
ЗА ДЕФИНИЦИЯТА НА ПОНЯТИЕТО „ИНВАЛИДНОСТ“ 

(24.03.2017) 

 

Да се дефинира инвалидността е трудна изследователска задача.  

Всички днешни напъни на политици и експерти за „реформи“ 

(всъщност фасадни промени с цел икономия на средства) изобщо не се 

обръщат към дефиницията на понятието „инвалидност“ и не могат и не 

оценяват важността на този акт. 

И за да не си мислите и вие, че няма никакво значение как се 

дефинира едно понятие в даден закон - това, че ни се струва, че ни е ясно 

какво означава то съвсем не означава, че наистина ни е ясно - ще 

цитирам две дефиниции. А вие сами си правете изводите. Ако можете. 

Дефиницията в сега действащия Закон за интеграция на хората с 

увреждания: 

„Допълнителна разпоредба: 

§ 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 1.07.2009 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. 

Дефиниция, предложена от мен преди 10 години: 

„Инвалидността е система от био-социални процеси, явления и 

състояния, породени от организацията на обществото и/или наличието 

на физически, сензорни, умствени и/или психически увреждания на 

индивидите. Инвалидността става социален факт, когато в процеса на 

социалните интеракции между отделните актьори и социума, социалните 

условия и организацията на обществото придобиват характера на 

различни по вид, тежест и продължителност на действие биологически, 

икономически, социални, психологически, информационно-

комуникационни, архитектурни, транспортни и др. бариери, които 



затрудняват и ограничават възможностите на индивидите да извършват 

своите основни житейски дейности и да изпълняват присъщите за дадена 

възраст, пол, образование и квалификация социални роли, в съотвествие 

с правните и социални норми на обществото“. 

Тази дефиниция е придружена с още две - едната допълваща 

горната, а втората дефинираща понятието „инвалид“: 

„Инвалидът е личност с всички права и задължения, с които се 

ползват останалите граждани. Той е поставен в затруднена ситуация и е 

заобиколен от икономически, социални, психологически, архитектурни, 

транспортни и др. бариери, които не може да преодолява като другите 

граждани, поради превръщането на елементи от условията на живот и 

организацията на обществото в такива бариери и/или от наличието на 

физически, сензорни, умствени и/или психически заболявания, 

увреждания, осакатявания или недъзи. Това трайно затруднява, 

ограничава или прави невъзможно извършването на основни житейски 

дейности и/или изпълнението на присъщите за дадена възраст, пол, 

образование и квалификация социални роли, в съответствие с правните и 

социални норми на обществото“. (Б. Ивков (2007) ПОНЯТИЯТА 

"ИНВАЛИДНОСТ" ("УВРЕЖДАНЕ") И "ИНВАЛИД" ("ЛИЦЕ С 

УВРЕЖДАНЕ") - НАИМЕНОВАНИЯ И ДЕФИНИЦИИ (Социологически 

аспекти). 

Давам си ясна сметка, че тези дефиниции са доста тромави. Днес 

използвам усъвършенствана дефиниция. 

Но разликата във философията и разбирането на инвалидността в 

двата типа дефиниции - законовата и предлаганата от мен, е очевидна. 

Но само за този, който иска и може да мисли и гледа. 

Дефиницията на понятието „инвалидност“ е изходният пункт на 

реални реформи в публичните политики в сферата на инвалидността. 

Всеки друг подход е имитация на реформи, на която сме свидетели пред 

последните десетилетия. 

 

 

 

 

 



ЛЪЖАТА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ИНВАЛИДНОСТТА В 

БЪЛГАРИЯ 

(24.03.2016) 

Според политиците и „експертите“ на НОИ инвалидността в страната 

нараства бързо само и единствено защото в ТЕЛК корупцията е голяма и 

много хора - с цел получаване на инвалидна пенсия - се превръщат във 

фалшиви инвалиди. Доказателството - броя на пенсиите за инвалидност 

и разходите за тези пенсии. Причините - фалшиви инвалиди. 

Истината обаче е друга. Ето малка част от нея. 

България е страната с един от най-високите стандартизирани 

коефициенти за смъртност (886,50 %ооо за 2013 г.) сред страните от 

Европейския съюз. (Бележка. През 2020 г. този коефициент е 1800 

%ооо, т.е над 2 пъти увеличение само за 7 години) 

Стандартизираните коефициенти за смъртност от:  

- новообразувания;  

- болести на органите на кръвообращението;  

- други болести на сърцето;  

- мозъчно-съдова болест;  

- някои състояния, възникващи в перинаталния период, 

са най-високи в България в сравнение със страните от ЕС..  

"Стандартизираният коефициент за смъртност от болести на 

органите на кръвообращението за нашата страна остава двойно по-висок 

в сравнение с този за Европейския съюз“ (П.Салчев). 

Половината население на България е в риск от бедност или социално 

изключване. 

Все по-често и все повече българи са неграмотни, а неграмотността 

води до влошено здраве и инвалидност. 

В основата на тези негативни процеси не стои ТЕЛК като 

институция, а политиките и тези, които ги правят. Стои корпоративния 

интерес на определени кръгове. Останалото са празни приказки. 

 

проф. дсн Божидар Ивков 

 


