, както в 

контекста на техните индивидуални възможности и ограничения, така и чрез 

потенциала за оказване на помощ, притежаван от домакинствата, в които те живеят. 

Наистина, възможностите за социално функциониране на инвалидите са определени 

чрез самите видове и начин на протичане на болестта и инвалидността, а също и чрез 

параметрите, характеризиращи тяхната социална позиция, докато много аспекти на 

тяхната житейска ситуация са определени, до голяма степен, чрез най-близкото 

обкръжение, в което протича техния ежедневен живот. Независимо от начина, сферата 

и ефективността на функциониране на системата от локални и национални институции, 

семействата създават могъщ частен потенциал, подпомагащ инвалидите. 

Значението на този потенциал нараства в ситуацията, когато държавата се оттегля от 

редица социални функции, намалява ефективността на системите за рехабилитация и 

заетост, провежда се реформа в здравеопазването и пенсионното осигуряване. 

Различните измерения на ситуацията на инвалидите, техните материални и здравни 

условия, рехабилитацията, контактите с другите хора, в още по-голяма степен завися 

от демографското и социалното състояние на семейството, от уменията и желанието на 

членовете му да поемат тези грижи и да се грижат за инвалида. Защото оценката по 
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скалата на тези проблеми е необходим елемент от точната диагноза на социално 

значимото явление, каквото е житейската ситуация на тези хора. 

Споменатото изследване беше замислено като репрезентативно „изследване-майка“. 

То се оказа изходен пункт за по-задълбочени изследвания, насочени към други аспекти 

на разглежданите явления, изясняващи техния механизъм и съдържащи предложения 

за решаване на анализираните проблеми. Много от представените тук въпроси намират 

своето развитие в отделни изследвания (често с монографичен характер), разглеждани 

като взаимно допълващи се в рамките на цялостния изследователски проект 

реализиран от Държавния фонд за рехабилитация на инвалидите. Тези функции 

изпълняват следните разработки: „З. Кавчинска-Бутрим: Семейства на инвалидите 

(Варшава, 1994 г.); Б. Колачек: Безработицата сред инвалидите (Варшава, 1994 г.); К. 

Шамбурски: Системата за професионално образование на инвалидите (Варшава, 1994 

г.); Н. Скибниевски: Жилищни модели за стари хора и инвалиди (Варшава, 1994 г.); А. 

Островска: Инвалидите в обществото. Изследване на социалните отношения към 

инвалидите (Варшава, 1994 г.); Р. Серафин: Помощно-технически средства за 

инвалиди (Варшава, 1994 г.); Б. Гончиарж: Проблеми на здравето и рехабилитация на 

инвалидите при контактите им с институциите на здравните служби. Доклад от 

изследване“, а също и редица медицински експертизи, хвърлящи светлина върху 

здравето и медицинската рехабилитация на лицата с различни увреждания и 

дисфункции. Други изследвания имат комплементарен характер по отношение на 

материалите, представени в настоящата книга. Това са множество изследвания на 

институциите, организационните и специализираните системи за помощ, работещи в 

полза на инвалидите (под редакцията на М. Федерович), како и студиата на Тарковски, 

посветена на условията на живот на инвалидите, живеещи в социалните заведения и не 

обхванати от нашето изследване... 

Нашата работа се свързваше с необходимостта от създаване на нов апарат за подбор 

на инвалидите, които да попаднат в националното репрезентативно изследване. 

Изработените за последното преброяване на населението списъци с адресите на тези 

хора вече не можеше да бъде използван за нашето изследване. С цел да се получи нова, 

актуализирана информация, реализирах-ме нашето изследване на два етапа. Първият 

етап беше свързан с част от по-голяма работа, чиято цел бе подготовката на пилотно 

проучване, проведено от Центъра за проучване на общественото мнение. В рамките на 

събираните данни, касаещи националното изследване на домакинствата, проведено от 



НСИ, добавихме въпроси, на които отговаряха всички изследвани лица. Отговорите на 

тези въпроси ни позволиха да причислим към съвкупността на инвалидите2, както и да 

ги класифицираме според тяхната група инвалидност и степента на ограничения във 

възможностите за изпълнение на основните дейности, характерни за дадена възрастова 

категория. След контрол и адаптиране на структурата на съвкупността към извадката, 

съобразно нашите потребности, както и след избора на адресатите, се пристъпи към 

същинското изследване... В течение на работата на терена, която протече през месец 

юни 1993 година, бяха събрани данни за 2042 домакинства на инвалиди, както и данни 

за 2469 лица с увреждания на възраст от 15 до 69 години, които живеят в тези 

домакинства... 

                                                           
2 База за причисляване към съвкупността на инвалидите бяха позитивните отговори на въпросите: 

1. Изпитвате ли, поради хронично заболяване или недъг, цялостни или частични ограничения във възможностите 

си да извършвате основните ежедневни дейности, характерни за вашата възраст? 

- да, изцяло -     1; 

- да, сериозни - 2; 

- не -                   3 

2. Притежавате ли ЕР на ТЕЛК? 

- да, 3-та група инвалидност -   1; 

- да, 2-ра група инвалидност -   2; 

- да,1-ва група инвалидност -   3; 

- да,1-ва група инвалидност с чужда помощ -   4; 

- не -    5. 

След това към популацията на инвалидите бяха причислени правните инвалиди (притежаващи ЕР на ТЕЛК), 

както и биологичните инвалиди, на база на тяхната декларация, че изпитват някакви ограничения. С това 

определение си служи НСИ при съответните изследвания. На определението на инвалидността в нашето 

изследване е посветен втори раздел. 
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Н А  И Н В А Л И Д Н О С Т Т А 
 

2. Определение и размер на инвалидността в реалното изследване 

В предишния раздел, при оценката на размерите и динамиката на инвалидността, си 

служихме както с термина „непълни възможности“, така и с понятието правна и 

биологична инвалидност. Това бе продиктувано от необходимостта да се запази 

терминологията, с помощта на която е било анализирано това явление в материалите 

на НСИ, представляващи основа за направените сравнения. По-нататък ще си служим 

предимно с понятието „лица с непълни възможности“. 

Определението „непълни възможности“, с което си служим в цитираното 

изследване, се опира на дефиницията, изработена за потребностите на експертизата, 

реализирана от Комитета по рехабилитация и реадаптация на човека към ПАН 

(Ситуацията на инвалидите и състоянието на рехабилитацията в ПНР. Експертиза, 

ПАН, Варшава 1978 г.) За лица с непълни възможности там са признати „лицата с 

нарушени психофизически възможности, водещи до ограничения във функционалните 

възможности или в житейската активност до степен, затрудняваща или правеща 

невъзможно изпълнението на присъщите за тях социални роли“. Тази дефиниция 

набляга върху аспектите на социалното функциониране на индивида, върху неговата 

способност да извършва дейности в съответствие с установените традиции, както и по 

начин или в границите на нормалното, възприемани като характерни за човека. Това са 

както ежедневни дейности, така и активността в сферата на труда и образованието, 

семейството, партиципацията в социалния живот. 

Понятието „не пълни възможности“ е сравнително ново в нашата страна, както за 

разговорния език, така и за социалната практика. То се появи като оригинално 

допълнение на термина „инвалидност“, ограничаващ нарушените психофизически 

възможности за функциониране само до трудоспособността на индивида. 

Терминът „инвалидност“ обхваща малко сфери (отъждествява се главно с правната 

инвалидност) и има ограничена стойност за социалната политика. Той не е достатъчен 

за определяне областта на ограничените възможности в обществото (извън неговия 

обхват остават лицата, чиито ограничения се проявяват извън сферата на труда), не е, 

също така, подходящ за рехабилитационната практика, която по този начин е ненужно 

ограничена до възвръщане на възможността за професионален труд. В официалните 

статистики на НСИ се използва термина „биологична инвалидност“, която по своята 



същност е допълнение на правната инвалидност към дадена област на непълните 

възможности. Въпреки използването на същия термин „инвалидност“, двете категории 

все пак са обособени на базата на различни критерии. Определянето на правната 

инвалидност е процес, извършван от лекарите главно опирайки се на биомедицински 

критерии, докато оценката на ограничените (непълните) възможности (а също и 

биологическата инвалидност), се извършват от самите хора, на базата на 

функционални критерии. Лекарят, от позицията на своята гл.т. за болестта или недъга, 

се концентрира преди всичко върху патологичните черти на организма. Две лица с 

едно и също заболяване и стадий на развитие или дисфункции могат значително да се 

различават по своето социално функциониране, по своите възможности за изпълнение 

на различни задачи и житейски роли. Доколкото биомедицинските (клиничните) 

критерии са необходими за определяне на ограничените възможности за лечебните или 

възстановителните цели, дотолкова те вече са неподходящи за социалните дейности, 

макар и само в областта на професионалната и социалната рехабилитация. Освен това 

определянето размера на ограничените възможности в обществото, на базата на 

медицински изследвания на населението, са много скъпи. Познаването на тези 

ограничения показва, че както в научните изследвания, така и в социалната практика 

все по-често се срещаме с функционалното дефиниране на ограничените възможности. 

Този критерий беше трикратно приложен при оценката на размерите на 

ограничените възможности в преброяванията на НСИ (1978, 1984, 1988 г.) Това 

пренасяне на „относителното тегло“ от лекарската диагноза към самооценката на 

болните хора или лицата с увреждания, като начин за оценяване здравните или 

рехабилитационни потребности на хората, е отражение на по-широката тенденция 

(инициирана от СЗО) за разглеждане измерението на здравето и болестта не само от 

гл.т. на клиничните критерии, но и от гл.т. на функционирането на индивида. За тази 

цел не еднократно се използват анкетни проучвания. Те придобиват все по-голяма 

популярност в света и поради това, че позволяват да се получат, освен данните за 

болестта или ограничените възможности, много социални данни, правейки възможно с 

това най-прецизираното определяне размерите на необходимата помощ и предоставят 

на социалната политика конкретни съвети. 

Функционалното формулиране на ограничените възможности предполага, че 

тяхното измерение в значителна степен ще ни насочи към изследване на релациите на 

инвалида с неговото обкръжение и съществуващите от тази гл.т. ограничения. В 
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разглежданото изследване тези ограничения отнасяме както към физическото 

обкръжение, така и към социалното, опитвайки се да уловим както техния обективен 

аспект (напр. ограничения при придвижване), така и субективния (оценка на тежестта 

на ограниченията в живота на инвалида. Събраният материал позволява да се направи 

оценка на ограничените възможности в следните измерения: 

1) ограничения на физическите възможности; 

2) ограничения в перцепцията и комуникирането: 

а) в зрението и слуха 

б) в разбирането и контактуването. 

3) психосоматични смущения; 

4) функциониране в отделните сфери и житейски активности (образование и труд, 

семеен и съпружески живот, контакти с други хора). 

Тези измерения се отнасят както към психофизическите функционални възможности 

(първата част на възприетата дефиниция за ограничените възможности), така и към 

ограниченията в житейската активност, затрудняващи изпълнението на социалните 

роли (втората част на дефиницията). Честотата на проявление на изброените видове 

ограничения ще бъде представена в следващия раздел... 



3. Проявление и характер на функционалните ограничения 

3.1. Ограничения на физическите възможности 

За определяне равнището на физическите възможности на изследваните лица те 

бяха помолени да определят степента на изпитваните трудности при извършването на 

различни дейности в областта на самообслужването и придвижването3. Списъкът 

съдържаше 14 различни дейности, чието извършване изисква от лицата с увреждания 

преди всичко различна степен на физически възможности, но също и самостоятелност 

и известни социални умения (напр. при приготвяне на храна, уреждане на проблеми в 

общината, пазаруване). Върху възможностите да се извършват тези дейности 

(представени по-долу в таблицата) трябва да се гледа не само от гл.т. на тяхната 

стойност като показатели за оценката на възможностите на лицата с увреждания, но и 

от гл.т. на последствията, произтичащи от факта, че определени основни дейности 

могат да се извършват само с помощта на други хора или въобще не могат да се 

извършват. Това показва областта на потенциалната депривация на потребностите на 

тези хора и поставя проблема за осигуряването на съответната, необходима помощ. По-

нататък ще покажем данните по този въпрос дали се получава и от кого тази помощ. 

Табл.3.1.1. показва ограниченията във възможностите на изследваните лица да 

извършват ежедневните си дейности. 

Както се вижда, най-често проблем представляват такива дейности, като изкачване 

на стълби, излизане на улицата и свързаните с тях, макар и изискващи също така 

социални умения дейности - пазаруване, уреждане на проблеми в общината и 

използване на градските комуникации. Тези дейности представляват проблем за около 

половината от изследваните лица. В областта на дейностите, извършвани в дома, 

трябва да се обърне внимание на сравнително честото сигнализиране за трудности при 

обуване на чорапи, обувки (т.е. дейности, извършвани с усилие), както и ставане от 

леглото (около 40% от изследваните лица). Тук заслужава да се добави, че тези две 

дейности могат да бъдат подпомогнати по подходящ начин от ПТССИ, които все пак 

анкетираните не притежаваха по принцип и дори не знаеха за тяхното съществуване. 

Сравнително много са хората (почти всеки 10-ти), които не са в състояние да си 

приготвят самостоятелно и най-простата храна. В тези случаи необходимите физически 

                                                           
3 При оценката на трудностите се използваше следната скала: 

Може да ги извършва: 

- сам(а) без усилие -  0 

- сам(а),но с усилие -  1 

- само с нечия помощ -  2 
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възможности са свързани също с необходимостта от притежаване на известни 

социални умения. 

Почти всеки четвърти (23,9%) от изследваните лица с увреждания е можел да 

извършва самостоятелно и без трудности всички изброени дейности. Вземайки 

предвид така описаната ситуация, касаеща степента на възможностите за извършване 

на споменатите дейности, може да се твърди, че на общата скала на ограниченията по-

голямата част от изследваните лица (67,1%) попадат в предела между 0 и 8 пункта. 

Като техните ограничения във физическите възможности не са големи. Все пак, трябва 

да се помни, че тези дейности, които бяха избрани, са основни, с малка степен на 

комплицираност. Въпреки това почти всеки 20-ти (5,7%) от изследваните лица не е бил 

в състояние да извършва самостоятелно поне десет от споменатите дейности. Тези 

лица трябва да се признаят за лица с много тежки увреждания. Оценявайки броя на 

тази група в национален мащаб ( в изследваните от нас възрастови граници), може да 

се приеме, че лицата с толкова тежки увреждания и ограничения във възможностите са 

270 хил. души. В тази цифра не влизат инвалидите, които живеят в социални заведения 

и следователно е малко занижена. 

 

Табл.3.1.1. Ограничения на възможностите при лицата с увреждания да извършват 

следните ежедневни дейности. (в %) 

 НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (N=2468) 

 

Д Е Й Н О С Т И 

сам(а) 

без труд 

сам(а), но 

с усилие 

само с 

нечия 

помощ 

въобще не 

мога да го 

направя 

1) измиване на ръцете, лицето 

2) измиване на цялото тяло 

3) ползване на тоалетната 

4) обуване на обувките 

5) обличане (без обувки, чорапи) 

6) ставане от леглото 

7) консумиране на храна, ядене 

8) приготвяне на храна (напр. закуска) 

9) придвижване из дома 

10) изкачване на стълби 

11) излизане на улицата 

12) използване на градските комуникации 

13) уреждане на дела в държавните институции 

14) пазаруване 

82,9 

64,8 

83,1 

59,6 

68,2 

60,4 

88,2 

72,8 

73,1 

37,7 

53,9 

48,4 

48,2 

45,5 

13,1 

19.8 

12,3 

30,1 

23,9 

33,4 

9,6 

14,3 

22,1 

52,3 

32,8 

29,1 

22,9 

27,9 

3,0 

12,7 

2,7 

7,6 

5,7 

4,0 

1,7 

5,7 

1,5 

5,4 

7,1 

11,9 

12,6 

9,2 

2,0 

2,6 

1,9 

2,7 

2,1 

2,2 

0,5 

7,2 

3,3 

4,6 

6,3 

10,6 

16,3 

17,3 

 

                                                                                                                                                                                                   

- въобще не мога да го направя - 3 



Общо взето повече лица декларират, че изпитват трудности при придвижване, 

отколкото при дейности, свързани със самообслужването. Това намира своето 

отражение в общите оценки на изследваните лица: 18,6% от тях твърдяха, че не 

чувстват никакви ограничения при придвижване, докато в сферата на 

самообслужването те са 52,6%. Възможността за придвижване, извън ограниченията в 

труда и образованието, е най-често срещаната сфера от живота, в която изследваните 

лица най-болезнено усещат своята инвалидност. 

Всички използвани във въпроса показатели за физическите възможности са с 

позитивна корелация по между си. Това отразява очевидния факт, че степенита на 

трудност при извършване на отделните дейности са взаимосвързани. 

Анализът на зависимостта между проявлението на ограниченията във физическите 

възможности и демографските характеристики на изследваните лица показва, че тези 

ограничения са по-ясно изразени сред жените, отколкото при мъжете. Значително 

повече мъже, отколкото жени, декларират отсъствието на каквито и да било от 

анализираните ограничения (58,9% към 41,4%) и съответно значително по-малко мъже 

попадат в групата на лицата с най-тежки ограничения (39,5% към 60,5%). Физическите 

възможности систематично се влошават с нарастване на възрастта. Трябва, обаче, да 

отбележим, че най-сериозните, най-честите ограничения са равномерно проявени във 

всички възрастови групи... 

 

 

 

3.2. Ограничения в перцепциите и общуването 

Ограниченията в перцепциите и общуването се състоят от две части. Това са 

сензорните разстройства (зрение, слух), както и ограниченията във възможностите на 

съзнанието и на възможностите за разбиране. Тези две измерения, по различен начин, 

ограничават възприемането на обкръжаващата действителност, затрудняват 

възможностите за функциониране на инвалидите във физическата и социалната среда. 

Липсата на достатъчна ориентация в материалното и социалното пространство 

нарушава, както възможностите за извършването на ежедневните дейности, така и 

общуването с други хора, следователно и поставянето на личните потребности и 

житейските проблеми. Ето и данните, касаещи честотата на проявление на тези два 

типа ограничения. 
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3.2.1. Сензорни ограничения 

Табл. 3.2.1.1. показва ограниченията, които изпитват изследваните лица в областта 

на зрението и слуха. 

Както се вижда половината от изследваните лица чувстват ограничения в областта 

на зрението и около 1/4 имат проблеми със слуха. Разбира се не във всяка ситуация 

тези проблеми са толкова сериозни, че да се превърнат в основна причина за 

инвалидизиране. Ограниченията във възможностите на зрението и слуха често се 

превръщат в съставна част от множеството причини за инвалидност... Тук трябва да 

отбележим още, че тези ограничения са взаимосвързани. Лицата, които имат проблеми 

със зрението, често се оплакват и от слуха си. 

 

Табл. 3.2.1.1. Ограничения, изпитвани от инвалидите в областта на зрението и слуха  

N= 2469 

Ограничения, 

свързани с: 

Няма ограничения В някои ситуации (при 

определени дейности) 

Трайни ограничения 

(във всяка ситуация) 

 N % N % N % 

Зрение 

Слух 

1394 

1859 

56,6 

75,5 

566 

338 

23,0 

13,7 

502 

265 

20,4 

10,8 

 

Почти всяко десето от изследваните лица (10,5%) декларира, че има едновременно 

сериозни (трайни, във всяка ситуация) ограничения на зрителните и слуховите си 

възможности. Сред лицата, които трайно не чуват едва 8,7% имат възможности да 

използват слухов апарат, 9,26% умеят да четат по движението на устните. 

Анализът между зависимостта между регистрираните ограничения и демографско-

социалните характеристики показва разлика между мъжете и жените (сред мъжете има 

повече лица, които не изпитват никакви ограничения, както и такива, чиито 

ограничения са най-големи; в същото време жените по-често декларират леки и средни 

ограничения) и - което е разбираемо - ограничени ята са по-тежки сред по-възрастните 

лица. Заедно със стареенето се наблюдават, както намаляване на относителния дял на 

лицата, не деклариращи сензорни ограничения, така и увеличаване на относителния 

дял на хората с по-тежки ограничения. Закономерността, с която нарастват сензорните 

ограничения успоредно с възрастта е малко по-различно от анализираните по-рано 

ограничения във физическите възможности: както си спомняме разпределението на 

най-тежките ограничения не зависеше от възрастта. 

 



3.2.2.Ограничения във възможностите за разбиране и контактуване 

Разглежданите тук ограничения касаят преди всичко лицата с умствени увреждания 

(в различна степен), както и други инвалиди, чиято възможност да разбират това, което 

става около тях е намалена вследствие на различни болести (напр. психически) или на 

дегенерационни промени, свързани с възрастта. Особени проблеми, свързани с 

осъзнаването на обкръжаващата действителност, пораждат всички ситуации, свързани 

с възприемането на различните видове заплахи, както от страна на материалната среда, 

така и от други хора. Липсата на възможности да се разбира, правилният подбор на 

импулсите от вътрешния свят, показва, че тези лица не са в състояние да предвиждат и 

да се предпазват от различни опасности. В известна степен това е проблем и за лицата 

с тежки сензорни увреждания. 

Следващата таблица представя декларираната честота на разглежданите 

ограничения сред изследваните от нас лица. (В случаите на увреждания, изключващи 

контакта с инвалида, информацията се предоставяше от попечителя)... 

 

Табл.3.2.2.1. Ограничения на възможностите за разбиране и контакт 

 

Ограничения, свързани с: 

Липса на 

ограничения 

В някои 

ситуации 

Трайно 

 N % N % N % 

Разбиране 

Разбирателство с обкръжението 

Предвиждане на опасности (напр. 

огън, газ, улични движение) 

2398 

2056 

1787 

97,2 

83,9 

84,8 

30 

286 

220 

1,2 

11,7 

10,4 

39 

109 

101 

1,6 

4,4 

4,8 

 

Почти 4% от изследваните лица имат ограничения във възможностите да разбират, 

много повече са тези, които имат трудности при контактите си с обкръжението и 

предвиждането на опасности. Относителните дялове на тези лица са почти идентични,а 

тези ограничения са взаимосвързани. 

Над 1,5% от изследваните лица (според информацията на попечителите) проявяват 

агресивност спрямо обкръжението и тенденции към самонараняване. Разглежданите 

ограничения не се различават в зависимост от пола... 
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3.3. Психосоматични страдания 

Четвъртото измерение, отразяващо се върху степента на инвалидност на 

изследваните лица, са психосоматичните страдания (тук става въпрос преди всичко за 

влиянието върху функционирането на човека, на такива усещания като болка, мъка, 

чувство за отслабване и изчерпване или състоянията на психическа потиснатост). 

Честота на проявление на тези проблеми в изследваната популация са показани в 

следващата таблица. 

Особено внимание заслужава много високия относителен дял на лицата, живеещи 

продължително време с болка. При почти половината от лицата с увреждания 

ограниченията във функционирането са предизвикани не само от физическите 

ограничения във възможностите, но също и от трайното усещане на болка. Само 1/4 от 

изследваните лица не чувстват болка и мъка, или я усещат рядко, както здравите хора. 

Най-рядко се проявяват негативните оценки за психическото самочувствие, макар че и 

тук повече от половината изследвани лица отбелязват постоянно или често влошено 

психическо състояние. Всичките три показателя за психосоматичните нарушения са 

взаимообвързани и с висока позитивна ко релация по между си. 

 

Табл.3.3.1. Психосоматични страдания, усещани от инвалидите 

 Честота на проявление 

Вид смущения липса или 

много рядко 

от време на 

време 

много често постоянно 

 N % N % N % N % 

Болка, мъка 

Отслабналост 

изчерпаност 

Потиснатост, 

падане духом 

209 

112 

 

348 

8,5 

4,6 

 

14,1 

388 

480 

 

795 

15,7 

19,6 

 

32,3 

719 

1111 

 

961 

29,1 

45,2 

 

39,1 

1151 

723 

 

312 

46,7 

29,5 

 

12,6 

 



6. Проявление на ограниченията и възможностите за изпълнение на 

социалните роли 

В съответствие с приетата дефиниция на инвалидността с нея се сблъскваме тогава, 

когато сферата на съществуващите функционални ограничения на индивида правят 

невъзможно изпълнението на присъщите му социални роли. В практиката такова 

решение оставя много интерпретационни съмнения, защото не винаги се знае за какви 

роли става дума, къде започва и къде свършва възможността за изпълнението на тези 

роли и кой трябва да взема решения за това. 

В разглежданото изследване се прие, че ще се вземат под внимание преди всичко 

ролите, изпълнявани в семейния и съпружеския живот, в работата и образованието, а 

също и при участието в обществения живот - осъществяването на контакти, релациите 

с други хора. Защото функционалните ограничения, водещи до социална изолация, 

могат също да конституират инвалидност. 

В усещанията на изследваните лица с увреждания предимно работата и 

образованието са тези сфери от живота, в които изпитваните от тях ограничения се 

проявяват най-силно; напр. за 3/4 от анкетираните инвалидността прави невъзможен 

труда въобще или създава сериозни ограничения в този смисъл. Високият относителен 

дял на лицата с увреждания (39,4%), които смятат, че тяхната инвалидност изключва 

възможността за работа въобще, навежда на размисъл, защото това косвено 

свидетелства за недостатъци в професионалната рехабилитация, за липсата на 

приспособени работни места, а също е следствие от действащата у нас система за 

експертиза на инвалидността, която често мотивира лицето с увреждане да вижда 

повече своите ограничения, отколкото възможности. Много по-малко от изследваните 

виждат значителни ограничения при изпълнението на съпружеските си и семейни роли 

(31,5%) и най-малко се усещат последствията от инвалидността въобще в контактите с 

другите хора. Кръгът на ограниченията в сферата на социалните контакти може да 

изглежда малък, в сравнение с ограниченията в работата или семейния и съпружеския 

живот. Ако все пак си дадем сметка, че ориентировъчно всеки седми индивид, 

вследствие на увреждането си, изпада в социална изолация, то това количество 

придобива друго изражение. По-подробни данни на тази тема предоставя следващата 

таблица. 

Струва си да отбележим, че усещаната тежест на личните ограничения във всички 

анализирани сфери на живота не корелират с демографските характеристики на 



 

16 

изследваните лица (пол възраст), но затова пък са силно позитивно зависими от 

всичките четири измерения на ограниченията: физически, сензорни, умствени и 

психосоматични смущения. Усещаните ограничения в социалния живот са преди 

всичко функция на ограниченията във възможностите (подробни данни виж в табл.6.4.; 

6.5.; 6.6. в Анекса) 

Усещаните ограничения в анализираните сфери на живота са също взаимозависими 

и следователно, както можеше да се очаква с нарастването на ограниченията в една от 

сферите, нарастват ограниченията в останалите. 

 

Табл.6.1. Влияние на ограниченията върху възможностите за функциониране в 

различните сфери на живота 

 Ограничения  

 

Сфери на живот 

Напълно 

изключ-

ват 

Предиз-

викват 

големи 

ограни-

чения 

Предиз-

викват 

минимал

ни огра-

ничения 

Въобще 

не преди-

звикват 

ограниче

ния 

Липса 

на 

ограни

чения 

N 

(100%) 

 

Работа, образование 

Семеен и съпружески 

живот 

Социални контакти 

39,4 

7,2 

 

3,4 

35,7 

24,3 

 

12,0 

9,9 

23,5 

 

17,4 

13,5 

43,9 

 

66,8 

5,5 

5,5 

 

5,5 

2432 

2442 

 

2456 

 

Коефициентът за корелация на Пирсън за степента на ограниченията в тези сфери на 

живота е: 

 

работа и образование  семеен и съпружески живот  социални контакти 

1,00    0,28    0,26 

1,00    0,44 

1,00 

 

Това съвместно проявление  и наслояване на ограниченията във функционирането в 

различните социални роли показва, че – оценявайки ги общо – почти всеки осми 

инвалид има чувството, че е почти изцяло  изключен от живота (13,1%), а повече от 

половината изследвани твърдят, че инвалидността е причина за сериозни житейски 

ограничения. 

Оценката на житейските ограничения (според възможностите да се изпълняват 

социалните роли) за цялата популация на лицата с увреждания в изследваната 

възрастова граница показва, че лицата с почти цялостни ограничения са около 450 



хил., със значителни ограничения - около 2 мил., с малки ограничения са около 900 

хил. души а около 200 хил. лица, въпреки че са признати за инвалиди не декларираха 

никакви ограничения в посочените социални роли. 

 

Табл.6.2. Обща оценка на усещаните житейски ограничения* 

Оценка на житейските ограничения N % 

Изключващи почти изцяло от живота 

Създаващи значителни житейски ограничения 

Създаващи малки житейски ограничения 

Липса на ограничения 

309 

1329 

588 

132 

13,1 

56,4 

24,9 

5,6 

* В случаите с лицата, чиято инвалидност има характера на хронично заболяване и има периоди на 

развитие и ремисия, са взети под внимание ограниченията в периода на развитие. 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ЖИТЕЙСКИ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ИНВАЛИДИТЕ 

 

Помощ, грижи, подобрение 

Инвалидността, генерираща в себе си невъзможност за изпълнение на основните 

социални роли, носи след себе си и ограничения в другите сфери на активност. Трудно 

е да си представим инвалидност, която би се ограничила изключително само до 

сферите на труда, образованието или бита. На практика се сблъскваме с появата на 

много проблеми в материалната ситуация, в организацията на ежедневния, 

приятелския и културния живот, в бюджета на времето и т.н. Често те са придружени и 

от психологически и социални проблеми, променят се възгледите за интеракциите с 

други хора, променя се самочувствието, задоволеността от живота. В зависимост от 

степента на инвалидност промените и ограниченията могат да бъдат от малки до почти 

цялостно прекратяване на активността и „изключване от живота“. Всички тези 

проблеми водят след себе си нови житейски потребности за инвалидите или изискват 

промяна в условията, при които тези потребности могат да бъдат задоволени. 

Едно от условията за ефективно подпомагане на инвалидите е разпознаването на 

видовете и скалата на тези потребности. Тяхната оценка е възможна чрез анализ на 

обективните показатели за социалното положение и широко разбираните житейски 

условия на инвалидите, което правим в следващите части на книгата, но също така 

трябва да се вземе предвид и гледната точка на самите инвалиди - техните лични 

йерархии на усещаните проблеми и незадоволени потребности. 

Репрезентативните изследвания не са в състояние да разкрият целия комплициран 

свят от проблеми на инвалидите, те могат да се ограничат до ориентиращите, 

количествено разкриване на техните най-важни потребности, уловени от опростените 

нужди от измеримите явления. Все пак дори такъв опростен образ дава известна 

информация, касаеща посоките на необходимата помощ, на необходимите действия, 

както на индивидуално, така и на социално равнище. Защото решаването на 

проблемите на инвалидите изисква нееднократно ангажиране на социалната политика 

на различните нива - от локалната до централната власт. От тази гл.т. трябва преди 

всичко да се вгледаме в проблемите, за които говорят инвалидите в нашето изследване. 



По-долу са представени най-важните проблеми, житейски трудности, произтичащи 

от инвалидността на изследваните лица. 

 

Проблеми, свързани непосредствено с инвалидността или болестта: 

N=2 469 

- трудности или невъзможност да се извършва основни дейности -  18,5% 

- невъзможност за или ограничения при движение -   15,5% 

- болки, непоносимост на самата болест -    17,7% 

 

Проблеми, свързани с лечението, рехабилитацията, грижите: 

- трудности, при достъпа до рехабилитацията (процедури, санаториум) и лечението -

       13,0% 

- липса на лекарства или недостиг на пари за лекарства -   12,7% 

- необходимост от трайни грижи от страна на друг човек -    4,6% 

- липса на рехабилитационно оборудване и ПТССИ -    2,7% 

 

Проблеми с намирането и запазването на работа: 

- материални трудности (липса на пари, ниски пенсии) -   21,3% 

 

Психосоциални проблеми: 

- потребност от спокойствие, живот без стрес и напрежение-  4,6% 

- изолация, самота -      2,3% 

- зависимост от други хора, чувсто, че са в тежест на другите -   2,0%. 

други проблеми и потребности -     6,8% 

 

Липса на особени потребности, възникнали в следствие на инвалидността - 8,2% 

От тези данни се вижда, че представените проблеми най-често са свързани с 

материалната ситуация на инвалидите, потребностите в областта на медицинската 

помощ, рехабилитацията и грижите, а също и ограниченията на възможностите за труд. 

Много от изброените проблеми са вътрешно свързани по между си - трудностите с 

осигуряването на съответните медицински услуги (лекарства, рехабилитация, ПТССИ) 

произтичат в голяма степен от лошата материална ситуация и липсата на пари; това на 

свой ред е предизвикано от проблемите с безработицата и с пенсиите; възможностите 
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за труд на свой ред са по-добри за рехабилитираните и подготвените за това лица и т.н. 

Тук нееднократно се сблъскваме с ефекта на „порочния кръг“... 



11. Архитектурни бариери 

Мнозинството от изследваните лица (81,4%) декларираха, че техните възможности 

за придвижване са ограничени. Здравословното състояние при 4,5% от тях изключваше 

напълно възможността за придвижване, а в 43,8% от случаите ограниченията бяха 

значителни. 

Определението „трудности в придвижването“ е все пак в някаква степен 

събирателна категория, зад която могат да се крият различни по вид ограничения, 

които по един или друг начин влияят върху мобилността на лицата с увреждания. 

Покрай чисто физическата неработоспособност, свързана в значителна степен с 

изпитваните трудности при преодоляване на архитектурни бариери (напр. вследствие 

на увреждане на долните крайници), проблеми  могат да бъдат, също така, 

ограничените възможности за ориентация в пространството (напр. вследствие на 

увреждане на зрението, слуха, умствените способности), или просто слабата физическа 

кондиция, безсилието. Диференцирането на тези ограничения е толкова важно, че 

всяко от тях поражда или изисква по-различни решения, респ. форми на помощ. 

Както показват събраните от нас данни при повече от половината изследвани лица, 

деклариращи, че изпитват трудности при придвижването си (N=1867), проблемът с 

преодоляване на пространството около тях се свързва с безсилие и настъпване на бърза 

умора (57,9%). Трудности с физическото преодоляване на бариери от рода на стълби, 

бордюри и др.п. изпитват 34,1%, а за 8,3% от тях е проблем липсата на достатъчна 

ориентация, напр. неразпознаване на посоката, губене (изгубване) и др. 

Лицата, които са посочили, че изпитват някакви трудности при преодоляване на 

различни архитектурни бариери (N= 636), бяха помолени да посочат тези от тях, които 

представляват най-голям проблем в дома им и в града, където живеят. Получените 

отговори са следните: 

- стъпала, стълби, липса на асансьори в сградите - 80,4% 

- твърде високи бордюри по тротоарите и улиците - 61, 2%; 

- меки, неравни повърхности по улиците, пътищата, тротоарите - 53,5% 

- твърде малка или неприспособена баня, тоалетна - 21, 5%; 

- тесни входове, врати, коридори - 21,2% 

- липса на звукова сигнализация по кръстовищата на улиците - 6,7%. 

Изброените по-горе трудности ограничават, както възможностите за придвижване на 

лицата с увреждания вътре в техните домове, така и затрудняват достъпа до местата, 
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необходими за реализация на много от техните житейски потребности. Оценявайки 

общите си жилищни условия от гл.т. на тяхната адекватност към потребностите на 

инвалидите, около 1/3 от изследваните (30,1%) ги оцениха като незадоволителни (виж 

табл.11.1. в анекса). Съществуващите препятствия извън жилищата са значително по-

често усещани. Въпреки общоприетото схващане, архитектурните бариери не са 

проблем предимно за лицата с увреждания, живеещи в градовете. Както в селата, така 

и в градовете относителния дял на лицата, деклариращи наличието на проблеми, 

свързани с архитектурните бариери, са близки (в рамките на 30-39%). Ситуацията на 

лицата, живеещи на село все пак се влошава от по-ниското техническо равнище на 

жилищата, отколкото в градовете, което показва, че те не са пригодени към 

потребностите на инвалидите. (За напълно задоволяващи, от гл.т. на потребностите на  

изследваните лица, са признати 24,0% от селските и  48, 5% от градските жилища, за 

градовете с над 500 000 жители). 

За жителите на селата, изпитващи трудности при придвижването си, сериозен 

проблем представляват размекнатите, неравните повърхности по улиците и пътищата. 

Интересуваше ни също така мнението на изследваните лица относно това, кои 

обществени сгради (от гл.т. на техните собствени потребности) трябва да бъдат най-

напред приспособени към тези потребности и възможности - отстраняване на 

архитектурните бариери и инсталиране на технически помощни съоръжения). 

Получените данни са следните: 

- поликлиники, болници - 78,2% 

- магазини, търговски обекти, обекти за различни услуги - 50,7%; 

- гари, автобусни и трамвайни спирки - 42,9%; 

- административни сгради  - 19,5%; 

- предприятия - 17,9% 

- църкви - 12,5%; 

- училища, детски градини - 12,1%; 

- културни институции - 4,2% 

- други сгради - 5,0% 

(% надвишава 100, тъй като анкетираните са посочвали от 1 до 3 сгради). 

Честотата на посочване на отделните сгради отразява в известна степен йерархията 

на потребностите на лицата с увреждания. На първо място са потребностите, свързани 

с получаване на медицинска помощ и здравни услуги, а след това тези, които са 



свързани с ежедневното функциониране (търговски обекти, транспортни услуги и др.). 

Ориентировъчно, всеки пети е посочил съществуването на бариери от всякакъв тип и 

вид в сградите на администрацията и изпълнителната власт, а също и в местата, където 

лицата с увреждания могат да упражнят правата си или да получат някаква помощ 

(респ. услуга). Най-рядко изследваните лица говореха за необходимостта от „отваряне“ 

на културните институции; възможността да достигнат до тях е ценност, релативно по-

ниска в ситуация, когато не са задоволени по-елементарни житейски потребности. 
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16. ФУНКИОНИРАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА, В КОИТО ЖИВЕЯТ 

ИНВАЛИДИ 

[96] Събраните от нашето изследване данни позволяват да се възстановят някои 

аспекти от начина на функциониране на домакинствата, в които живеят инвалиди. Тук 

става въпрос преди всичко за проблеми, за потребности, генерирани от инвалидността 

и начините за справяне в тази специфична житейска ситуация. Анализираме следните 

сфери от ежедневните дейности, декларирани потребности и оценки: 

- структура на потреблението, като се отделя специално внимание на потребностите 

в сферата на здравето, лечението и ваканционния отдих; 

- видове активност, предприемани с цел запазване на материалните условия на 

живот и допълване на семейния бюджет; 

- участие в системата на размяна на частна помощ (между домакинствата); 

- оценка на наличните възможности за полагане на домашните грижи за инвалида и 

подпомагането им4. 

На основата декларираните от респондентите доходи и квотите за задоволяване на 

различни потребности, се постарахме да представим структурата на консумацията на 

домакинствата, в които живеят инвалиди. Даваме си сметка, че получените резултати 

са само ориентировъчни... 

Искахме да определим дали реализираната от инвалидите структура на консумация 

ги различава и показва тяхната различност в сравнение с други групи от 

домакинствата...  

[97] Въпреки всички уговорки, които имаме по отношение на проведените и 

представената тук съпоставка, могат да се потвърдят няколко характерни черти, 

различаващи структурата на консумация на изследваните от нас домакинства на 

инвалиди.  

Първо, при релативно по-нисък доход те имат релативно по-високи разходи за 

храна. Това съответства на основните правила за консумативно поведение, ако 

добавим, че разходите за храна намаляват успоредно с нарастване на равнището на 

дохода... 

Второ, разходите за хигиена и особено за здравеопазване акцентират върху 

спецификата на потребностите на тази група. Те са най-характерната, предизвикана от 



здравословното състояние, необходимост от харчене на пари в нееднократно по-високи 

размери. 

Трето, делът на разходите за храна и здравеопазване, т.е. за основни потребности на 

инвалиидте, видимо спада с нарастване на доходите им. Успоредно с това не се 

наблюдава изменение в зависимост от групата инвалидност. Това потвърждава 

различието във възгледа за консумация при тази група домакинства, свързано със 

самия факт на заплаха за здравето.  

 

 

                                                                                                                                                                                                   
4 На изследването на проблемите на функционирането на семействата на инвалиди беше посветено специално 

изследване, извършено от Kawczyńską-Butrym, Z. (1994) Rodziny osób niepełnosprawnych. Raport z badań. IFiS 

PAN, Warszawa. 
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ЕЖЕДНЕВЕН ЖИВОТ 

18. ДЕЙНОСТИТЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО 

[103] ... В случаите с инвалиди работата, съобразена със здравословното им 

състояние, често се извършва в дома им. Домакинството или просто дома им се 

превръща също в толкова по-важен терен за извършването на каквито и да било 

дейности, колкото по-значими са функционалните ограничения, изпитвани от 

инвалидите. Тогава сферата на професионалния труд, полаган извън дома, се сива за 

сметка на незаплащаната с пари дейност по обслужване в и на дома, на членовете на 

домакинството. По такъв естествен начин домакинските задължения, полезната работа 

за дома и около дома , както това става например на село, се превръща в мого 

съществена, а понякога и в единствена сфера на ежедневна активност... 

... Този резултат посочва, че съществува значителен относителен дял респонденти, 

които не са ангажирани с някакви дейности дори в ежедневието на своето най-близко 

обкръжение... 

[104] Диференцираната честота на изява на отделените видове активност в 

зависимост от пола, възрастта и здравословното състояние е много ясно изразена и 

тяхната посока потвърждава предварителните предположения. Професионалният труд 

е най-характерен за по-здравите и по-млади мъже, а дейностите, носещи полза, са 

присъщи на жените, на по-старите хора и в голяма степен обременени от 

инвалидността.  

 

 

 

18.1. ВРЕМЕТО, ПРЕКАРВАНО В ДОМА 

Активността в ежедневния живот се затруднява от различни ограничения, 

произтичащи от здравословното състояние... 

Голямо значение за инвалидите има това дали тяхната подвижност е възможна само 

в рамките на дома или и извън него. Невъзможността да се напуска дома е доста 

угнетяващо. Вместо това възможността да се напуска дома несъмнено дава чувството 

за повече свобода, обогатявайки преживяванията, които носи контактът с външния 

свят... 

 

 



18.2. СФЕРАТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

[107] Това, че инвалидите твърде често са обременени с различни домашни 

дейности, св свързва също и с факта, че почти 8% от всички изследвани инвалиди 

живеят самотно, а 32,6% в двучленни домакинства. Върху тях в по-голяма степен се 

пада задължението за водене на домакинството. 

... Структурата на задълженията показа традиционното разделение на домакинските 

дейности между мъжете и жените. Жените по-често от мъжете съобщаваха, че готвят, 

мият, чистят, перат. Мъжете пък по-често от жените съобщаваха, че пазаруват, че 

подготвят горивото и палят печките, извършването на дребни ремонти и работа в 

селското стопанство. Възрастните хора по-често съобщаваха, че имат задължения, 

свързани с ежедневната поддръжка на дома.  

Степента на инвалидност има очевидно влияние върху ангажираността с дейностите 

в домакинството. 


