
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА 

ИНВАЛИДНОСТТА И ХОРАТА С 

ИНВАЛИДНОСТ 
 

● Първопричините за появата на инвалидност могат да се групират в 

следните три групи: (а) поява и развитие на хронични заболявания; (б) 

генетични и наследствени аномалии; (в) различни инциденти – травми, 

катастрофи, природни бедствия, изгаряния и др. 

Хроничните заболявания са „виновни“ за 80-85% от всички случаи на 

инвалидност. 

● Само половината от хората с инвалидност имат работа, докато 3-ма от 

всеки 4 човека без инвалидност работят. 

● 28,4% от хората с инвалидност по света, са заплашени от бедност, 

докато при хората без инвалидност този относителен дял е 17,8%. 

● По-малко от 1/3 (29,4%) от хората с инвалидност успяват да завършат 

висше образование в сравнение с 43,8% от хората без инвалидност. 

● 52% от хората с инвалидност се чувстват дискриминирани1.  

*** 

● 15% от гражданите на ЕС са хора с инвалидност. 

● В страните членки на ЕС няма единна дефиниция на понятието 

инвалидност. Често дори в една държава се използват няколко различни 

наименования и дефиниции в зависимост от целите, за които са 

създадени. Всяка страна от ЕС има собствена система за оценка на 

уврежданията. 

● Противно на общоприетото схващане, т.е. независимо каква 

обяснителна философия или модел на инвалидността се използва, по 

същество тя представлява невъзможност на функциите на даден 

организъм да се адаптират към условията на живот. 

● Етикетът „човек с инвалидност“ може да бъде получен от всеки човек по 

всяко време от неговия живот. 

                                                           
1 (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=1137) 



● Инвалидността не трябва да се разбира само като резултат от 

заболяване или нараняване. Тя е резултат и от бариерите, с които се 

сблъсква човекът с инвалидност в обществото. 

● Лице с инвалидност е лице, което има специфични потребности в 

определена област, но иначе е обикновен човек. Той или тя не трябва да 

бъдат разглеждани и/или третирани само и единствено през призмата на 

инвалидността си. Инвалидността не трябва да бъде причина нито за 

отхвърляне, нито за награда, нито за дискриминация. 

● Социалната изолация е една от най-тежките и най-трудните за 

преодоляване последици от инвалидността. 

● Хората с инвалидност не са хомогенна категория хора – всички те са 

толкова различни, колкото и хората без инвалидност. 

● Инвалидност – това е дългосрочно състояние, при което има 

определени затруднения, ограничения или невъзможност за нормално 

функциониране на човека в дадена област или области. Тези ограничения 

се дължат на намаляване на ефективността на физическите или 

умствените функции. Те са и увреждания, т.е. психическа, физиологична 

или анатомична загуба или дефект в структурата на тялото (обективна, 

биологическа компонента на инвалидността). Едновременно с това те 

придобиват социална значимост, когато обществото издига нови или не 

отстранява вече съществуващи социални бариери пред естествените за 

човека с инвалидност живот и начин на функциониране (социална, 

социално конструирана компонента на инвалидността). 

● Всеки, който стане човек с инвалидност – в резултат на злополука, 

заболяване или влошаване на здравословното състояние – се сблъсква с 

необходимостта да промени начина си на живот, да се адаптира към 

новите условия. Сама по себе си инвалидността не е болест, макар че 

най-вероятно е породена от болест, а е състояние, което води до 

ограничения, често твърде значителни. Инвалидността не затваря пътя 

към нормалното функциониране в живота, в работа, в училище, в 

семейството, не ги предотвратява, само ги затруднява. 

● Хората с инвалидност, както и тези без инвалидност, притежават 

различни способности и таланти. Дори не малко хора с инвалидност са 

гении, допринесли много за разивтието на обществото. 

Ето и няколко примера. 



 

Томас Алва Едисън (на английски: Thomas Alva Edison) (11 февруари 

1847 – 18 октомври 1931), американски изобретател и бизнесмен. Като 

дете е смятан за недоразвит. 

*** 

 

Франклин Делано Рузвелт  (на английски: Franklin Delano Roosevelt) 

(18.1.1882 – 12.4.1945) е 32-рият президент на САЩ (1933 – 1945). Има 

най-дългия мандат и е единственият президент, избиран повече от два 

пъти на тази длъжност. На 39 години се разболява от полиомиелит и 

прекарва остатъка от живота си в инвалидна количка. 

*** 

 

Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон (на испански: 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón) (6.7.1907 – 13.7.1954) е 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1847
https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1931
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/1933
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


мексиканска художничка, представителка на т. нар. „наивистично 

изкуство“, известна с непокорния си дух и неконвенционалния си стил 

както в изкуството, така и в личния си живот. Като дете преболедувала 

полиомиелит и в резултат на това едини1т й крак е бил по-къс. 

*** 

 

Професор Стивън Уилям Хокинг, CH CBE FRS (на английски: Stephen 

William Hawking) (8.1.1942 – 14.3.2018) е английски астрофизик, 

визионер, автор на книги и статии за новите открития и идеи за 

Вселената и нейното зараждане, включително и на популярната „Кратка 

история на времето“ (A Brief History of Time, 1988), която му спечелва 

международна известност. Бил е с амиотрофична латерална склероза. 

*** 

 

Даниел Тамет (роден като Даниел Пол Корни; 31 януари 1979 г.) е 

английски писател и фантаст. Мемоарната му книга „Роден в един син 

ден“ (2006 г.) разказва за ранния му живот със синдрома на Аспергер и 

синдрома на савант. Издал е книгите „Да прегърнеш широкото небе" 

2009 г., „Мислене в числа“ 2012 г. Книгите му са публикувани на над 20 

езика. 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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*** 

 

 ан-Доминик Бо и  (фр. Jean-Dominique Bauby, 23.4.1952, XIV окръг 

Париж — 9.3.1997, Гарш) – френски журналист, сценарист, писател и 

главен редактор на списанието ELLE. След прекаран тежък инсулт 

написал бестселъра „Скафандъра и пеперудата“. 

(https://www.mobilex.pl/blog/slynni-niepelnosprawni/) 

*** 

Това са само малка част от хората с инвалидност – гении, допринесли 

много за развитието на науката и изкуството в своите области. Има и не 

малко спортисти с инвалидност, чията духовна сила е пример за много 

хора по света. 

За такива гениални българи съм писал в книгата си „Инвалидност и 

отношение към хората с инвалидност през вековете“. 

Да, наистина, инвалидността не е и не може да бъде бариера пред 

творческия дух на човека.  

проф. дсн Божидар Ивков 
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