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ВСТЪПЛЕНИЕ

ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 
НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЭРАСТ

Чл.-кор. проф. Любен Димитров - 
Президент на Фондация „Човещина"

Уважаеми членове, деятели и приятели
на Фондация „Човещина",
След проведените досега девет, предимно тук, в Акаде

мична зала 1 на нашата първа Алма матер СУ „Св.Климент 
Охридски", научни и други хуманитарни форуми на Фонда
цията ни през настоящия мандат на Управителния съвет, 
посветени на най-актуални и значими теми и проблеми като 
-  „Човечността на човечеството", „Българският етничес
ки модел", „Глобалната криза и България", „Екология и 
хуманизъм ", за Алманаха „20 години Фондация „Чове
щина", „Гражданското общество и гражданските протес
ти", „Образование и възпитание за утре (между тради
цията и иновацията)", „За по-разумен свят -  свят без 
войни и с повече социална справедливост", „Геострате- 
гическата ситуация и бежанските вълни" -  днешната 
„кръгла маса" е на тема „За достоен живот на хората от 
третата възраст". На нея ще бъде посветен и десетият ни 
юбилеен сборник за мандата, и то на тема изключително 
актуална и важна, по няколко съображения.

Първо, тя се отнася до житието и битието на хора
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(около 2 200 000 у нас), които в огромната си част са допри
несли много за просперитета, за благополучието и благо
денствието на нашата страна и народ. Второ, това са хора, 
голяма част от които, под една или друга форма на реали
зация, продължават да са полезни и социално-про- 
фесионално да допринасят безвъзмездно със своите знания, 
умения и опит в полза на другите, на близките и обществото. 
Трето, ако не всички, то голямата част от тях имат повече 
или по-малко здравословни и други житейски проблеми 
и се нуждаят от навременна и заслужена, особено меди
цинска помощ и грижи на възможно по-добро ниво.

Уважаваните специалисти и експерти, заявили съответ
ните теми за участие в днешната „кръгла маса", ще имат 
възможност да изложат своите гледни точки както в по- 
основните доклади -  на председателя на Балканския инс
титут по труда и социалната политика (БИТСП), екссоциален 
министър и вицепрезидент на Фондация „Човещина" Иван 
Нейков, на Димитър Нинов -  д-р по икономика, член на 
Съюза на икономистите в България и на инж. Димитър Ки- 
симов -  председател и главен секретар на БАП (Българска
та асоциация на пенсионерите), така и на всички други, 
много уважавани участници, сред които институционални 
представители са и допълнително включилите се екс- 
социален министър Христина Христова, председател на 
Института по семейна политика и проф. д.п.н. Емилия Ран- 
гелова, председател на ФУНИС (Федерацията на универси
тетските синдикати).

Основният проблемен акцент, който бих искал да отк
роя и поставя в своето Встъпление по темата на „кръглата 
маса" е -  доколко хората от третата възраст (символично 
цифрово обозначавани още с 55 или 60+) като общност 
средно статистически са в състояние да продължават пос- 
вещаването си и воденето на един достоен с приноса си
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живот, без да пренебрегваме факта, че една немалка част от 
тези хора, както казахме, са със своите, от най-различен ха
рактер проблеми. Ето какви, доста поучителни характерис
тики, с различни нюанси за хората от третата възраст, при
състват в някои „Мъдрости от вековете"1, както и във виж
данията на някои бележити мислители:

„Не се бой да остарееш, бои се душата ти да не остарее" 
(Китайска пословица).

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не трябва да 
бъде стар" (Американска пословица).

„Старите приказват какво са правили, младите -  какво 
ще правят" (Българска пословица).

Според ренесансовия френски мислител-енциклопедист 
Волтер (Франсоа Мари): „За глупака старостта е бреме, за 
невежите -  зима, а за човека на науката -  златна жетва"2. А 
според ренесансовия просветител-социолог Шарл Монтес- 
кьо: „Нещастна е човешката съдба! Тъкмо умът е достигнал 
своята зрелост и тялото започва да слабее"3.

Интересни и полезни, много поучителни -  и в своята ед
нопосочност и единство, и в своята противоречивост са те
зи мисли, които като съждения във философски контекст 
отразяват мисловен акт, при който се утвърждава нещо, кое
то може да бъде много истинно, но и условно приемливо.

Така, стремейки се към възможно повече истинност в 
тази посока, неизбежно стигаме до геронтологичното науч- 
но познание. „Геронтологията"4 (от гръцкото „geraintas" -  
„старец" и „logos" -  „наука") се развива и утвърждава (нека 
бъдем възможно единни на „кръглата маса" по това) като

1 Мъдростта на вековете. С., Наука и изкуство, 1971, съответно за трите народни мъдрости 
на с. 62;61;62.
2 Пак там, с.60.
3 Пак там, с.61.
4 Енциклопедичен речник по социология. Под общото научно ръководство и редакция на 
чл.-кор. проф. д-р Ст.Михайлов. С., „М-8-М", 1996, с.81.
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наука „за процесите на стареене при живите системи, което 
при човека протича на всички равнища (биологично, пси- 
хично, социално), намиращи се в сложно взаимодействие 
помежду си и във фило, и в онтогенезата". Понятието „ста
реене" отразява „процеса на цялостното отслабване на фи
зическите и психичните възможности" при увеличаване на 
възрастта. Геронтологичните днешни изследвания „се 
провеждат от молекулярно-клетъчно равнище до равнище
то на държавна демографска и социално-икономическа по
литика за решаване проблемите на стареенето"5. Стремежът 
към постигането на един достоен живот на хората от тре
тата възраст, което е и целта на нашата „кръгла маса", неп
ременно предполага да се правят по-често такива изследва
ния и се съобразяват резултатите от тях.

При това съобразяване би следвало да се има предвид 
взаимодействието и синхронизирането на геронтоло- 
гичното и другото научно познание в областта на човекоз- 
нанието -  биологичното, психологичното и социалното. В 
случая аз имам предвид най-вече едната от социалните нау
ки, която е в моите компетенции, каквато е педагогическа
та наука. Позната при своето зараждане в античния свят ка
то „пайдагогус" и още от (гръцкото paidagogik6 -  детеводс- 
тво и като „детеводско" майсторство) през средата и особе
но през втората половина на второто хилядолетие, най-вече 
след Я.А. Коменски, Ж.-Ж. Русо, К.-А. Хелвеций, Д. Дидро и др. 
-  започва обособяването и на андрагогиката7, като педаго
гическа наука за обучението и възпитанието именно на въз
растните.

Много показателно в това отношение е високо хуман-

5 Пак там. с.82.
6 Российская педагогическая энциклопедия, т.2, М., 1999, с.110.
7 Българска енциклопедия. А ... Я. Второ преработено и разширено издание. С., БАН, 2003, 
с.53.
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ното и оптимистично разбиране на френския философ- 
енциклопедист и педагог от XVIII век Клод-Адриан Хелве- 
ций: „Аз продължавам да се уча, моето възпитание още не е 
завършено. Кога то ще завърши? Когато не бъда способен за 
него: след моята смърт. Целият мой живот е всъщност едно 
дълго възпитание."8

През XX век обаче образованието и възпитанието на 
възрастните като развивана и обогатявана култура, на база
та на придобити вече знания, умения и опит се ориентираха 
напълно, или във възможно по-голяма степен към самосто
ятелност, автономност. Тази възможно по-висока степен 
на самостоятелност, изборност и автономност при овла
дяване на знания, опит и културни ценности, доминиращо 
чрез медиите при хората от по-горните възрасти и, особено 
при третата възраст, към средата на ХХ век се определи и 
характеризира от уважавани изследователи като Рут Бе- 
недикт (1934 г.), Крьобер и Херсковиц (1948 г.), Маргарет 
Мид (1964 г.) и Роже Бастид (1971 г.) като процес на енкул- 
турация, разбирана като социализация на културни цен
ности и опит на възможно по-високо възрастово и самосто
ятелно равнище.

Заслужава внимание позицията на Вернер Лох и на 
съвременния немски педагог Фридрих Крон9, че използва
ното от тях, както и от американския култур-антрополог М.Х. 
Херсковиц понятие енкултурация следва да се има пред
вид и като основно понятие в педагогическата наука, отра
зяващо и ориентиращо процесуалното протичане и осъ
ществяване -  и на самообразованието, и на по-нататъш- 
ното ценностно-културно самовъзпитание. В своя труд „Ен- 
културацията като антропологическо основно понятие

8 Гельвеций, К.-А. О человеке , его умственных способностях и его воспитании. М., 1938, 
с.10.
9 Крон, Фр. Основи на педагогиката. В: сп. „Педагогика",1991, № 3, с.109.
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на педагогиката" (1969 г.) Вернер Лох утвърждава разби
рането, че самообразованието и самовъзпитанието са 
иманентна част от културата като действително постиже
ние на историята и съвременността и следва да се осъщест
вяват като неотделима част от тях, с цел осигуряване на мно
го нужната и важна приемственост между поколенията. Ло- 
гично е да се има предвид, че ролята на хората от третата 
възраст в това отношение е изключително ценна и дори 
водеща за продължаване на добрите, особено на уникал
ните народностни традиции.

Трябва обаче да посочим и една друга тенденция, коя
то вече е налице и която в условията на т.н. „демократичен 
преход" у нас и в редица други страни тревожно се засилва. 
Увеличава се относителният дял на хората и в средна, и в 
по-горна възраст, които са недостатъчно грамотни, в т.ч. 
възрастни, като по тази причина даже не могат да упражнят, 
както е редно, конституционното си право на глас по време 
на избори. А представените данни като резултат от между
народното оценяване PISA10 на 06.12.2016г. в МОН (Ми
нистерство на образованието и науката) показват, че 67,9% 
от 15-годишните у нас през 2015 г. са на и под критичното 
ниво на грамотност. Ако така се продължава -  следващите 
средни и горни възрастови поколения, в т.ч. от третата, след 
години възраст, ще възпроизвеждат проблемността у нас, 
произтичаща именно от „недостатъчна грамотност."

Фондация „Човещина" има право и да се тревожи , и да 
бъде критична, защото при окончателното приемане на т.н. 
„Закон за предучилищното и училищното образование", не
достатъчно издържан и като наименуване -  законодателите 
далеч не се съобразиха с проведения научен форум 
именно тук -  в Акад.зала 1 на нашата първа Алма матер на

10 Вж.: ww w .dum a.bg, №279, 07.12.2016, с.2.
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тема „Образование и възпитание за утре -  между тради
цията и иновациите" (вж. Сборника с материалите, С., 
2015г., 506 с.) с участието на най-авторитетни учени и прос
ветни дейци, ратували и обосновавали да сме отворени за 
новости, но и да възстановим и съхраним непреходното и 
уникалното в нашата образователна система, чрез един нов 
„Закон за народната просвета", осигуряващ в т.ч. една по- 
достойна ценностна приемственост между поколенията.

След изложеното дотук бих искал да поставя и акцен
тувам на три, според мен, много важни и актуални въпроса.

Първият въпрос, който предполага оперативно и не
отложно поставяне, с аргументирани защита и обосновки 
пред съответните органи, е за трудовото, пенсионното и 
здравното осигуряване на старшата работна сила, която 
вероятно ще бъде защитена като капитал, а не бреме, с по- 
достойно възнаграждение, за което ще говорят в по-основ- 
ните си доклади социално-икономическите експерти -  
председателят на БИТСП Иван Нейков, д-ра по икономи
ка Димитър Нинов, а и други уважавани специалисти. В 
един от ежедневниците неотдавна Нейков с тревога заяви, 
че „Правят пенсионна „реформа" като слон в стъкларски 
магазин", 11 а съвсем скоро във в. „Трета възраст", в два 
последователни броя, с цифри и факти Нинов обоснова 
„Провалът в борбата с бедността на българските пенси- 
онери"12. По тези и близки на тях проблеми, както виждаме в 
Програмата на „кръглата маса" ще говорят и други специа
листи и експерти. Основателно на двете последни обсъжда
ния, организирани от председателя и гл. секретар на Българ
ската асоциация на пенсионерите инж. Димитър Кисимов,

11 Вж. Нейков,Ив. Правят пенсионна „реформа" като слон в стъкларски магазин. -  
www.duma.bg, 27.04.2016, с.11.
12 Нинов, Д . Провалът в борбата с бедността на българските пенсионери. В."Трета възраст", 
бр.48 и 49, 2016, с.3.

13

http://www.duma.bg


ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

се стигна до единомислие, че на тази „кръгла маса" и други 
подобни форуми ще трябва аргументирано да се поставят и 
обосноват исканията и проблемите. Но, ако не се предпри
еме необходимото -  ще следват протести, които Фондация 
„Човещина" ще подкрепи в духа на Откритото-Обръ- 
щение/Искане13, което се публикува отделно. Особено важ- 
но и необходимо е едно по-справедливо актуализиране 
чрез преизчисляване на пенсиите.

Вторият въпрос, който поставяме в оперативен поря
дък, е свързан с необходимостта и възможността -  от една 
страна, хората от третата възраст да могат, при съответно 
желание, да повишават своето образование и квалифи
кация, а от друга -  да се създават условия и възможности за 
тяхно участие в желани, интересни и полезни за тях не
формални дейности -  приятни и ценностнообогатителни.

Във връзка с възможността за повишаване на образо
ванието и квалификацията за един достоен живот, заслужа
ва внимание и подкрепа Решението на Софийския градски 
съд от 28.03.2016 г., с което се създава „Сдружение Нацио
нален български университет -  Трета възраст"14. В съот
ветствие с това решение, целта на проектирания универ
ситет, в който по инициатива на проф. Нако Стефанов 
(председател на Контролния съвет на фондацията ни) вече 
бяхме на среща с ректора акад. Ганчо Попов, е като учебно 
заведение да допринася: за осмисляне живота на хората на 
възраст 55+; подпомагане активността им, физическото и 
психическото здраве; социална реализация и социално

13 Открито-Обръщение/Искане. Относно: Правото на един по-достоен живот за нас, въз
растните хора, в нашата родина България (от 06.06.2016г.) до Държавници и Политици, под
писано от Д. Кисимов, Глав.секр. на БАП (Бълг.асоц. на пенсионерите) и Г.Попов, Ректор на 
Нац.Бълг.Ун-т -  Трета възраст, с приложено Становище от проф.Велко Гергелчев и екс
перти от БАП.
14 Вж.: Решение №1 на Софийски градски съд. Ф.Д.№194/2016 гр.София, с приложен Проект, 
Сдружение „Нац.бълг.ун-т-Трета възраст".
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включване; актуализиране на знанията им с цел използване 
на остатъчната им работоспособност; участие в социалния, 
обществен и културен живот; поддържане на високо ниво на 
информираност, чрез здравни, образователни и социални 
програми за образование и стимулиране на желание за по
лезност. Що се отнася до непосредствените задачи, които 
си поставя „Национален български университет -  трета въз
раст", те са ориентирани по-конкретно: към защита правата 
на всеки гражданин от тази възраст, участие в образовател
ни инициативи, намаляване на социалното изключване на 
хората от трета възраст, изграждане на разбиране и мост 
между поколенията и приемственост. Или, както виждаме, 
този университет ще допринася за постигане на енкултура- 
ционен процес на едно престижно цивилизовано равнище 
при третата възраст, като ще ползва опита на подобни инс
титуции в САЩ, Канада, Австралия, Германия, Франция, Че
хия, Полша и др. страни.

Що се отнася до по-неформалната, условно казано, 
възможна дейност с хора от третата възраст, Фондация „Чо
вещина", с разработката и при координиращата роля на чле
на на Управителния съвет Цветана Платиканова, спечелих
ме и реализирахме един двугодишен Европроект по Прог
рама „Учене през целия живот", със Секторна програма 
„Грюндвиг" и осъществихме много интересна и полезна ху- 
манитарна дейност в областта на културно-историческото 
наследство, с обмен на идеи и опит между хора от третата 
възраст на шест европейски страни -  Белгия, България, Ве
ликобритания, Германия, Полша и Чехия.

Третият въпрос, който поставям в своето Встъпление, 
имащ връзка и голямо значение за достойния живот на хо
рата от третата възраст, се отнася до начина на живот на 
тези хора. Той в много голяма степен е свързан с културата 
на успешното стареене, предполагаща именно „интегри

15
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рането на геронтологично и педагогическо познание"15,
която култура по-конкретно е проучвана и обосновавана от 
отделни, уважавани български изследователи, а някои авто
ритетни чуждестранни учени (като J. Rowe и R. Kahn) са 
стигнали и до модел за реализиране на мисията „активни и 
успешни възрастни"16, предполагащ:

• Развитие на устойчива здравна култура, на умения 
за водене на здравословен начин на живот;

• Формиране на умения и навици за поддържане в оп- 
тимално състояние на физическите и когнитивните 
функции;

• Формиране на мотивация и навици за продължава
що ангажиране с живота и поддържане на социална 
активност.

Заслужава внимание също допълнителното обогатя
ване на този модел от участващата в „кръглата маса" цити
рана българска авторка Г. Механджийска с някои важни 
при модела аспекти на културата на успешното стареене 
-  светогледните, социокултурните, респективно ценностно- 
духовните компоненти. При едно целенасочено формиране 
тези компоненти и аспекти обхващат: формиране на зна
ния и разбирания за стареенето като естествен процес, поз
навайки неговите биологични, психологически и социални 
закономерности; формиране на зряло и балансирано раз
биране за такива човешки и житейски категории; формира
не на ценностно отношение към старостта, запознаване с 
ресурсите и позитивите на стареенето и старостта, чрез 
нейното разбиране не като период на дисфункция и загуба, 
а като възможност за постигане на себереализация, мъдрост

15 Механджийска,Г. Култура на успешно стареене -  формиране на активни възрастни чрез 
интегриране ... Сб. „Предизвикателства пред съвременното възпитание". С., УИ, www.Press- 
su.com, ISBN 978-954-07-4201-4, с.460; 461-469.
16 Rowe, J., R. Kahn (1997). Successful aging. -  The Gerontologist, Vol.37, n.4,433-440.
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и кумулативен житейски опит, освобождаване от предубеж
дения и зависимости и др.; формиране и поддържане на ин
терес към новото; образование, със съответна психическа 
подготовка и нагласа относно неизбежния, за съжаление, на 
определен етап -  финал на земния човешки живот.

Нашият акцент, който бихме искали обаче да бъде при
оритетно поставен, относно начина на живот -  предполага 
водещо и определящо да е оптимистичното начало и наг
ласа, които ни водят до ключовите моменти относно щас
тливото дълголетие. Неговата факторна обусловеност като 
резултативност фактически се свежда до постигане на оп- 
тималното единство и синхрон на генетическата и соци- 
алната програма на човека. Но ако наследственият фено
мен, повече или по-малко, е една предварителна даденост и 
предопределеност, то начинът на живот, зависещ най-вече 
от самия човек, преди всичко е определящ и същностен 
момент при социалната програма на човека, чрез която се 
реализира неговото индивидуално битие, а в съответствие с 
него и самата личност.

Така стигаме и до някои, заслужаващи по-специално 
внимание като пример, относно дълголетието, конкретни 
личности, които, виждайки главния смисъл на живота си и 
посвещавайки се на интелектуалния творчески труд (в 
случая в областта на науката), който ги удовлетворява и по
ражда у тях с резултатите си радост и стимул за такъв жи
вот -  достигнаха, а някои и надминаха столетието. Става 
дума, в хронологията на времето, за акад. Александър 
Стоянов Теодоров -  Балан, акад. Михаил Петров Арнаудов и 
чл.-кор. Генчо Димитров Пирьов.

Александър Теодоров -  Балан17 (15.Х.1859-12.II.1959

17 Т еодоров-Балан, Ал. Голяма енциклопедия България. С., БАН, 2012, том11, с.4382. (Всич

ко цитирано като факти е по нея).
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г.) е литературен историк, езиковед и библиограф, академик, 
а преди това следвал славянска филология в Лайпциг и по
лучил докторат по философия в Карловия университет в 
Прага. Бил е учител и служител в Министерството на народ- 
ното просвещение у нас. Бил е и пръв ректор на Софийс
кия университет като Висше училище, Главен секретар на 
Българската екзархия, изпълнявал е и други авторитетни 
длъжности и отговорни функции.

Като учен „има заслуги за цялостното формиране на 
българския език и за запазване на неговата чистота ... Мно
гобройните му публикации по правописни въпроси подгот
вят правописната реформа през 1945 г.". Неговите трудове 
„Паисий Хилендарски. История славянобългарская 1762" 
(1898), „Софроний Врачански" (1906), „Св.Климент Охридски 
в книжовния помен и за научното дирене" (1919), „Кирил и 
Методий" (1920-34), „Преглед на поетическата творба на Ва
зова" (1900-05) и редица други му донасят заслужено приз
нание и го стимулират за ново научно творчество и кул
турно-просветна дейност по пътя към столетието.

Михаил Арнаудов18 (5.X.1878-18.II.1978 г.) е също виден 
литературен историк и същевременно теоретик, фолкло
рист и етнограф, който от 1929 г. е академик. Преди това е 
завършил славянска филология в Софийския университет 
като Висше училище и е специализирал индогерманско ези
кознание, философия и литература в Лайпциг и Берлин. За
щитава докторска дисертация по философия, славянска 
филология и индология в Прага. Бил е учител, извънреден и 
редовен професор, ръководител катедра и ректор на Со
фийския университет.

Като учен е „един от най-значителните представители 
на Българското литературознание, фолклористика и етног

18 Арнаудов,Мих., Голяма енциклопедия България. С., БАН, 2011, том1, с.107. (Всичко цити

рано като факти е по нея).
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рафия". Проучва проблеми на Възраждането, дейността и 
приноса на изтъкнати дейци, свързани с него -  като Г.С. Ра
ковски, Неофит Бозвели и Априлов, с творчеството на най- 
изтъкнати писатели и творци от различни периоди като Лю
бен Каравелов, Иван Вазов, Пею Яворов и др., на западноев
ропейски и славянски писатели като Гьоте и Пушкин, като 
Хенрик Сенкевич, Алфонс дьо Ламартин и др. На литера
турната теория е посветил такива трудове като „Основи на 
литературната наука" (1942), „Психология на литературното 
творчество" (1931), „Студии върху българските обреди и ле
генди" (1912), „Български народни празници. Обичаи, вяр
вания, песни и забави през цялата година" (1943).

Под редакцията на Михаил Арнаудов са обнародвани 
съчиненията на Неофит Рилски, Георги Раковски, Христо 
Ботев, Иван Вазов и др.; митически и обредни песни -  в по
редицата „Българско народно творчество" (в 13 тома, 1961- 
65г.). Автор е и на съчинения, свързани с историята на на
учни организации и институти като „История на Софийс
кия университет „Св.Климент Охридски" през първото му 
полустолетие 1888-1938"; „Българското книжовно дружест
во в Браила.1869-1876" и др. Всичко посочено, изследвано и 
обосновавано с интелект и емоционално преживяно, със 
съответна съпричастност, е зареждало изследователя- 
почти столетник (без около половин година) с нова енер
гия и сили за живот, творческо издирване и откривателство 
на ценностни постижения на човека -  и като обикновен су
бект, принадлежащ към своя народ, към неговия етнос и 
фолклор, и като възхита от гениите като Гьоте, Пушкин и 
Ботев.

Генчо Д. Пирьов19 (24.XI.1901-31.XII.2001 г.) фактически 
е столетникът, в най-пълния и точен темпорален смисъл на

19 Пирьов,Г.Д. Голяма енциклопедия България. С., БАН, 2012, том 9, с.3427 (за фактите от

биографичен характер).
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думата, живял 100 години, 1 месец и 1 седмица. Имах щаст
ливия шанс да ми бъде, както и на други мои колеги, учител -  
университетски преподавател по Детска психология и по Пе
дагогическа психология във Философско-историческия фа
култет на СУ „Св.Климент Охридски" в началото на втората 
половина на ХХ век, а след това в делови, много полезни за 
мен академични контакти до края на живота му.

Столетникът Генчо Димитров Пирьов -  педагог и пси
холог, член-кореспондент на БАН от 1958 г., е завършил пе
дагогика в Софийския университет през 1925 г. и специали
зира в Колумбийския университет в Ню Йорк (1926-28). Учи
тел в София (1928-33). Работи в Министерството на народ- 
ното просвещение (1933-38г.). Асистент, доцент и професор 
(от 1947 г.) в СУ „Св.Кл.Охридски", ръководител на катедрата 
по педагогика и на катедрата по психология. Завежда сек
ция по психология в Института по педагогика при БАН 
(1950-65 г.). Член на Световната асоциация за педагогически 
изследвания (1957 г.), на Международната асоциация на пе
дагозите за мир (1967 г.). Работи в областта на общата, детс
ката, педагогическата и експерименталната психология.

Негови основни трудове са: „Педагогическа психоло
гия" (в 3 части, 1948-49), „Експериментална психология" 
(1968), „Психологията -  фундаментална наука за човека" 
(1982), които са една малка част от огромното му научно 
творчество, отразено в около 60 монографии, книги и учеб
ници и в над 800 други публикации, предимно в областта на 
психологията и педагогиката. Значителна част от това твор
чество се анализира и представя в колективната ни мо- 
нография20, посветена на 100-годишния му юбилей, а аз от
делно го представям по-специално като педагог-психолог 
и столетник, но и как стига до тази възраст и с такова

20 Генчо Пирьов, Столетникът учен психолог-педагог. Съст. доц. д-р Жан Гологанов. С., Изд. 
„ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ", 2001.
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творчество -  като първи в книгата си „За десет педагози и 
психолози ..."21. Всичките му основни психолого-педаго- 
гически трудове, както и цялото огромно научно творчество 
на чл.-кор. проф. Генчо Пирьов са плод на неговата изклю
чителна работоспособност и стремеж към нови изслед
вания и публикации. Не ми е известен друг случай в наша
та страна -  интелектуалец между 90-та и 100-та си годишни
на да е издал, разбира се, ползвайки и някои предишни свои 
разработки, десет самостоятелни книги. Последната, която 
той посвети в годината на столетието си на своя първоучи- 
тел като толстоист е озаглавена „Лев Николаевич Толстой
-  хуманист-психолог" (С., 2001), издадена от Фондация „Чо
вещина" (по лично предпочитание на автора) и е финанси
рана от Философския и двата педагогически факултета на 
Софийския университет, с които факултети най-вече той бе 
свързан. За 100-годишнината си той бе оценен и награден с 
най-високото ни държавно отличие -  орден „Стара планина
-  I степен". На какво се дължеше тази негова дълголетна и 
ефективна работоспособност?

Освен сравнително дълголетният негов ген и разумен 
като цяло начин на живот -  в т.ч. здравословно хранене, 
разходка на открито и почивка, от нашите по-не- 
посредствени наблюдения през последните (около две де
сетилетия от живота му) се убеждаваме, че решаващо за 
дълголетието на чл.-кор.проф.Генчо Пирьов е системният и 
ритмичен творчески интелектуален труд, на който той се 
посвещаваше. Този труд го целеустремяваше, мобилизира
ше духовните и физическите му сили и енергия, привежда
ше чрез „био-психологическия му часовник" в ритъм него
вата виталност, поддържаща и неговата работоспособност. 
Резултат от всичко това -  творческата продуктивност го

21 Димитров,Л. За десет педагози и психолози -  мои учители и колеги (по различни пово
ди). С., 2009. (Вж.с.19-98).
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стимулираше, като му доставяше интелектуална радост и
го мобилизираше за нова творческа реализация и изява. 
Той с нетърпение очакваше и наистина се радваше на всяка 
нова своя научна публикация, както и на публикациите на 
своите ученици.

В знаменитата „Ода на радостта"22 на Фридрих Шилер 
се изповядва житейската мъдрост:

„Радостта е мощ основна, 
златен лост на вечността, 
на световния часовник 
колелцата движи т я"
Да! Едни от най-важните лостове на творческото дъл

голетие и при тримата бележити учени, от които би могъл 
да се поучи всеки, който иска да има един достоен живот и 
дълголетие, „колелцата на живота" са виталната сила и 
роля, динамогенното въздействие на интелектуалния 
творчески, както и на всеки разумен и човекополезен труд, 
поражданата от него интелектуална, морална, естетическа и 
всякаква с хуманитарен заряд човешка радост -  стимул за 
живот и ново творчество.

Благодаря Ви!

22 Шилер,Фр. Ода на радостта, Сп."Един завет", бр.4, 2004, с.62.
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СТАРШАТА РАБОТНА СИЛА -  БРЕМЕ 
ИЛИ КАПИТАЛ?

Иван Нейков, 
директор на Балкански институт по труда 

и социалната политика

Финансовата криза и нейните икономически и социални 
последици след 2008 год., която вече наричаме „Кризата", ве
роятно ще остави отпечатък върху целия 21 век. Тя се утеж
нява и от факта, че е съпътствана от други две кризи, които са 
голямо предизвикателство в световен мащаб: кризата, свър
зана, с изменението на климата, и демографската криза.

Според проучванията и анализите на ЕВРОСТАТ, се 
очаква населението на страните-членки да застарява до 2050 
година с все по-интензивни темпове. Този задълбочаващ се 
процес представлява едно от най-сериозните предизвика
телства пред трудовите пазари на Европа в средносрочна и 
дългосрочна перспектива. През 2060 г. в ЕС съотношението 
между хората в трудоспособна възраст и хората след нея ще 
бъде само двама души в трудоспособна възраст (15-64 годи
ни), на всеки човек на възраст над 65 години. За сравнение 
днес това съотношение е четири към едно.

Каква е демографската статистика у  нас ?

Делът на населението в Р България на възраст над 
65 години се е увеличил от 16.8% през 2001г. на 18.5% през 
2011 г. В същото време през 2001 г. лицата под 15-годишна 
възраст са били 15.3% от общото население, докато през
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2011 г. техният дял намалява на 13.2% През 2001 г. в Бълга
рия 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се замес
тват от 124 млади хора. След 2008 г. това съотношение е об- 
ратно -  100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са 
замествани от 91 души, през 2009 г. -  от 82 души, а през 
2010 -  от 74 души. По данни от преброяването на населени
ето през 2011 г. това съотношение се променя на 70 души.

Винаги, когато се отвори дума за застаряването на на
селението в България, това предизвика истинска медийна и 
популистка вихрушка. Отвсякъде започват да валят апока
липтични прогнози от знайни и незнайни анализатори, кои
то ни карат да се чувстваме като жители на Помпей, току-що 
получили съобщение, че Везувий ще изригне след 5 минути.

Хайде за момент да спрем да се вайкаме и да видим ис
тинската ситуация.

Последните глобални демографски изследвания на 
ООН сочат, че България е сред 10-те страни с най-възрастно 
население в света. Страната ни е пета в тази класация, като 
24.2% от населението й е над 60 години.

Интересно е да разберем, кои са тия „нещастни" нации, 
които са по-зле и от нас. Стастиката на световната организа
ция сочи, че по-стари от българите са само японците, итали
анците, германците и шведите. Ама че изненада!?!? Ние си 
мислехме, че са някои, дето още ходят по дърветата, а то 
какво се оказа!? И четирите държави с по-възрастно насе
ление от България са сред 20-те най-развити страни в света. 
И се оказва, че никоя от тях не преживява катастрофа зара
ди факта, че населението и застарява. Нещо повече. Може 
би, това, че в тези страни расте броя на възрастните хора, е 
една от причините да бъдат привлекателен пример за живот 
на целия останал свят. Защото отношението към възрастни
те хора е големият изпит, пред който се изправя всяко едно 
общество. Защото, ако бъдещето на една нация са младите 
хора, бъдещето на отделния млад човек е да остарее. Да, да
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-  това е бъдещето, в което ще си възрастен, опитен, полезен, 
мъдър старейшина, а не бъдеще, в което да станеш ненужен, 
безполезен, забравен аутсайдер.

Демографското развитие на България през следващите 
25-30 години предопределя и една от основните характерис
тики на трудовия ни пазар -  непрекъснато ще расте относи
телния дял на по-възрастните работници и ще намалява броя 
на младите работници, които навлизат в трудовия си живот. 
Това, разбира се, предизвиква от всички страни такива вопли, 
че и елинските оплаквачки биха ни завидели. Но, вместо да се 
тръшкаме и да се самосъжаляваме, време е да преценим 
силните и слабите страни на старшата работна сила.

Изследванията, както на Балканския институт по труда и 
социалната политика , така и на Европейската агенция за бе
зопасност и здраве при работа, сочат редица изводи относ
но полагания труд, които са изцяло в полза на по-въз
растните работници.

Какво са най-честите догми, които масово се повтарят, 
без да има сериозни основания за това?

Първо -  възрастта и производителността.
Една от определено неверните тези, които се изповяд

ват, е, че свързаното с възрастта намаляване на физическия 
капацитет и влошаване на здравето автоматично води до 
влошаване на трудовото изпълнение и намаляване на 
производителността сред възрастните работници. Исти
ната изисква да се признае, че липсват убедителни данни, 
че възрастните работници се отличават като цяло с по- 
ниска производителност в сравнение с младите работни
ци. В същото време все повече научни данни свидетелстват, 
че трудовият опит е по-валиден и надежден показател за 
производителността, отколкото възрастта на работниците.

Второ -  отсъствия от работа. Изследвания сочат , че:
• Случаите на излизане в отпуск по болест за един или 

повече дни намаляват с увеличаване на възрастта на
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работещите (от 46%  на 36%);
• случаите на излизане в отпуск по болест с продъл

жителност от един месец и повече нарастват с въз
растта (от 13% на 23%).

Трето -  трудови злополуки. Статистиката на инциденти
те по време на работа показва, че:

• като цяло възрастните работници стават по-рядко 
жертви на трудови злополуки, в сравнение с по- 
младите си колеги;

• трудовите злополуки, засягащи възрастни работни
ци, като правило водят до по-тежки наранявания 
(например трайна инвалидност, загуба на крайници 
и смърт).

Четвърто -  личностни промени, свързани с възрастта
• Много личностни характеристики като мъдрост, 

стратегическо мислене, цялостно възприемане и 
способност за обмисляне се развиват или възник
ват за първи път с напредването на възрастта. Тру
довият опит и професионалният капацитет също 
се обогатяват с възрастта.

• Но някои функционални възможности, предимно 
физическия и сензорния капацитет, намаляват в 
резултат на естествения процес на стареене. Тези 
потенциалните промени на функционалния капаци
тет трябва да водят не до обявяването на възраст
ния работник за ненужен аутсайдер, а да се вземат 
предвид при адаптирането на работата и работната 
среда с оглед на тези промени.

Пето -  какво всъщност означава адаптиране на работа
та и работната среда?

Пълно компенсиране на намаления функционален ка
пацитет на възрастния работник може практически да се 
постигне например със следните мерки:
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• реорганизиране на работното място;
• ротация на работните места;
• използване на специално оборудване и други под

помагащи технологии;
• въвеждане на ограничения по отношение на повди

гането на тежести и задачите, свързани с голямо фи
зическо натоварване;

• обучение за усвояване на подходящи техники за 
повдигане и пренасяне на тежести;

• добър ергономичен дизайн на инструментите, обо
рудването и обзавеждането;

• добър дизайн на работното място с цел намаляване 
до минимум на вероятността от падания;

• предвиждане на възможности за възстановяване, 
например кратки почивки или по-чести почивки;

• организиране на работата на смени, например при
лагане на „система за ускорена ротация на смените".

Шесто. В следващите няколко десетилетия ще имаме 
все по-малка възможност за справяне с потребностите от 
умения чрез замяна по-възрастните работници с по-мла
дите, както винаги сме правили в миналото. Комбинацията 
от застаряващо население и непрекъснато възникваща не
обходимост от нови умения, ще направи неизбежно разви
тието на капацитета на възрастните работници. Това озна
чава не само да се предоставят стимули, но и да се намаля
ват бариерите, които пречат на предприемачите и на самите 
работници да инвестират в обучение.

Една от важните бариери е, че работодателите и въз
растните работници не винаги виждат ползите от инвести
ране в усвояване на нови знания, умения и компетенции. 
Проучванията също така констатират, че хората на възраст 
над 54 години понякога са песимистично настроени за това 
дали те ще могат използват новите умения, придобити чрез
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обучение. Често основната причина за ниската ефективност 
на обучение на възрастните работници е, че работодателите 
не приемат, че възрастните работници имат потребност от 
обучение. Но ако възрастният работник знае, че обучението 
ще му осигури напредване в кариерата, перспективи за ра
бота и дори за личната реализация, това води до много сил- 
на мотивация в него.

Същевременно една от важните предстоящи промени в 
организацията на труда ще бъде бързото разширяване на 
обучението на новите работници на самото работно място. 
Точно тук възрастните работници са незаменими като обу
чаващи.

Истината изисква да признаем, че работодателите за
почват да признават проблема със застаряването на насе
лението, но изследванията сочат, че те все още не са под
готвени за тези промени.

Какво предстои да се случи?
• За да могат предприемачите да използват капаците

та на по-възрастните работници, трябва да се осигу
ри ергономичност на работната среда, подходяща за 
възрастта.

• Нова неизбежна задача, както на държавата, така и на 
работодателите ще бъде създаването и провеждането 
на превантивни здравни програми, насочени към на
сърчаване на физическо, психическо и социално здра
ве. И това няма да е нова форма на благотворителност, 
а истинска възвращаема инвестиция, която ще осигу
ри използването на натрупаните знания и опит у въз
растните работници. Защото за работодателя е по- 
изгодно да премести възрастният работник от работа, 
която изисква повече физически усилия, на работа, 
където ще се използва неговият опит и експертиза.

• Една от важните предстоящи промени в организа
цията на труда ще бъде бързото разширяване на
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обучението на новите работници на самото работно 
място. Точно тук възрастните работници са незаме
ними като обучаващи.

В заключение, категоричните изводи са :
• Работодателите ще трябва да разчитат все повече на 

по-възрастни работници и това определено може да 
бъде в полза за развитието на икономиката.

• По-възрастните работници са по-посветени на работа
та си, отсъстват по-рядко от работа поради болест и се 
задържат по-дълго време на една длъжност.

• Плюсовете от уменията, опитът и зрелостта на по- 
възрастните работници като цяло превишават по
тенциалните проблеми като напр. нарастващи здра
вословни проблеми, свързани с възрастта.

Всяка едно от развитите страни е намерила различни 
добри решения как да направи възрастните си хора актив
ни; как да им помогне да предадат огромния си опит на 
следващите генерации. Искам да дам пример с опита на 
Германия -  държава, която винаги е била пример за бълга
рите. Преди повече от тридесет години германската държа
ва се обръща към висококвалифицирани немски специалис
ти от почти всички професии, които вече са приключили с 
активната си кариера. На тези специалисти-пенсионери, 
вместо да им кажат думите, които много българи са чували -  
„Благодарим ви, ама вече си стойте в къщи, защото не ги 
разбирате новите неща", им се предлага нещо съвършенно 
различно. Да бъдат отново активни, полезни, ценени и ува
жавани не само заради белите им коси, а преди всичко за 
огромния им опит и знания.

Десетки хиляди пенсионирани немски специалисти ра
ботят като консултанти, както в Германия, така и в близо 150 
страни по целия свят. Работят с подкрепата на немската 
държава и немските индустриалци, като предават своя опит 
на фирми, които са заявили необходимост от консултации.
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Хиляди български пенсионери могат да правят същото 
с не по-малък успех -  да помагат на нови, малки и средни 
предприятия в сферата, в която са работили десетки години; 
да продължават да дават професионални консултации на 
нуждаещите се предприемачи; да продължават да бъдят ис
тински уважавани за огромния си опит и знания. И много от 
тях са готови да бъдат още дълги години активни и полезни.

Именно заради това възрастните хора са шанс за об
ществото ни, а не бреме. Просто трябда да се оттърсим от 
заблудата, че възрастта е порок.

Европейската комисия обяви 2012 год. за година на со
лидарност между поколенията.

Как изглежда тази солидарност на българския пазар на 
труда. Едно от широко разпространените, дори и на битово 
ниво мнение, е че въобще няма място за „солидарност". По- 
скоро сме склонни да обявим, че е налице „антагонизъм". От 
една страна, работодателите не търсят „стари" работници 
защото вече са „изпята песен", а предпочитат да наемат „мла
дите", а от друга страна, -  „старите" работници „изяждат" мес
тата на „младите" и затова най-добре е да се пенсионират.

Подобна философия не помага на никой -  нито на рабо
тодателя, нито на работниците. Нещо повече -  кризата ни 
показа, че в редица случаи успяват онези фирми, които съ
четават силните страни и на „старите", и на „младите".

Така се роди и идеята за „споделените работни мес
та". Нейния смисъл е да съберем на едно работно място 
младия, новопостъпващ работник, който няма практически 
знания и опит, и стария, дългододишен работник, който вече 
е в предпенсионна възраст. От гледна точка на трудовата ста
тистика и двамата са в т.нар. „рискови" групи. И двамата, ако 
се окажат безработни, изпитват големи трудности, за да на
мерят нова работа. Практиката, преди всичко на скандинавс
ките страни, показва неочаквано добър ефект, ако съберем 
двамата заедно на едно работно място. Младият получава из
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ключителен шанс да научи тънкостите на занаята, да овладее 
умения, които никоя теория или учебен курс не може да му 
даде. Това му спестява цели години усилия и огромен брой 
производствени грешки (които се плащат от работодателя). 
Старият работник има уникалната възможност да осмисли 
огромния си професионален опит, натрупан през десетките 
години работа и да го съхрани в младия си колега. Вероятно 
той вече няма онази физическа сила, която му е позволявала 
през годините да поема всяка задача, но той е най-ценен с 
това, че може да научи младия на добрите практики.

И тази симбиоза се подкрепя от държавата. Много наци
онални програми в старите страни-членки на ЕС финансират 
в различна степен политиката на „споделените работни мес
та", като субсидията, която се предоставя на работодателя, се 
поделя така -  част от нея е насочена към младия работник и 
покрива частично разходите за неговата заплата, а друга част 
е насочена към стария работник и се явява заплащане за не
говото наставничество; за това, че той отделя част от работ- 
ното си време, за да бъде „ментор" на младия си колега.

Модерните практики сочат истински „ренесанс" на нас
тавничество, като един от най-старите методи за трансфер на 
знания. Този метод има огромния плюс за работодателя, че 
обучението и адаптацията на нови служители се извършва на 
работното място и изцяло е базирано на конкретните пот
ребности на производството или дейността на компанията и 
организацията. Универсалният характер на наставничеството 
дава възможност то да се прилага във всяко предприятие и 
организация, както в реалния, така и в бюджетния сектор.

Процесът на обучение се провежда в реална работна 
среда, чрез изпълнение на реални професионални задачи. 
Друго качество на менторството е, че то може да се прилага 
за обучение на служителите, чиято моментна квалификация 
варира от пълна липса на професионални знания до напъл
но квалифицирани специалисти, които трябва да надградят
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своите умения към новите изисквания на работодателя. В 
последния случай, този метод се използва като помощно 
средство за нови служители, които трябва да се адаптират 
към новото работно място.

Споделеното работно място дава нова мотивация и на 
„Младия", и на „Стария" работник. Първият придобива зна
ния, които значително увеличават шанса му да запази рабо
тата си, въпреки трудностите на кризата. А за втория мен
торството е признание и уважение за професионалните му 
качества и нов шанс за утвърждаване в предприятието, 
въпреки че годините до пенсията му намаляват. Но голямата 
печалба за обществото и държавата е, че има двама безра
ботни по-малко.

Всичко това изисква час по-скоро да започнем дискусия 
за нови условия на трудовите правоотношения на по- 
възрастните работници; нов начин за формиране на инди
видуалните трудови задачи; съобразени с възрастта условия 
на работа; ново адекватно на работната ни сила трудово за
конодателство.

В последните години периодично се завихря поредното 
„торнадо" в отношенията между работодатели и синдикати 
относно промените в трудовото законодателство. Станови
щата, както обикновено става, се движат от позицията -  „От 
този Кодекс на труда нищо не става", до другата крайност -  
„Долу ръцете от Кодекса на труда".

В същото време, ако си припомним теорията на право
то ще видим, че една правна норма е толкова по-логична, 
по-справедлива и по-трайна, колкото е по-адекватна на от
ношенията, които регулира.

В същото време трябва да признаем, че действащото ни 
трудово законодателство е създавано преди почти тридесет 
години при наличието на много по-голям дял млади работ
ници, при много по-ниска пенсионна възраст и при много по- 
стари технологии и рискове за здравето на работните места.
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Цялата тази картина ни задължава час по-скоро да за
почнем адекватна промяна на Кодекса на труда, чрез която 
да съобразим изискванията на труда с трудоспособността на 
по-възрастните работници. Експертите на Европейската 
агенция по безопасност и здраве при работа наричат този 
процес „управление на възрастта". Според тях дейностите 
по управление на възрастта имат за цел да създават равни 
възможности за всички възрастови групи.

Ето няколко (проверени в практиката) инструменти за уп
равление на възрастта, които трябва да намерят място в пред
стоящото „реновиране" на трудовото ни законодателство:

• Възрастово профилиране
В конкретно предприятие този подход включва съби

ране на информация за възрастовите групи на наетите ра
ботници и служители. Той помага да се измери възрастово
то разнообразие на работната сила. Целта на възрастовото 
профилиране е да подпомогне стратегическото планиране и 
вземането на решения относно набирането на персонал, 
относно развитието на техните компетенции и умения, от
носно задържането на служителите или пенсионирането им.

• Оценка на компетенциите
Целта на оценката на компетенциите на всички заети в 

дадено предприятие, вкл. и на по-възрастните работници, е 
да се идентифицират пропуските в уменията и компетенци
ите им с цел повишаване на ефективността или развитие. По 
отношение на възрастните работници този подход може да 
включва адаптиране на уменията към технологичните ново
въведения, улесняване на преминаването от едно работно 
място на друго в рамките на организацията или предоставя
не на други възможности за кариерно развитие.

• Индекс на трудоспособността
Този индекс е разработен за измерване на индивидуал- 

ната трудоспособност на работниците. Индексът е структу
риран като въпросник за оценка на трудоспособността въз
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основа на самооценка на респондентите. Целта е да се оп
редели какви действия са необходими за предотвратяване 
намаляването на трудоспособността.

• Инструменти за предаване на знания
Те помагат за запазване в организацията на натрупания 

опит на възрастните работници. Примерите включват:
-  смесени екипи от работници на различна възраст;
-  схеми за наставничество и обучение;
• Ротация и смяна на работните места
Този подход може да се използва за намаляване на ра- 

ботното натоварване и на въздействието на работа, пораж
даща стрес и свързана с физически натоварвания, както и за 
да се даде на възрастните работници възможност да останат 
на работа, отговаряща на техния капацитет.

Това, разбира се, е само „върха на айсберга". Данните от 
изследванията сочат, че има пряка връзка между конкурен- 
тоспособността на предприятието и включването на управ
лението на възрастта във фирмената политика за човешките 
ресурси. Тези предприятия, в които управлението на въз
растта се превръща в основна задача и задължение на уп
равителите и преките ръководители, печелят от привлича
нето и задържането на изключително качествена, квалифи
цирана и лоялна работна сила.

Тази нова ситуация в сферата на труда и неговата регу
лация не е проблем само на България. Тя изправя страните в 
Европейския съюз, а и в света пред ново предизвикателство. 
Новата писта за съревнование, ще бъде -  коя нация ще съу
мее най-напред и най-добре да превърне проблема в пре
димство. Голямото предизвикателство на идните десетиле
тия пред обществата ни ще бъде доколко сме способни да 
ангажираме в полезен труд хората от пълнолетието им до 
непрекъснато отдалечаващите се години на старост.

А тук ще трябва да се разделим и с друга догма -  че 
трудът има само една форма и това е платената, наемна ра
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бота. Изследованията сочат, че все по-категорично излиза
ме от традиционния жизнен цикъл на монетаризираната 
икономика и навлизаме в нов цикъл -  на „Цялостната" ико
номика. Именно тази нова икономика все по-високо цени и 
признава не само наемния труд, но и доброволните дейнос
ти, както и дейностите за покриване на нуждите от блага 
чрез самостоятелното им производство. Това ще означава, 
че успешният модел на национална икономика през 21 век 
ще бъде онзи, който ще създаде максимална възможност на 
всеки човек, който е в състояние да работи, да развие как
вито иска производствени дейности.

Успехът на тази нова визия за икономиката и труда ще 
води и до ново по-високо качество на живот. А то зависи от 
няколко фактора:

• Въвеждането на достъпни системи за професионал
но ориентиране от детска до предпенсионна въз
раст

• Осигуряване на възможности за поддържане и пови
шаване на квалификацията на всеки член на общест
вото директно на работното място или от дома.

• Насърчаване на работодателите да създават все по
вече възможности за „дистанционна" работа, за съз
даване на виртуални работни места, разширяване на 
работата от растояние ( или труд, освободен от 
„оковите" на работното място), което ще гарантира 
все по-подходящо и желано от хората съчетаване на 
работата с личния живот.

• Нови, много по-гъвкави модели на работното време 
(напр. т.нар. „персонални сметки на работното вре
ме);

• Нови начини на сключване и прекратяване на тру
довите договори, освободени от редица бюрокра
тични изисквания, без това да нарушава интересите 
на двете страни;
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• Нова политика по доходите, която истински да стиму
лира хората да повишават квалификацията си;

Истината е, че предизвикателство има, защото никога 
не сме били в подобна ситуация. Но предизвикателството не 
е само пред работодателите или пред Правителството, а и 
пред всеки един от нас. Защото и най-добрата политика ня
ма да постигне целта си, ако ние като общество не преодо
леем предразсъдаците и негативните стереотипи, свързани 
с капацитета на старшата работна сила.

Нека се огледаме и признаем очевидното -  ВЪЗРАСТ
НИЯТ РАБОТНИК НЕ Е АУТСАЙДЕР.

Ясно е, че всяка промяна на навици и традиционни 
представи среща съпротива. И по въпросите, които поста
вихме тук, вероятно оценките ще се движат от „осанна" до 
„разпни го". Без значение дали ни харесва или не, реалноста 
дава нов шанс на обществото ни във все по-ожесточената 
конкуренция. От нас зависи дали ще се възползваме!
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ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЕМАНЕ НА СТАРОСТТА 
И СТАРИТЕ ХОРА

Д-р по социология Христина Христова

Старостта се приема в общественото съзнание най- 
общо като не особено перспективен стадий в живота на чо
века, който се характеризира с намаляване на физическите, 
интелектуалните и психическите сили.

Общественото приемане на старостта и старите хора 
в тази статия ще се раглежда като по-общо понятие и няма 
да бъде детайлизирано на множество обществени субекти, 
които са носители на това приемане, разделени по възраст, 
пол, професионална група, регионално разположение, както 
и на социални групи, други специфични обществени субекти 
като например -  медиите.

Общественото приемане е процес, при който хората 
интерпретират информацията за другите и формират пред
ставата си за тях. Нашето приемане за другите отразява на
шето мислене, нашите чувства и дейности, в т.ч. нашите въз
гледи, вярвания, предразсъдъци и стереотипи. Множество 
са понятията, с които отбелязваме старостта и старите хора: 
стар, възрастен, възрастни, трета възраст и др.

Въпросът става все по-актуален и важен с изразения 
процес на застаряване на населението в Европа, а още по
вече и в България. Застаряването на населението е едно от 
най-големите социални и икономически предизвикателства 
на 21 век. ЕК публикува доклад, озаглавен „Застаряваща Ев
ропа -  необходимо е да се подготвим отсега"1. Според него

1 EU report „Greying Europe -  we need to prepare now", http://ec.europa.eu/news/ 
economy/120515_en.html
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до 2060 г. около една трета или 517 млн. души в Европа ще 
са над 65-годишна възраст. В същото време се очаква насе
лението между 15 и 64 години да намалее от 67%  на 56%. То
ва означава, че на всеки двама работещи в Европейския съ
юз се пада по един пенсионер. Публичните разходи, свърза
ни със застаряването (пенсии, социални помощи, здравни 
грижи, дългосрочни грижи) се предвижда да нарастнат с 4,1 
процентни пункта от БВП до 2060 г. от 25%  до 29%  от БВП.

През 2012 г. относителният дял на населението на 65 и 
повече години в ЕС е 17,8%. България е сред страните с най- 
висок дял на население над 65 години -  19,2%2. Темповете 
на застаряване на населението в България са едни от най- 
високите в ЕС.

Относно дефиницията за „стар човек"

В повечето европейски страни се приема, че хората с 
хронологична възраст над 65 години са стари хора3. Освен 
чрез хронологичната възраст старите хора може да бъдат 
дефинирани чрез състоянието на психиката, социо-кул- 
турните процеси, чисто физическото (биологичното) състо
яние. Възрастта може да бъде дефинирана чрез социалните 
роли и заетост в обществения труд, чрез самооценките на 
индивида за съответната възраст.

Тук следва да се има предвид и често наблюдаванато 
разминаване между календарната и „персоналната" възраст. 
„Персоналната" възраст много пъти не съвпада с календар
ната възраст. Фактори за това разминаване са и начинът на 
живот, и съответно постигнатото качество на живот в пре
дишните възрастови периоди от живота на индивида. Към 
начина на живот може да отнесем и редица фактори като 
хранене, физическа активност, психическа натовареност

2 По данни на Евростат, НСИ
3 World Health Organisation (WHO), 2009. Definition of an older and elderly person.
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или стрес, а също така усещането за радост, удовлетворе
ност, щастие, любов и други.

В практическия живот наблюдаваме понякога огромни 
разминавания между календарната и „персоналната" въз
раст и в двете посоки -  когато индивидът изглежда по-млад 
от реалната, календарна възраст, но пък и когато изглежда 
по-стар от нея. В сравненията може да имат значение външ
ни белези, като това как изглежда кожата на лицето, визията 
на лицето, цвета на косата, състоянието на тялото -  дали 
има или е без отклонения в теглото, притежава ли, или не 
наднормено тегло, прекомерна слабост. Мобилността на ин
дивида също има значение.

За приемането на старостта и старите хора имат значе
ние редица характеристики на приемащите индивиди.

Така например, били задавани въпроси за това кои са 
стари хора на деца от основно училище. Те отговорили, че 
това са хора на 20 години. Други на същата възраст отгово
рили, че това са хора на 100 години4.

Други примери, обаче, показват, че хора на възраст 20
29 години приемали за стари хората на 60-69 години, докато 
тези над 50-годишна възраст приемали за стари хората на 
80 години5.

Следователно възрастта на приемащите има важно 
значение, но и формираните вече в индивида представи 
също имат важна роля.

Друг фактор, който има значение за приемането на ста
рите хора е полът на приемащия. Интересното тук е, че и 
полът на приемания играе важна роля. Мъжете по-често са 
определяни като по-млади от хронологичната си възраст. 
Обратното, жените по-често са определяни като стари при

4 Hall, K.W. & Batery, J.J, 2008. Children's ideas aging before and after an intergenera-tional read- 
aloud. Educational Gerontology, 862-870.
5 Musaiger, A.O. & D'Sonza, R. Role of age and gender in the perception of aging. Archives of 
Geron-tology & Geriatrics, 50-57.
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по-ниска хронологична възраст.
В исторически план приемането на старите хора се е 

променило и това винаги е било свързано с културните 
норми на обществото. В началото на 19 в. за стари са прие
мани хората, навлезли в 40-те си години. В края на 19 в., оба
че, за стари се приемат хората над 65 години.

Различия се забелязват и в приемането на старите хора 
в различните държави. Например, в Турция за стари хора се 
приемат хора в по-ранна възраст и, обратното -  в САЩ и Ка
нада.

Следователно може да отбележим, че няма консенсус 
при определянето на понятията „старост" и „стар човек". 
Техните определения отразяват въздействието на редица 
фактори.

В исторически аспекти при общественото приемане 
към старите хора са се редували две основни тенденции -  
на положително и негативно отношение. Тези тенденции са 
стигали до крайните си състояния. Тенденцията на изключи
телно позитивно отношение отбелязваме като геронтофи- 
лия, а на изключително негативно отношение -  герон- 
тофобия.

У нас, в началото на създаването на българската държа
ва историческите източници свидетелстват за много пози- 
тивно, уважително и почтитетелно отношение към по-въз
растните и най-вече към старите хора. Тогавашните посе
лища обективно се управлявали от т.нар. „съвети на старей- 
шините" (времето на хан Крум).

В България, в днешни дни не можем да определим об
щественото отношение към старите хора като положително. 
Изследователите констатират едно санкциониращо отно
шение към старите хора. То се състои главно в непризнава- 
не правото на личен избор на хората от третата възраст. 
Особено негативно се гледа на стремежа на старите хора да 
се наслаждават на живота, да изпитват удоволствие от жи
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вота, да изпитват чувства на любов и влечение към предста
вители на срещуположния пол.

Санкциониращото отношение на обществото се отра
зява и в чисто формални действия и знаци от страна на въз
растните хора.

Всички сме свидетели на всеобщото сред старите хора 
в България обличане в дрехи с тъмни цветове, много често в 
черно. Тъмните дрехи са дрескода на старите хора у нас. Те 
сякаш символизират отказа от радост, удоволствия, развле
чение, примирение. В същото време наблюдаваме начинът 
на обличане на туристи от третата възраст от Западна Евро
па, Скандинавските страни и от другаде по нашето черно
морско крайбрежие. В техния начин на обличане преобла
дават светлите, „жизнерадостни" тонове, следване на пос
ледните модни тенденции. Този начин отразява жизнелю- 
бивото им отношение към живота и позитивното емоцио
нално състояние.

Общественото приемане на възрастните хора се движи 
в една скала от крайно негативно отношение, през неутрал
но, до много позитивно.

Твърде често, фактори за знака на приемане на възрас
тните хора са наложените стереотипи в обществото. Така, 
например, обикновено се приема, че по-възрастните са 
дружелюбни и любезни, което е позитивно, но че са и ста
ромодни, а и некомпетентни -  това е негативно.

Най-често срещаните стереотипи при приемането на 
възрастните хора са свързани с това как изглеждат, с тяхното 
физическо, психическо и ментално здраве, с качествата на 
личността, със социалното им включване, сексуалност и др.

Обективно се приема, че възрастните хора са с разклате
но здраве, че са слаби физически, психически и интелектуално.

Някои изследвания сред студенти показват, че старите
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биват приемани като страдащи от множество заболявания, 
от хронични болести и използващи много медикаменти6. 
Представата за старите хора обикновено е свързана с из
ползването на различни помощни технически средства като 
инвалидни колички, бастуни, проходилки. Традиционно се 
приема, че старите имат и известни сензорни проблеми, ка
то проблеми със зрението и слуха.

Обзорът на научните изследвания показва дефицит на 
изследвания и сравнителна статистика на здравния статус 
на възрастните хора, още по-малко сравнителни изследва
ния, съпоставящи здравния статус на възрастните хора. Още 
по-малко са изследвани потребностите на възрастните хора 
от грижи, в т.ч. грижи в дома, институционални грижи и 
грижи, предлагани в общността.

Преди няколко години Европейската комисия предприе 
инициативата за осигуряване на интегрирани грижи за 
възрастните хора, едновременно медицински и социал
ни, в тяхното жилище, базирани върху информационни 
и комуникационни технологии, с цел намаляване на хос
питализирането в болници и настаняването в домове за ста
ри хора, както и преодоляване на социалната изолация.

ЕК създаде условия да се пилотира тази идея в рамките 
на 7-ма рамкова програма „Конкурентноспособност и ино
вации" и специално създадена програма „Информационни и 
комуникационни технологии за здраве, стареене и включ
ване"7. Беше изпълнен пилотен проект „Beyond Silos" от кон
сорциум от 6 държави от Европейския съюз -  Обединеното 
кралство, Германия, Италия, Испания, Португалия, както и 
България. Този проект беше осъществен от неправителст

6 Westmoreland, G.R., Counsell, S.R., Sennour, Y., Schubert, C.C., Frank, K.I., Wu, J.W., Frankel, 
R.M., Litzelman, D.K., Bogdewic, S.P. & Inui, T.S., 2009, Improving medical student attitudes 
toward older patients through a "council of elders" and reflective writing experience. Journal of 
the American Geriatrics Society, 57, 315-320.
7 Competitiveness and innovation framewok programme. CIP-ICT-PSP-2013-7, Beyond Silos, EC.
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вени организации, подкрепени от държавата и Столичната 
община, като в него бяха включени 50 души над 65 години от 
София, както и 50 души „контроли" в периода 2014-2017 г. 
Резултатите от него недвусмислено показват, че възрастни
те хора може да живеят свой самостоятелен и независим 
начин на живот в своето жилище, като се контролират 
ежедневно основни жизнени показатели. Те може да живеят 
в добро здраве, оптимален емоционален статус и без страх 
от социална изолация. Грижите, които полагат членовете на 
семейството на старите хора, се редуцират, като се увелича
ва възможността да разполагат с повече свободно време. 
Ако се създадат условия повече възрастни хора да имат 
достъп до интегрирани грижи, ще се променят качествено и 
показателите, по които биват възприемани, и ще се увеличи 
позитивизмът в тяхното приемане.

Външният вид е съществен елемент, който влияе на 
приемането на възрастните хора и особено важно е състояни
ето на лицето. Почти всички, участвали в изследването, опис
ват старите хора с бяла коса и бръчки на лицето. Немалко от 
хората смятат, че възрастният човек загубва своята привлека
телност, нещо повече -  обикновено се смята се, че възрастни
те доста се занемаряват в своите грижи за тялото и лицето8.

Относно външния вид на възрастните хора би могло да 
се поставят редица въпроси, свързани с възможностите за 
поддържане на добрия външен вид. Тук, обаче, главна роля 
имат личните стереотипи на индивида, неговите материал
ни възможности, психическата му кондиция и други. Външ
ният вид принципно не е критерий, който в съществена сте
пен не може да бъде променен.

Сексуалната активност на възрастните хора също 
традиционно се приема като силно намалена, даже често

8 Barrett, A.E. & Cantwell, L.E., 2007, Drawing on stereotypes: Using undergraduates' sketches of 
elders as a teaching tool. Educational Gerontology, 33, 327-348.
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възрастните хора биват възприемани и като асексуални. В по- 
висока степен, обаче, като асексуални се приемат жените9.

Интересно е да се опише и приемането на старите хора 
от гледна точка на тяхната личност, тяхната индивидуал
ност и взаимооотношенията с по-младите поколения.

Приемането на личността на възрастния човек обичай
но е свързано с негативни асоциации10. То може да се опре
дели със следните прилагателни -  песимистичен, сърдит, 
негъвкав, раздразнителен, труден, кисел, подозрителен, 
мнителен, потаен. Тези черти от личността на възрастния 
човек се приемат като част от обичайните промени, свърза
ни с процесите на и ефектите от стареенето върху цялост
ния облик и начин на живот. В това отношение липсват изс
ледвания за взаимозависимост на тези характеристики с на
чина на живот и съответно качеството на живот, със соци- 
алната среда, със социалното включване.

В заключение, може да се каже, че се намираме в под
ножието на „планина" от потребности от изследвания за 
стареенето и старите хора -  основни характеристики, ос
новни проблеми, необходими грижи, социално включване.
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БЕДНОСТТА СРЕД ПЕНСИОНЕРИТЕ И БОРБАТА 
С НЕЯ

Д-р по икономика Димитър Нинов1

Безсоциалнасправедливост  
няма социален мир.
Без социален мир
няма устойчиво развитиe.

В този доклад ще представим официални данни за пе
риода 2008-2014 г. и анализи на:

(а) равнището на пенсиите и на бедността сред пенсио
нерите;

(б) основните причини за високото равнище на бед
ността сред пенсионерите;

(в) необходимите допълнителни финансови средства за 
успешна борба с високото равнище и съществуващи, но не
използвани до сега източници на допълнителни бюджетни 
приходи.

1 Член на Съюза на Икономистите в България, на Българската Асоциация на пенсионерите (БАП) 
и на Академичния Съвет на Национален университет „ТРЕТА ВЪЗРАСТ".
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1. Размерите и равнището на пенсиите през периода 
2008-2014 г. спрямо ЛБ по SILC и спрямо определения 
от Министерския Съвет (МС) значително по-нисък 

(по политически причини ) размер на ЛБ

Таблица №1

Размери и равнище на средната, минималната за ОСВ и 
социалната пенсия за старост спрямо ЛБ по SILC и към 

определяната от МС ЛБ

Показатели мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.Седна пенсия на пен
сионер

лв. 208.97 244.71 263.98 266.63 271.21 293.96 310.0

2. Минимална пенсии 
за ОСВ

лв. 108.17 130.46 136.08 136.08 136.08 136.08 148.75

4. Линия на бедността 

по SILC
лв. 276.5 295.4 283.75 279.67 286 323,75 325,83

5. Равнище към ЛБ по SILC на :
5.1. ср. пенсия на пен

сионер
в % 75.58 82.84 93.03 95.34 94.83 90,80 95,14

5.2. минимална. пенсия 
за ОСВ

в % 39.12 44.16 47.96 48.66 47.58 42,03 45,65

6. Размер на ЛБ на МС лв. 167 194 211 211 236 241 251

7. Равнище към ЛБ на МС на :

- ср.пенсия на пенсио
нер

в % 125.13 126.14 125.11 126.36 114.92 121.98 123.51

- минималната пенсия 
за ОСВ

в % 64.77 67.25 64.49 64.49 57.66 56.46 59.26

Източници: НСИ и Евростат

Данните за размерите на доходите от пенсии на пенсио
нер и гарантирания от КСО основен размер на пенсиите, както 
и тяхното равнище спрямо ЛБ по SILC и определяния от МС за
нижен и предназначен за вътрешна политическа консумация 
размер на ЛБ показват, че през целия интересуващ ни период :

(а) Средните месечни размери на пенсиите на пенсионер 
(или все едно -  средните размери на доходите от пенсии на 
пенсионер), включващи основния размер на водещата пен
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сия, сумата на останалите пенсии и добавките към пенсиите), 
остават под размера на ЛБ по SILC, макар че като тенден
ция относителното им равнище нараства от 75.58% през 
2008 г. до 95.34% през 2014 г. (показател 5.1).

(б) Средните месечни размери на пенсиите на пенсионер 
превишават, официално обявените от МС занижени размери 
на ЛБ с кръгло 15 до над 26 процентни пункта (показател 7).

(в) През целия период гарантираните от КСО минимални 
размери на пенсията за ОСВ остават значително под размерите 
на ЛБ по SILC, като най-ниското им равнище е през 2008 г. и въз
лиза на 39,12%, а най-високото -  през 2011 г. и възлиза на 
26,36%. (пок. 5.2). В същото време относителното им равнище 
спрямо определяните от МС занижени размери на ЛБ е по- 
високо, но като цяло и то остава значително под нейните раз
мери.

2. Основна нормативна причина за ниските размер 
и равнище на пенсиите спрямо ЛБ по SILC

Анализът показва, че непосредствената законодателна 
причина за ежегодно снижаващите се размери и равнище 
на пенсиите спрямо ЛБ по SILC през последните 27 години и 
конкретно през интересуващия ни период е предвиденото в 
чл. 100 от КСО правило за тяхното осъвременяване, 
представяно от някои „експерти" като „златно швей
царско правило", водещо до ежегодно нарастващото и 
натрупващото се изоставане на пенсиите за трудова дей
ност на заварените по-стари поколения пенсионери в срав
нение с размерите на ново пенсиониращи се лица със съ
щия осигурителен принос.

Според това правило, заварените пенсии се осъвреме
няват всяка календарна година с индекс равен на 50%  от 
индекса на средния осигурителен доход през предходните 
12 месеци (или предходната календарна година) и 50%  от
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инфлацията. През последните и следващите 3 години се 
предвижда този индекс да се движи между 2.4 до 2.8% -  
размер, който е над 2 -  2.5 пъти по-нисък от индекса на 
средния осигурителен доход.

Като правило старите пенсии се индексират (актуали
зират, осъвременяват) от 1 юли на дадената календарна 
година, т.е. от средата на календарната година. По тази при
чина средно месечното им актуализиране за 12-те кален
дарни месеци на всяка отделна година е равно на Уг от 
процента на тяхната индексация от 1 юли.

3. Относително равнище на пенсионерите с доходи 
от пенсии на пенсионер и основни размери

на пенсиите на пенсионер под ЛБ по SILC и дори
под определяния от М С  занижен размер на ЛБ

Това са двата основни показатели за относителното 
равнище на бедността сред пенсионерите -  важен компо
нент на относителното равнище на пенсионерите в риск от 
бедност и социално изключване.

Както си вижда от данните в таблица №2:
• колебания по години в общия брой на пенсионерите 

през интересуващия ни период са под 1 процент, а 
намалението на общия брой на пенсионерите през 
2014 спрямо 2008 г. възлиза на 20 606 пенсионери 
(2 200 595 -  2 179 989);

• колебанията в относителния дял на пенсионерите с 
доходи от пенсии на пенсионер под ЛБ по SILC са 
значително по-големи: намалението в относител
ният им дял през 2014 спрямо 2008 г. възлиза на 
14.64 процентни пункта (79.06% -  64.42%-по- 
казател 2), а намалението на броят им -  на 413 
140 пенсионери (1 829 390 -  1 426 250 -  пок. 1).
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Това са положителни тенденции.

Таблица №2

Общ брой и относителен дял (в % ) на пенсионерите с 
Месечни доходи от пенсии на пенсионер (МДПМ) и Ос

новни месечни размери на пенсиите на пенсионер 
(ОМРПП) спрямо ЛБ по SILC r определяна ЛБ от МС през 

2008-2014 г. по данни на НОИ.

Показатели М-ка2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Общ брой 
пенсионери
2. Отн.дял на п-

брой2 200 5952 189 1312 194 2742 198 8572 208 4462 186 5702 179 989

рите с МДПП 
под ЛБ по SILC 
3. Отн.дял на п-

% 79,06 71,99 68,35 64,65 65,83 67,29 64,42

рите с ОМРПП 
под ЛБ на МС 
4. Отн.дял на п-

% 42,68 40,00 45,98 42,76 50,60 48,80 46,05

рите с ОМРПП 
под ЛБ по SILC 

5. Отн.дял на п-

% 83,13 77,67 74,86 73,44 80,85 74,91 73,25

рите с ОМРПП 
под ЛБ на МС

% 55,37 53,06 57,48 56,67 63,30 61,63 59,59

Източник на изходната информация: НСИ и Евростат

Още по-висок е броят и относителният дял на пенсио
нерите с основни месечни размери на своите пенсии под 
ЛБ по SILC -  движи се между 83.13% през 2008 г. и 
73,25% през 2014 г.( пок. 4) И отново тенденцията е поло
жителна -  към снижаване на относителният им дял в общия 
брой на пенсионерите. Въпреки това през целия период от
носителният дял на пенсионерите с основни размери на 
пенсиите на пенсионер под определяните от МС занижени 
(по политически причини) размери на ЛБ остава значително 
по-ви-сок в сравнение с относителния им дял спрямо ЛБ по 
SILC.

Като цяло, приведените в таблица №2 и останалите
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налични данни и техният анализ показват, че през всяка 
една година от интересуващия ни период 2008-2014 г., 
около и по-често над 2/3 от общия брой на пенсионери
те са с пенсии на пенсионер под ЛБ по SILC.

Още по-висок -  83.13% и 73,25% -  е относителният дял на 
пенсионерите с основни размери на пенсиите под ЛБ по SILC.

Доколкото преобладаващата част от всички тези 
пенсионери разчита единствено или приоритетно на 
своите доходи от пенсии и добавките към тях, същите 
живеят на ръба на оцеляването, с много ежедневни ли
шения, а част от тях -  на ръба на оскотяването. И то в 
продължение на над две и половина десетилетия. Което 
дава основание на все повече анализатори да характери
зират провежданата досега пенсионната политика като спе
цифична форма на икономически геноцид2 срещу пре
обладаващата част от пенсионерите.

Основни други законодателни и по-общи причини за 
високото равнище на бедността сред пенсионерите са:

(а) Силно намалените размери на пенсионните оси
гурителни вноски -  от 35.7% през 2000 г. за осигурените в 
ДОО лица по условията на III категория труд, родени до 31 
дек. 1959 г., до 17.8% през 2011 -2016 г.

(б) Политиката на силно занижени размери и равни
ще на работните заплати спрямо ръста на БВП на глава от 
населението и средно на заети лица през последните 27 го
дини, имаща негативни отражения както върху данъчните и 
осигурителни приходи на основните публични бюджети, та
ка и върху размерите и равнището на пенсиите.

Ще напомним, че през 2015 средният реален размер на 
работните заплати у нас достига 94.23% от своята поку

2 За дефинирането на понятието геноцид виж: „Конвенция за преследване и наказване на 
престъплението геноцид", гласувана от Общото събрание на ООН на 9.12.1948 г., а и приета 
от България с Указ №300 от 23.06.1950 г.
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пателна сила през 1989 г., докато средният реален БВП на 
глава от населението достига 148,23%.

(в) Остарели и непроменени, или късно и символич- 
но променяни норми и нормативи в КСО, които пряко, 
или косвено стимулират ранното пенсиониране на лица, за
губили способност за труд в особено тежки и вредни усло
вия във въздуха, под земята, или под водата и др.,_ но с на
пълно или значително запазена обща работоспособност 
за обществено полезен труд при нормални, или малко 
по-благоприятни условия и режим на труд.

Става въпрос за кадрови военнослужещи, служители на 
МВР и правосъдната система, балерини; за право на основ- 
ната част от тях на 20 месечни работни заплати при пенсио
ниране; както и недостатъчно обосновани и/или обяснени 
коефициенти за приравняване на техния осигурителен стаж 
към осигурителен стаж трета категория труд.

По същество, в една или друга степен, става въпрос за 
законно установени, но недостатъчно обосновани, или по
яснени привилегии за сравнително малка група от общия 
брой на осигурените лица, работещи при сравнително по- 
тежки или специфични условия на труд.

(г) Нарастващо изоставане от водещите страни членки 
на ЕС както по отношение на обща продължителност на 
живота, така и по отношение продължителността на жи
вота в добро здраве, а оттам, по обективни и по су
бективни причини, и на пенсионната възраст -  друга отно
сително самостоятелна причина за характерния за нашата 
страна от години парадокс: наличие на прекалено голям брой 
пенсионери и в същото време -  на прекалено ниски пенсии.

(д) Ниски размери на пенсиите за инвалидност и 
слабости в дейността на ТЕЛК, водещи до завишен брой 
пенсии и разходи за изплащане на още по-ниските и неза
доволителни размери и равнище на пенсиите за инвалид
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ност поради общо заболяване и трудова злополука и др.
(е) Бързата и прекомерно висока комерсиализация 

на здравеопазването и още по-високата -  на стоматоло
гичните услуги у нас след проведената през 2000 г. ре
форма, довела до изключително висок (най-висок в Европа 
и един от най-високите в света) относителен дял на „джоб
ните" в общите разходи за издръжка на здравеопазването -  
около 50 до 56%, 32 -  основна непосредствена причина за 
ограничен достъп на около 50%  от населението и около 
75%  от общия брой на пенсионерите до необходимите им 
здравни и на около 90-95% -  до необходимите им стомато
логични услуги, лекарства и медицински изделия; за масово 
самолечение и търсене на лекарска помощ, когато болести
те са достигнали последния стадии на своето развитие; ле
чението и разходи за лечение са нараснали няколкократно, 
а ефектите от лечението -  няколкократно по-ниски; за това, 
че по оценки на ръководни кадри на Българския стоматоло
гичен съюз 90 до 95%  не само и единствено от пенсионери
те, но от цялото населението на страната са с увреден зъ
бен статус или без зъби.

(ж) Мълчаливият отказ на българските правителства 
от последните десетия на редица Съюзи на пенсионерите, 
на експерти и най-вече на предложението от последните 
няколко години на Българската асоциация на пенсионерите 
за законово въвеждане и гарантиране на напълно безп
латно или символично платено лечение и зъболечение, 
консумативи, лекарства и медицински изделия за пен
сионерите на възраст 65 или 70 и повече години и пое
мането им изцяло от общите данъчни приходи на дър
жавата и Националната Здравноосигурителна каса 
(НЗОК) -  второ основно предложение и искане на БАП.

3 Виж: Social Health Protection -  An ILO strategy towards universal access to health care, от 2007 г.
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(з) Снижаващите се размери на пенсиите и нараст
ващо равнище (относителен дял) на бедността сред пен
сионерите с нарастване на тяхната възраст -  поради вза
имодействието между т.нар. „швейцарско правило" и нарас
тващия с възрастта брой и относителен дял на пенсионери
те с хронични заболявания, водещи до нарастващи лични 
разходи за лечение, лекарства и медицински изделия

(и) Законовото задължение за осигурените лица, роде
ни след 31 декември 1959 г.(без тяхно съгласие), за участие 
във фондовете за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване -  т. нар. Универсални пенсионни фондове -  
УПФ), чиято реална средногодишна доходност на осигури
телните вноски през периода 2002-2015 г., по изчисленията 
на проф. Любомир Христов и ръководения от него Институт 
на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), е 10 пъти 
по-ниска от тази на НОИ4.

Тази картина най-вероятно ще бъде смекчена, но като 
цяло ще се съхрани и в бъдеще, ако и докато законодате
лят у нас не въведе задължително изискване за реална 
средно годишна доходност на осигурителните вноски в 
частните пенсионно осигурителни дружества в бъдеще 
примерно и минимум от 4-5%; или не премахне задъл
жителното им участие в УПФ.

Всички тези данни, причини и анализи потвърждават 
необходимостта както от общо повишаване размерите 
и равнището на пенсиите, така и от:

(1) ежегодно (най-доброто решение), или когато 
изоставането на старите от ново отпусканите пенсии за 
трудова дейност на лица с един и същ осигурителен 
принос достигне примерно 5%, преизчисляване на

4. Виж: LChristoff@idfk.org; http://idfk.org и неговите публикации за предлаганото ежегодно 
преизчисляване на старите пенсии.
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т.нар. „стари" (отпуснати през минали години) пенсии за 
трудова дейност по формулата за определяне на ново 
отпусканите пенсии, на основата на средния осигурителен 
доход за предходната календарна година или предходните 
12 календарни месеци.

(2) въвеждане на напълно безплатно или символично 
платено здравно и стоматологично лечение, лекарства, 
консумативи и медицински изделия за пенсионери на 
възраст 65 и повече, или като начало, 70 и повече години;

(3) въвеждането на законово изискване за мини- 
мална средно годишна реална доходност на Универсал
ните фондове и фондовете за допълнително добровол- 
но пенсионно осигуряване -  примерно 5 или 6%.

Това са и основните предложения на БАП.
Какво би означавало за пенсионерите и финансовите 

ангажименти на ДОО и държавата едно хипотетично осъв
ременяване на „старите" пенсии за трудова дейност през 
2016 г. чрез преизчисляването им на основата на сред
ния осигурителен доход за 2015 г. от 726.40 лв., както и 
въвеждането на безплатно, или символично платено 
здравно и стоматологично обслужване за пенсионерите 
на възраст 65 (или 70 ) и повече години?

Какъв е отговорът ни относно необходимите до
пълнителни средства?

Тъй като липсва важна компонента за напълно досто
верен разчет и отговор на този въпрос, нека приемем, че по 
наши приблизителни и илюстративни разчети средното 
увеличение на хипотетично преизчислените през 2016 г. 
„стари пенсии" за трудова дейност ще възлезе на около 22 
до 24%  -  приблизително или малко повече от относително
то им увеличение през 2008 г., когато за първи път се из
върши подобно преизчисляване на основата на средния 
осигурителен доход от 2007 г. от 398.17 лв.
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При това допускане, равни други условия и като първа 
стъпка :

-  хипотетично осъвремененият през 2016 г. размер на 
средната пенсия на пенсионер би възлязъл на около 392,57 
до кръгло до 400 лв., което при среден размер на пенсията 
на пенсионер през 2015 г. от 321.78 лв. би означавало уве
личение от около 71 до около 78 лв.;

-  при базисен размер от 161.38 лв., осъвремененият 
размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и въз
раст би възлязъл на около 196,9 до 200 лв., което означава 
увеличението му с около 33 до 39 лв.

Осъвременяването на пенсиите за трудове дейност ще 
породи необходимост от определено осъвременяване и по
вишаване размерите и на пенсиите, които не са свързани с 
трудова дейност.

При всички тези допускания и общ брой на пенсионери
те през 2016 г. от около 2 180 000, увеличението на годишни
те разходи на ДОО за изплащане на хипотетичното преиз
числените по формулата и увеличени размери на старите 
пенсии ще възлезе на около 1.86 до около 2.0 млрд.лв.

За допълнително необходимите финансови средст
ва за хипотетично въвеждане през 2016 г. на напълно 
безплатно или символично платени здравно и стомато- 
логично обслужване за пенсионерите на възраст 65 или 
70 и повече години.

Поради отсъствието на официални емпирични данни за 
средно месечния размер на „джобните" в общите разходи за 
издръжка на здравното и стоматологично лечение на пен
сионерите на възраст 65 (или като начало, на 70) и повече 
години, не можем да направим напълно достоверни кон
кретни разчети за допълнително необходимите публични 
разходи за целта. Но ще си позволим определени хипоте
тични, приблизителни и илюстративни разчети в два вари
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анта, резултатите от които са представени в таблица №3:

Таблица №3

Хипотетични илюстративни допълнителни средно месечни 
и годишни публични разходи при въвеждане на напълно 
безплатно и стоматологично лечение на пенсионерите на 
възраст 65 и повече или 79 и повече години през 2016 г.

Вариант Ср. год. раз
ход на пенси

онер -  лв.

Сума на год. 
разход -  млн. 

лв.

Ср. год. раз
ход на пенси

онер -  лв.

Сума на год. 
Разходи -  
млн. лв.

65 и повече
480 720 600 900

години.
70 и повече

години
480 485 600 606

-  Обща сума на допълнително необходимите бю
джетни приходи и техните възможни източници

При тези два хипотетични разчети, общо необходими
те допълнителни публични средства за финансиране през 
2016 г. на предлаганото хипотетично : (а) преизчисляване на 
старите пенсии на основата на средния осигурителен доход 
за предходната календарна година; и (б) въвеждане на на
пълно безплатно здравно и стоматологични лечение, лекар- 
ства,консумативи и медицински изделия за пенсионерите на 
възраст 65 и повече години ще възлизат на около 2,5-2.7 до 
максимум 2,6-2.9 млрд.лв.; и на максимум от 2.3 до 
2.6 млрд.лв., ако второто предложение се ограничи до пен
сионерите на възраст 70 и повече години.

От къде биха могли да се вземат тези допълнително 
необходими средства за ежегодно преизчисляване на ста
рите пенсии за трудова дейност и въвеждането на на-пълно 
безплатно (или символично платено) здравно и стоматоло- 
гично обслужване на пенсионерите на възраст 65 или 70 и 
повече години не само през 2016 година, но и в бъдеще?

Този въпрос има два взаимно допълващи се подходи и 
отговори, макар и с различната относителна тежест. Конк
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ретно и хипотетично за 2016 г.:
(а) от отчетеното вече преизпълнение на планирани

те общи данъчни приходи на държавния бюджета 2016 г.;
(б) от ограничаване на традиционните досега „откло

нения" (с цел източване) на публични средства от тяхното 
целесъобразно предназначение и ефективно разходване.

Специално подчертавам, че тези „отклонения" касаят не 
само средства в бюджета на ДОО, но и публични средства в 
бюджетите на НЗОК, на държавата и отделните държавни и 
общински институции;

(в) от по-обосновано преструктуриране на разходна- 
та част на консолидираната бюджетна програма за 
2016 г. чрез ограничаване на предвидени разходи в едни в 
полза на други приоритетни направления. Например, чрез 
ограничаване на предвидените допълнителни разходи за 
отбрана, за издръжка на държавната администрация и за 
саниране на жилищни блокове и пр., в полза на увеличаване 
на допълнителни средства и разходите за здравеопазване, 
образованието, науката, стимулиране на иновации и инвес
тиции в производства с висока добавена стойност; или в 
слабо развити региони на страната и пр.;

(г) определена комбинация от тези или част от тези 
потенциални източници на допълнително необходимите 
средства за преизчисляване и повишаване размерите и 
равнището на пенсиите, които най-общо се свеждат до по
вишаване ефективността на разпределението, прераз
пределението и разходването на публичните средства в 
консолидираната бюджетна програма.

Проблемът е, че положителният финансов ефект на 
тези възможни приходоизточници, касаещи пряко раз- 
ходната част на консолидираната бюджетна програма, е 
ограничен по своя размер. Според наши предварителни и 
приблизителни разчети и анализи, той би могъл да осигури 
допълнително необходимите средства за изплащане на хи
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потетично повишените размери на пенсиите за трудова 
дейност за годината на тяхното преизчисляване, в случай за 
2016 г. Но не и за тяхното ежегодно преизчисляване в бъ
деще и финансовата стабилизация на бюджета на ДОО. Още 
по-малко за финансиране на останалите реформи, без които 
успешната борба с бедността сред пенсионерите ще носи 
фрагментарен и временен характер

Според нас, наред с целесъобразното преструктурира
не и по-ефективно разходване на наличните и досега бю
джетни средства, не само тези 2.5 до 2.9 млрд.лв., но 3 до 4 
пъти по-големи допълнителни бюджетни приходи на консо
лидирана основа могат да се осигурят чрез едновременно:

(а) ограничаване на половина на изключително ви
сокият засега относителен дял на „сивия" сектор в ико
номиката у нас -  главно условие и инструмент за повишена 
събираемост на общите данъчни приходи ;

(б) умерено повишаване относителния дял на общи
те данъчни приходи в БВП: от 29%  през 2015 г. до пример
но 34%  през 2016 и следващите години -  при среден отно
сителен дял на общите данъчни приходи в ЛВП на страните 
членки на ЕС от 40%  -  чрез ревизия на цялата досегашна да- 
нъчна политика, размери и структура на общите приходи, 
най-вече -  на общите данъчни приходи5;

(г) ограничено (като първа стъпка) повишение разме
рите и равнището на работните заплати с 22 до 25% -  при 
обективна възможност за повишаването им в края на 2015 г., 
по нови ревизирани данни на НСИ, с 50 до 54 процента6.

При наличие на реална политическа воля още до

5 За прилагания у нас модел на данъчна политика виж подр.: Нинов, Д. Сравнителен анализ 
на данъчните модели и политики в ЕС и България. -  В: „Панорама на труда", 2014, бр. 9-10, а 
също „За" и „Против" плоския (пропорционален) данък върху доходите на физическите ли
ца", публику-вана в сп. „Икономически изследвания", кн. 4/2008 г.
6 Тези възможности са определени като разлика между индексите на нарастването през 
2015 спрямо 1989 г. на реалният БВП на глава от населениета -  148.23 %, а и на индекса на 
средната реална работна заплата -  94.23 %  .
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пълнителни бюджетни приходи биха могли да дойдат и 
от специално еднократно данъчно облагане на доходите 
на лица, участвали в:

-  крупни и крайно неизгодни приватизационни сделки;
-  крайно неизгодните концесионни договори, в т.ч. на 

концесионния договор за експлоатация на златното нахо
дище в Челопеч и договорите с двете американски топло
централи.;

-  както чрез положителни структурни промени в иконо
миката на страната на база на нейното географско местополо
жение, наличия на множество минерални извори и пр.

Тези допълнителни общи данъчни приходи на консоли
дираната бюджетна програма и основните публични бюдже
ти в нея, в т.ч. за бюджета на ДОО, на НЗОК и на държавата, 
биха позволили съществено повишаване размерите и рав
нището както на пенсиите за трудова дейност, така и много 
по-добро финансиране на образованието, здравеопазване
то, науката, културата, отбраната, подготовката и на младе
жите и на желаещите хора от третата възраст за бързо про
менящите се изисквания и условия на пазара на труда; по- 
ефективно стимулиране на иновациите, производствата с 
висока добавена стойност, техническото и технологично об
новяване на цялата българска икономика, притока на ПЧИ; 
по-пълно и ефективно използване на европейските фондове; 
ускорен икономически растеж и много по-ефективна борба с 
бедността и повишаване равнището и качеството на живота 
на всички български граждани, както и възстановяване, а 
защо не и повишаване на мястото, което България имаше 
през 1990 г. в класацията на страните членки на ООН по Ин
декса на Човешкото Развитие7 (Human Development Index ). А 
защо не и неговото повишаване в бъдеще.

7 Ще припомним, че през 2015 г. (в сравнение с 1990 г.) България губи 11 места -  от 48 място 
през 1990 г. достига 59 място по въпросната класация през 2015 г.
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Защо доминиращите до сега в НС и в Правителствата 
политически партии, коалиции и водещи политици про
дължават да ги пренебрегват?

Отговорите на политиците по този въпрос вероятно ще са 
различни и дори противоречиви. Но, според нас, логиката под
сказва три относително самостоятелни, но взаимно свързани 
основни и най-вероятни причини :

(а) при официално отчитания БВП в страната, използването 
на тези старателно премълчавани и пренебрегвани от полити
ците и правителствата реални възможности за трайно и същес
твено повишение на общите данъчни приходи на основните 
публични бюджети изисква сериозна предварителна подго
товка и време за подготовка;

(б) защото тази промяна и нейните многобройни положи
телни пряко финансови и косвено научно-технически, иконо
мически, екологични и социални ефекти не могат да се постиг
нат на основата на доминиращата до сега крайно либерална 
философия (философията на пазарния фундаментализъм8), спо
ред която пазарът и пазарните закони и отношения са „пана
цея" на всички обществени проблеми и предизвикателства; ни
то с фрагментарни и конюнктурни подходи; нито с помощта на 
кухи или козметични реформи, целящи запазване на статук
вото колкото се може по-дълго време; нито при продължаваща 
размяна местата на средствата и целите на общественото раз
витие. Тя може да се постигне при системен (интегрален) 
държавнически подход за бързи и качествени реформи 
във всички области на обществения живот и развитие, ос
нован на качествено нова философия -  тази за съвременната

8 За необходимостта от замяна на доминиращата у нас досега философия на пазарния фун- 
даментализъм с философията на социалната пазарна икономика, каквато по Конституция е 
нашата страна, виж статията: Нинов, Д. Уроците от Първия Общоевропейски диалог Изток- 
Запад по проблемите на социалната политика след драматичните събития в края на 80-те 
години на миналия век", проведен в Хелзинки през 1990 г., публикувана в сп. „Панорама на 
труда", 2008, кн.10.
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социална държава, каквато по Конституция сме; ясно разгра
ничаване на целите и самоцели на общественото развитие
(издигането на здравния, образователно духовния и социално- 
икономическия статус на всички социални групи от население
то, на неговите творчески възможности и прояви), от средства
та (инструментите) за тяхната реализация, каквито са пазара и 
пазарната икономика, икономическия растеж, бюджетната, да- 
нъчната и монетарната политика); системен (интегрален) под
ход и съдържателни реформи, в т.ч. цялостна ревизия и рефор
миране на съдебната система, гарантираща реално и съществе
но ограничаване на ширещата се безнаказана корупция, най- 
вече на безнаказаната корупция по високите етажи на властта, 
на контрабандата на акцизни и други стоки; на злоупотребите с 
обществените поръчки; източването на ДДС; несправедливи 
концесии, позволяващи свободното ограбване на природни бо
гатства на страната и част от оскъдните лични доходи на насе
лението от чуждестранни приватизатори и търговски дружест
ва; забрана, ефективен контрол и неприемливи наказания за 
ширещото се задкулисие при взимането на обществено значи
ми решения; пълно и последователно въвеждане на програм- 
ното бюджетиране и програмните бюджети; реална админист- 
ративна, финансова и наказателна отговорност за политици, 
министри, представители на законодателната и съдебната власт 
за погрешните политики и практики; значително по-активна и 
ефективна регулаторна, контролна, преразпределителна и сти
мулираща инвестициите, икономическия растеж и производст
вата с висока добавена стойност роля на българската държава. 
А всички тези промени изискват цялостна промяна на до
миниращата досега философия, разпределение, преразп
ределение и крайно използване на БВП, начин на управле
ние на държавата и нейната роля в регулирането и контро
лирането на обществените отношения, процеси и развитие;

(в) Третата (и може би най-важната) причина досега изис-
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ква реална (а не декларативна) политическа воля от страна 
на болшинството от парламентарно представените поли
тически партии и коалиции за промяна на статукво, каква
то засега все още липсва. На статуквото, което от над десети
летия позволява безнаказана корупция по високите етажи на 
властта; ширеща се безнаказана контрабанда на акцизни и дру
ги стоки; злоупотреби с обществените поръчки и концесионни
те договори; законна, но по същество грабителска приватиза
ция; безнаказано ограбване (на два пъти през последните 27 г.) 
на спестяванията на населението и фирми, и пр. И всичко това с 
една приоритетна цел -  лично обогатяване на политици и оли
гархия от представители на „обръчите от фирми" около водещи 
политици и политически партии, пълнене на „черни" партийни 
каси, манипулиране на избори, монополизиране на политичес
ката власт и привилегиите, който тя носи.

Използването на изброените, пренебрегвани досега, въз
можности за значително увеличение на общите данъчни при
ходи на основните публични бюджети и консолидираната бю
джетна програма като цяло, както и за по-ефективното им раз
ходване и контрол върху ефективността на тяхното разходване, 
не бива да се тълкува като повод или като причина за под
ценяване на необходимостта от ефективни програми и 
мерки за стимулиране и ускоряване на икономически рас
теж у нас в бъдеще до минимум 5 -  6%  -  условие за откъс
ване на страната ни от „дъното" на ЕС и издигане равнище
то на нейното икономическо и социално равнище първо- 
начално до средното за ЕС, а след това до равнището им 
във водещите страни членки на ЕС.

Обратно, системните усилия в това направление и тяхната 
ефективност трябва да продължат и да се умножат. Предлагани
те от нас промени в общата данъчна тежест и относителния дял 
на общите данъчни приходи в БВП, подкрепени от БАП, са само 
едно от условията и факторите за ускоряване на икономичес
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кия и социалния растеж на страната .
Но има още два относително самостоятелни въпроси с 

подвъпроси и техните отговори.
Първият е: ще решат ли проблема с изоставането на 

старите от ново отпусканите пенсии за трудова дейност и досе
гашното противопоставяне на различните поколения пенсио
нери приетите изменения в чл. 70 от КСО, публикувани в ДВ 
бр.62 от 9 август 2016 г.?

Нашият отговор е „НЕ", защото те нямат такава цел :
-  първо, защото по-високият от 1.1 на сто за всяка година 

осигурителен стаж носи пожелателен и условен характер;
-  второ, защото достигането на 1.5% тежест за всяка 

година осигурителен стаж не е обвързано нито с конкретни 
срокове, нито с повишаване на сегашното равнище на пенсии
те;

-  трето, което е още по-важно: дори ускорената и пълна 
реализация на въпросното изменение в чл.70 от КСО в смисъл 
на ежегодно по-голям процент за всяка година осигурителен 
стаж от процента по чл. 100, ал. 1 от КСО, не може и няма да 
реши проблема с изоставането на старите от ново отпуска
ните пенсии за трудова дейност на лица с напълно еднакъв 
принос през техния отминал активен период от живота им. 
А с това не може и няма да спре и в бъдеще наблюдаваното и до 
сега противопоставяне на различните поколения пенсионери с 
един и същ принос за пенсионната системата.

В този смисъл имаме пълно право да попитаме: справед
ливо ли е9 възнагражденията на народните представители 
и на свързаните с тях работни заплати на министри, зам.-ми-

9 За повече подробности по този парлив въпрос виж нашата статия под надслов :„За повече 
морал и справедливост при индексирането на трудовите възнаграждения на народните 
представители и пенсиите на пенсионерите“, публикувана в два последователни броя на в. 
„Златна възраст"- бр. 13 от 1 април 2016 г. и бр. 14 от 8 април 2016 г. ; в електронното изда
ние на сп. „Панорама на труда", бр.5-6-2016 rfhttpsy/view.publitas;
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нистри и пр. в още 27 институции да се осъвременяват 4 пъти 
годишно, на основата на средната работна заплата в пуб
личния сектор (която е по-висока от средната работна 
заплата в реалния сектор и средната работна заплата за 
страната), а пенсиите на пенсионерите -  1 път годишно и 
то от средата на календарната година (от 1 юли), по 
т.нар. „Швейцарско правило", което в условията на България 
означава значително по-малка актуализация на техните разме
ри от тази на възнагражденията на народните представители?

За да избегнем недоразумения изрично, ще подчертаем, че 
не става въпрос за размерите и равнището на основните и 
брутните заплати на народните представители, а единствено 
за много по-благоприятните правила за тяхното осъвреме
няване в сравнение с правилата за осъвременяване на пен
сиите (по принцип това важи и в сравнение с правилата за 
осъвременяване на заплатите на наетите по трудови и служеб
ни правоотношения).

В тази връзка си струва да запитаме: не противоречат 
ли тези различия в основата, честотата и механизмите за осъв
ременяване на възнагражденията на народните представители, 
от една страна, и пенсиите на пенсионерите, от друга страна, на 
чл.6, ал. 2 от Конституцията на Р. България.

Заключение

Ниската пенсионна и здравна защита на пенсионерите 
и обусловеното от тях високо равнище на бедността сред 
тях са само малка част от множеството провали на иконо
мическите и социални политики на доминиращите през 
последните 26 години парламентарно представени полити
чески партии и коалиции, а и на техните правителства, ха
рактеризиращи се със системно и перманентно пренебрег
ване на два от основните принципи на съвременните де
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мократични държави в Европа и света: тези на социалната 
справедливост и солидарност в цялата обществена по
литика, както и на перманентно разменени места на це
лите и средствата на икономическата политика -  факт, на 
който обръща специално внимание бившият френски пре
зидент, г-н Никола Саркози, в своята реч пред участниците 
във Световния икономически форум в Давос през януари 
2010 г., където подчертава:

„Въпросите, пред които сме изправени са:
-  Как да поставим икономиката в служба на чове

ка? Как да стане така, че икономиката да бъде средст
во, а не крайна цел?

-  Нужен ли ни е такъв капитализъм, които, в име
то на бързи и високи печалби, пренебрегва жизнените 
интереси на милиони хора?"

И отговоря с предупреждение: „Такъв капитализъм не 
ни е нужен".... Или ние ще се променим, или промяната 
ще ни бъде наложена от икономически, социални и по
литически кризи".

Но по-лошата новина е, че на думи почти всички воде
щи политици, парламентарно представени политически пар
тии и коалиции признават и подкрепят необходимостта от 
системен подход и съдържателни качествени реформи във 
всички области на обществения живот и развитие като за
дължителна мярка и условие за възстановяване на социал
ната справедливост, реализация на основните демократич
ни права на преобладаващата част от населението на стра
ната и повишаване равнището на неговия живот и равнище
то на националната сигурност на страната. Част от тях дори 
говорят за адекватни (на съвременните изисквания) соци- 
ална насоченост, цели и последици на икономическата по
литика (за които говори и Н. Саркози), от една страна, и ико
номически цели на социалната политика, от друга страна; за
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ясно разграничаване на социалните цели и самоцели на 
общественото развитие от средствата (инструментите) за 
тяхната реализация; за гарантиран универсален достъп на 
всички слоеве от населението до качествено образование и 
здравеопазване; ефективно стимулиране на иновациите и 
икономическия растеж; за намерения за успешно огранича
ване на бедността сред пенсионерите и населението като 
цяло и пр. А на тази основа и за ограничаване на високата 
нетна емиграция на предимно млади и образовани лица и 
на задълбочаваща се демографска криза, с множеството 
нейни негативни последици, в т.ч. -  нарастващия и все по- 
остър недостиг на квалифицирана работна сила във все по
вече отрасли и дейности, както и огромните и трудно възс- 
тановими (по естествен път) загуби на човешки капитал -  
най-голямата загуба за страната през последните 27 години.

За съжаление, приведените от нас и още много подобни 
емпирични данни и техният анализ показват и оставят сред 
все по-голяма част от населението впечатление и убежде
ние, че досега на практика болшинството от политиците, по
литическите партии и техните представители в законода
телната, изпълнителната и съдебната власт, всъщност, реал
но, са заинтересовани от запазване на статуквото.

Всичко това поражда множество въпроси, но тук ще се 
ограничим до три по общи от тях, отнасящи пряко до бъл
гарските политици, а косвено и до всички нас, техните изби
ратели:

-  Докога всичко това, което наричаме за краткост ста
тукво, ще продължи и може да продължи ?

-  Какви ще бъдат икономическите, социалните и поли
тически последици за страната и народа ни ако то продължи 
с години ?

-  Каква е вероятността да се окажем една от първите, а 
защо не и първата страна членка на ЕС, в която се сбъдват 
опасенията на бившия френски президент г-н Никола Сар-
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кози, според които: „Или ние (има предвид еропейските и 
световни политици и политически лидери -  пояснението и 
курсива на Д.Н.) ще се променим, или промяната ще ни 
бъде наложена от икономически, социални и поли
тически кризи "? И дали вече не става така?
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ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА И ГРИЖИТЕ 
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ?

Член-кор. проф. Иван Ангелов

Приоритет над приоритетите в България трябва да 
стане постепенното овладяване на острата демографска 
криза, която вече прераства в катастрофа. Населението ни 
се топи. Само през 2015 година е намаляло с 48,4 хил. души. 
Изтичат не само най-младите мозъци, но и генетичният ни по
тенциал.

Демографските кризи обикновено са продукт на сложен 
комплекс от икономически и неикономически фактори. В 
България главната причина е оскотяващата бедност и все 
по-трудното преживяване за 75-80% от населението ни. 
Германия също е в сложна демографска ситуация, но не пора
ди бедност, а по други причини, които не е тук мястото и вре
мето да обсъждаме.

Демографските показатели са силно инерционни. 
Кризата не може да бъде овладяна бързо, но може да се смек
чи постепенно. Поради инерционния характер на тези показа
тели, ако до 15-20 години не се вземат радикални стабили
зиращи мерки, деструктивните демографски процеси ще 
станат необратими и няма да се поддават на положително 
въздействие, дори и да бъде упражнявано. Тогава и да се взе
мат антикризисни мерки няма да има резултати. Настоящото и 
следващото десетилетие може би са последните, през които 
все още може да им се въздейства ефикасно.

Главните фактори за намаляване на населението са 
три: отрицателният естествен прираст поради високата смър
тност, ниската раждаемост и голямата емиграция. Отрицател
ният естествен прираст определя около две трети от намале
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нието на населението. Ако сегашната разлика между уми- 
рания и раждания (44167 повече умирания) и спадане на 
населението в 2015 г. с 48400 души в сравнение с 2014 г. се 
запази, ще намалеем до около 3.5 млн. души в края на ве
ка. При неблагоприятния ни възрастов състав и ако продъл
жават дълго лошите условия на живот, може да се свием още 
повече. Очаква се ромите да станат тогава най-голямата етни
ческа група, турците -  втора, а българите -  трета. През пос
ледните 27 години по броя на населението вече се върнахме 
на равнището на 1946-1947 г., т. е. с около 70 години. В края на 
настоящото столетие ще се върнем 200 години назад по 
броя на населението, а по качеството му -  още по-назад, като 
имам предвид някои структурни аспекти на текущата демог
рафска ситуация. България буквално изчезва от политическата 
карта на Европа.

През 2013 г. средната продължителност на живота в 
ЕС е била 80,6 години, а у нас 74,9 години. По-висока е била тя 
в Испания -  83,2 години, Швейцария -  83, Франция -  82,4, Шве
ция -  82, Гърция -  81,4, Германия 80,9 и т.н. По-ниска от нашата 
е била само в Литва -  74,1 години и в Латвия -  74,3. В съседните 
ни страни картината е пъстра, но по-добра от нашата: в Турция 
-  78,2 години, Унгария -  75,8, Македония -  75,5, Сърбия -  75,3, 
Румъния -  75,2.

Общият коефициент на смъртност в ЕС през 2013 г. е 
бил 9,9 промила, а у нас 15,3 (през 2015 г.) През 2014 г. в ЕС 
няма държава с по-висока обща смъртност от нашата. Висока, 
но все пак по-ниска от нашата, е в Литва -  13,7 промила, Есто
ния -  13,4, Унгария -  12,8 и т.н. Много по-ниска от нашата е 
смъртността в Ирландия -  6,4 промила, Норвегия -  7,9, Фран
ция -  8,4, Испания -  8,5, Словакия -  9,5, Дания -  9,1 и т.н. В съ
седните страни също е висока, но доста по-ниска от нашата: 
Сърбия -  13,9 промила, Румъния -  12,7, Гърция -  10,5, а в Ма
кедония е 8,8.

В резултат на взаимодействието на посочените до тук, а и 
на много други фактори, се формира възрастовата структура 
на населението в България и Европа (виж таблица 1.).
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Таблица 1

Възрастова структура на населението в 2014 г. -  %

Държави/ 
Възрастови групи 0-14години 15-64 години над 65 години

ЕС-28 15,6 65,8 18,5
България 13,7 66,7 19,6
Белгия 17,0 65,2 17,8
Чехия 15,0 67,6 17,4
Дания 1 7,2 64,5 18,2
Германия 1 3,1 66,1 20,8
Ирландия 22,0 65,4 1 2,6
Гърция 1 4,7 64,9 20,5
Испания 1 5,2 66,6 18,1
Франция 18,6 63,5 1 8,0
Хърватия 1 4,8 64,7 1 8,4
Италия 13,9 64,7 21,4
Латвия 1 4,7 66,3 19,1
Литва 1 4,6 67,0 1 8,4
Унгария 1 4,4 68,0 17,5
Австрия 1 4,3 67,4 18,3
Полша 15,0 70,1 14,9
Португалия 1 4,6 65,6 19,9
Румъния 1 5,5 67,9 16,5
Словения 1 4,6 67,9 17,5
Словакия 15,3 71,2 13,5
Финландия 1 6,4 64,2 1 9,4
Швеция 17,1 63,5 1 9,4
Великобритания 17,6 64,8 17,5
Швейцария 1 4,9 67,6 17,6
Македония 16,9 70,7 1 2,4
Албания 19,2 68,8 1 2,0
Сърбия 1 4,3 67,7 1 8,0
Турция 24,6 67,8 7,7

Източник: Eurostat.
Пояснение: В някои страни сумата от трите колони не е 100,0, а с една десе
та под или над, поради съкращенията в десетичните знаци.

На основата на данните в тази таблица могат да се 
правят важни изводи за кратко-, средно- и дългосрочните
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тенденции в икономическото и социалното развитие, за 
тенденциите в раждаемостта и смъртността, за очакваните 
разходи на обществото по образованието, здравеопазване
то и разходите по издръжката на различните поколения, за 
количеството и качеството на работната сила, за миграци
онните процеси и т.н. за всяка страна, а и за Европа като ця
ло. Това е важно, но е извън обсега на моята задача в насто
ящия анализ. Тук ще се огранича само до някои аспекти, 
свързани с демографската ситуация в България.

Много интересна е първата колона, която е наситена 
с цифров материал за комплексни стратегически анали
зи. Тя показва какви са демографските резерви и очак
ваните демографски процеси на отделните страни и на Ев
ропа, като цяло, за следващите 50-70 и повече години.

Демографските резерви на България са силно огра
ничени, защото намаляват децата и младите хора. Те са ед
ва 13,7% от населението, при 15,6% средно за ЕС и 22,0% в 
Ирландия или 24,6% в Турция. Заедно с Германия и Италия, 
ние сме в най-неизгодна позиция, поради ниския дял на 
най-младото поколение. Почти еднаквият относително ни
сък дял на най-младото поколение в България, Германия и 
Италия се дължи на различни причини. С това се подкопава 
потенциалът на тези страни за икономическо и социално 
развитие, а също и за демографски растеж през следващите 
десетилетия. Залага се все по-опасно бъдещо демографско 
потъване. Но докато Германия и Италия имат голям потен
циал за маневриране и търсене на подходящи решения, то
ва не може да се каже за малката и бедна България. Нашата 
страна ще бъде изправена пред още по-големи демографс
ки и свързани с тях други предизвикателства през следва
щите 30-50-70 и повече години, ако не вземе незабавни ра
дикални мерки. Още от сега трябва да се мисли как предиз
викателствата да бъдат предварително установени и свое
временно смекчени.

7 4



ИВАН АНГЕЛОВ

Източниците на България за млада, предприемчива, енер
гична работна сила и за генетичен потенциал, са силно огра
ничени, поради ниската раждаемост и голямата емиграция, 
със всичките негативни последствия. А да разчитаме на 
имигранти от Северна Африка и Близкия изток (както ни 
беше препоръчала преди две години Кристалина Георгиева), е 
рисковано по много причини. Една от тях е сегашният етни
чески състав (роми и турци) на нашето население, който е бли
зък до критични стойности. Ако към него се добавят още го
леми маси арабски и други имигранти-мюсюлмани от горните 
региони, ситуацията у нас може да стане сериозна. Младите 
поколения на компактните български общности в чужбина 
също са скромни по мащаб и динамизъм и едва ли може да се 
разчита на тяхното привличане в значими мащаби, при не 
особено привлекателните настоящи и бъдещи условия за ра
бота и живот у нас. Нямаме друг избор, освен да си създаваме 
сами млад човешки потенциал чрез бързо повишение на 
раждаемостта през следващите години и десетилетия и пос
тепенно намаляване на емиграцията.

От данните за Г ермания (13,1 %  деца и младежи от 0 до 14 
години) можем да си обясним отчасти и по-голямата 
склонност на нейното правителство да приема сега млади 
имигранти от чужбина, поради недостига на собствено младо 
поколение. Положението в много други европейски страни 
обаче е различно. Те имат по-висок процент на собствено 
най-младо поколение и не се нуждаят от рискования внос на 
такова от Африка и Близкия изток. Това поражда естествен и 
трудно разрешим сблъсък на национални интереси.

От тази гледна точка, на другия полюс са Албания, Ир
ландия и особено Турция, с голямо младо поколение. С 
всичките деликатни структурни особености на турското мла
до поколение. Европа и най-вече съседите на Турция тепърва 
ще се сблъскват през следващите години и десетилетия с
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последствията от настоящата демографска ситуация в тази 
страна, която впечатлява силно, гледана отстрани, но е наси
тена с вътрешно напрежение и конфликти, които тепърва ще 
се проявяват през следващите десетилетия. Сегашните евро
пейски лидери като че ли не си дават сметка за това! Да не го
ворим за българските политици, които едва ли ги познават!

От гледна точка на краткосрочния хоризонт много 
показателни са данните в последната колона на табли
цата. Заедно с Италия, Германия, Гърция, Португалия, Фин
ландия, Швеция и Латвия, ние сме с най-висок дял на най- 
възрастното поколение (виж таблица 1.). Но сме в най- 
трудна ситуация, защото разполагаме с най-ограничен по
тенциал, за да се справяме с произтичащите от това бъдещи 
проблеми. Делът на поколението над 65 години у нас пре
вишава дела на поколението от 0 до 14 години почти със 6 
процентни пункта и продължава да расте. Само в Германия 
и Италия тази разлика е по-голяма. В 8 от държавите в таб
лица 1. делът на тези с най-младо поколение превишава де
ла на най-възрастното. В останалите 20 страни е обратното. 
Това е тревожно за Европа. Съотношението между хората в 
работоспособна възраст и пенсионерите у нас е едно от 
най-неблагоприятните в ЕС и продължава да се влошава. За 
малка и бедна страна като нашата, това е сериозен проблем, 
който засега не се осъзнава от българските политици.

Задълженията на нашето общество да помага на най- 
възрастното поколение през следващите 10-15 и повече го
дини, са големи. Държавата трябва да прави това при 
силно ограничените й текущи материални и финансови 
възможности, които до голяма степен са изкуствени, защо
то ресурси има, но правителството не ги мобилизира за фи
нансиране на най-важни национални програми. То трябва 
да им осигурява подходящи пенсии, достъп до здравни гри
жи и лекарства, почивка, подходяща домашна среда, особе

7 6



ИВАН АНГЕЛОВ

но когато останат самотни, старчески домове при крайна 
нужда и всичко от което се нуждаят за достойни старини, за 
да не ровят в кофите за отпадъци. И най-вече -  уважение за 
техния принос за развитието на България в миналото и мол
ба за прошка заради допуснатите спрямо тях огромни несп
раведливости, през последните 27 години. На тези грижи 
не трябва да се гледа като на бреме, а като изпълнение на 
синовен дълг към нашите родители и деди. Недопустимо е 
противопоставянето на поколенията, каквото някои хора у 
нас си позволяват.

На другия полюс, с по-малък дял на най-въз- 
растното поколение, са Ирландия, Албания, Македония, 
Словакия, Полша и най-вече Турция. Те го дължат на собст
вените си усилия да поддържат по-висока раждаемост в 
продължение на десетилетия и да полагат много други гри
жи, за да имат сега солидни демографски ешалони от най- 
младо, младо и средно по възраст поколения и по-малък 
дял на най-възрастното. В някои от тези страни това се дъл
жи на високия дял на необразовано мюсюлманско населе
ние, за което семейното планиране е непознат лукс. Не мо
же да разчита на прогрес страна с висока раждаемост на 
бъдещо неграмотно и безработно поколение, което се 
превръща в източник на престъпност.

Ние трябва да настояваме за нова пенсионна поли
тика. България е страната с най-ниската средна продължи
телност на живота в ЕС -  74,9 години, при 80,6 години сред
но за ЕС. Повишаването на пенсионната възраст е неце
лесъобразно. Пенсионната възраст трябва да се обвърже 
със средната продължителност на живота у нас.

България е страната с най-ниски пенсии в ЕС. Трябва 
да се настоява за ускорено повишаване на пенсиите, така 
че средната месечна пенсия да достигне около 540 лева през 
2020 г. при 330 лв сега и около 800 лева към 2025 г. Прогно
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зираното от Министерството на финансите повишение на 
пенсиите за следващите няколко години с по 1,0-1,5% (за 2016 
г. е 1,3%) е несериозно, дори подигравателно при сегашното 
им мизерно ниско равнище. При такива ниски доходи на над 
два милиона пенсионери няма как да се повиши потребител
ското им търсене. Не трябва да се допуска намаляване на бю
джетните субсидии за пенсионния фонд през следващите го
дини. Обратното, до преодоляването на двукратното изоста
ване на пенсиите у нас, по-големите бюджетни субсидии за 
пенсионния фонд са неизбежни и необходими.

Повишаването на продължителността на живота 
предполага цял комплекс от мерки -  икономически и не- 
икономически. Тук ще се спра главно на икономическите 
мерки, защото анализите показват, че те са главните при
чинители за ниската раждаемост, високата смъртност, нис
ката продължителност на живота. От началото ще посоча 
някои мерки за подобряване на здравното обслужване на 
населението и по-специално на възрастните хора, а след то
ва -  на повишаването на пенсиите.

Между първата група мерки най-голямо внимание зас
лужават:

• от 1 януари 2017 г. да се отмени статутът на болници
те като търговски дружества. Тяхната работа трябва 
да се оценява по качеството на лечебната им дейност, 
в това число и на възрастните хора, а не по финансо
вите им баланси. По това напоследък заговориха и уп
равляващите, но аз го предлагам от 15 години;

• да се осигури реален всеобщ достъп до здравни 
услуги на всички български граждани, в това число и 
на възрастните хора. Да се прекрати закриването 
на общински болници по финансови причини. Да се 
осигури нормална здравна помощ и подходящо 
снабдяване с лекарства на живеещите в малките и

7 8



ИВАН АНГЕЛОВ

отдалечени села и за малките градчета. В голяма част 
от българските села по цяла година не стъпва лекар, 
от което най-силно засегнати са възрастните хора. В 
резултат на това все по-често ги посещават свещени
ци, поради преждевременното напускане на този свят 
от хиляди възрастни хора;

• от началото на 2017 г. да започне повишение на 
процента на възстановяване (реимбурсиране) от 
Здравната каса на разходите на пациентите за ле
карства, като до 2020 г. се достигне средното равнище 
в ЕС. Засега сме на едно от последните места;

• от януари 2017 г. да започне съществено увеличение 
на дела на здравното осигуряване за зъболечение 
в общия бюджет на Здравната каса, като до 2020 г. 
достигне средното равнище в ЕС. Преобладаващата 
част от възрастните хора над 60-65 години са със 
силно овредени или изцяло липсващи зъби, което не 
им позволява да се хранят нормално, с всички нега
тивни последствия за тяхното здраве и за живота им;

• от началото на 2017 г. за неосигурените бедни 
възрастни хора над 60 години държавата да запла
ща изцяло здравната им помощ;

• до края на 2016 г. да се изработи специална програма 
за комплексни грижи за възрастните хора, с оглед 
намаляване коефициента на смъртност към 2030 г. до 
11,0-11,5 промила (при 15,3 през 2015 г. -  най-високия 
в ЕС) и повишаване средната продължителност на жи
вота у нас до 77,5-78,0 години (при 74,9 сега);

• от началото на 2018 г. ДДС да се намали на 5 %  за 
лекарствата;

При формирането на алтернативната политика по доходи
те през следващите години трябва да се изхожда от това, че при 
сегашното съотношение между производителността на труда
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у нас и средното в ЕС (47%), измерена с брутната добавена 
стойност (БДС) на заето лице, а на доходите под 20% у нас, към 
това в ЕС, и при спазване на европейските правила по заплаща
нето и пенсионирането, нашите реални пенсии са поне ДВА 
ПЪТИ ПО-НИСКИ от това, което би трябвало да са.

Ориентирът ни трябва да бъде повишаване на 
средната пенсия за трудов стаж през следващите десетина 
години до равнище, съответстващо на равнището ни по 
производителност на труда към средното за ЕС към края на 
този период. Препоръчвам нарастването на средните ме
сечни пенсии у нас да следва темпа, показан в таблица 2.

Таблица 2

Средни месечни пенсии

Години Лева %  на нарастване Прираст в лева
2014 310 - -
2015 322 3,9 12
2016 330 2,5 8
2017 360 9,1 30
2018 410 13,9 50
2019 470 14,6 60
2020 540 14,9 70
2021 590 9,3 50
2022 640 8,5 50
2023 690 7,8 50
2024 740 7,2 50
2025 790 6,8 50

Пояснения: Данните за 2014 и 2015 г. са от Годишните отчети на НОИ. Дан
ните за 2016 г. са очаквани, а за останалите години са мои прогнози за цяла
та икономика. Процентите на нарастване са спрямо предходната година. 
Прирастът на пенсията в лева в последната колона показва нейното пови
шение спрямо предходната година.

В препоръките си за повишение на пенсиите имам 
предвид преди всичко пенсиите за трудова дейност и 
прослужени години. Ускореното повишение на тези пен
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сии да започне от месец Юли 2017 г. Компетентните власти 
следва да преценят как да се постъпи с другите видове пен
сии, на основата на специфични критерии. Пенсиите да не 
се облагат с данък върху доходите.

Ресурсите за набелязаните повишения могат да се 
набавят от още по-голямо участие на бюджета за финанси
ране на пенсионния фонд, от повишение на пенсионно- 
осигурителните вноски, по-добра събираемост на социално- 
осигурителните вноски, отстраняване на различните приви
легии и изкривявания от нормалната логика на пенсионното 
дело (например за работещите в съдебната система, сило
вите органи, държавните служители). Бюджетът ще набави 
допълнителните ресурси чрез предлаганата от мен и други 
икономисти радикална реформа на данъчната система и по- 
добрата събираемост на данъците и другите държавни взе
мания. За препоръчаните повишения на пенсиите ще са не
обходими следните допълнителни ресурси (виж таблица 3).

Таблица 3

Допълнителни ресурси за повишения на пенсиите

Години Средна годишна пен
сия -  лева

Допълнителен Допълнителен годишен 
ресурс за 1 ресурс -  млн. лева 

месец -  млн. 
лева

2017 360 65,4 392
2018 410 109 1308
2019 470 131 1570
2020 540 153 1831
2021 590 109 1308
2022 640 109 1308
2023 690 109 1308
2024 740 109 1308

2025 790 109 1308

Пояснение: данните за 2017 г. са само за второто полугодие. Необходимите 
допълнителни месечни и годишни ресурси са изчислени на базата на 2,18 млн. 
пенсии за всички години и прогнозираните повишения на средната пенсия за 
всяка година. Броят на пенсиите може да се променя по години, но това няма 
да измени съществено общия размер на необходимите допълнителни ресурси.
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Финансиране на повишението на пенсиите

Пазарните фундаменталисти -  политици и икономисти, 
веднага ще възразят, че няма пари за финансиране на такава 
спасителна пенсионна програма в България. Това не е вярно!

Финансовите ресурси за изпълнението на настоя
щата програма могат да се осигурят още през следващите 
години чрез провеждане на отдавна предлаганата от мен 
цялостна данъчна реформа, а също и от редица други из
точници. България е член на ЕС и е длъжна да изпълнява пи
саните и неписани закони и правила на общността в пенси
онната област. Ако се прилагат данъчните принципи и пра
вила на преобладаващата част от страните в ЕС само от 
двата преки данъка -  данъкът върху доходите на физи
ческите лица и данъка върху печалбата, могат да се съ
бират допълнително около 2,5-3,0 млрд. лева годишно. 
Заедно с другите данъчни реформи, които предлагам мно- 
гократно през последните 6-7 години, при по-висока ефек
тивност на данъчната администрация и по-добра данъчна 
дисциплина, общият размер на данъчните постъпления 
може да нарастне с около 4,0-4,5 млрд. лева годишно 
още през следващите няколко години.

Държавата може да получи допълнително и много ми
лиарди лева ако ограничи злоупотребите с монополно 
положение. Нещо, което тя също не прави. От това нашата 
държава губи ежегодно по няколко милиарда лева.

Още по-големи ресурси за спасяването на България от 
демографската катастрофа може да се намерят чрез пред
приемане на истинска борба на живот и смърт срещу 
престъпността и корупцията, обхванала българските по
литически и бизнес среди през последните 27 и повече го
дини. Това обаче изисква наличието на група хора на кор
милото на нашата държава със силна политическа воля, 
голям кураж и непоклатима готовност да служат на Бъл
гария, каквото и да им се случи в предстоящата тежка борба.
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В продължение на 10-15 години могат да се върнат на 
България десетки милиарди лева, заграбени от прес
тъпниците през изминалите 25-30 години. Престъпността и 
корупцията е много силна, но съвременната държава, с ней
ния силов апарат и подкрепата на милионите честни хора, е 
по-силна от всички. Само да пожелае да използва силата си! 
Покорно кроткият, търпелив и послушен български на
род трябва най-сетне да се събуди от летаргичния си сън!

При формирането на алтернативната политика по до
ходите през следващите години трябва да се изхожда от то
ва, че при сегашното съотношение между производител
ността на труда у нас и средното в ЕС (47%), измерена с 
брутната добавена стойност (БДС) на заето лице, а на дохо
дите под 20%  у нас, към това в ЕС, и при спазване на евро
пейските правила по заплащането и пенсионирането, на
шите реални заплати и пенсии са поне ДВА ПЪТИ ПО- 
НИСКИ от това, което би трябвало да са.

Според европейските критерии средната месечна 
пенсия през 2016 г. би трябвало да е около 700 лв., а не 
330 лв. За постепенното преодоляване на това буквално ог
рабване, препоръчвам изпреварващо нарастване на зап
латите и пенсиите пред производителността на труда в 
продължение на 10-15 години. Този процес трябва да за
почне от идущата година. Тук прилагам проект за прогно
зираните от мен пенсии от 2017 до 2025 г. (виж таблица 
3.). Обосновката на тези предложения е в последната ми 
статия „Заговорът между властите и капитала срещу 
трудовите хора в България", а също и в други публикации. 
В препоръките си за повишение на пенсиите имам предвид 
преди всичко пенсиите за трудова дейност и прослужени 
години. Компетентните власти следва да преценят как да се 
постъпи с другите видове пенсии, на основата на специфич
ни критерии.
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ИКОНОМИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ 
ПАРАМЕТРИ НА ДОСТОЙНИЯ ЖИВОТ 
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Проф., д. ик.н. Пенка Найденова 

Въведение

Всяко проучване на обособени групи от населението е 
принос към изграждането на неговия демографски профил 
като основа на политиката за населението. Чрез по-под- 
робното изучаване на специфичните процеси и особености 
се преценява оптималността в разпределението на ресурси
те и капацитетът на групите при участието им в развитието. 
На практика това не е леко изпълнима задача, въпреки че у 
нас вече има много фрагментарни изследвания, включител
но с интердисциплинарни изводи. Обясненията се търсят в 
липсата на управленски интерес или на достатъчно позна
ния, в политически противопоставяния или социално дифе
ренциране. Тук би могло да се прибави и т.н. поколенческо 
диференциране и дори противопоставяне. То, съвместно с 
другите причини, е повод да се обърне по-голямо внимание 
на поколението от третата възраст с неговата незабелязвана 
позиция на създател на младото и действащо активно насе
ление и неговите начални условия на живот. Всичко това 
предполага оценка на условията на живот и удовлетворе
ността от тях на самото възрастно население.

Известно е, че във връзка с агрегирането или сравнени
ята между групите население характеристиките им се свеж
дат до еднакви по тип категории в зависимост от задачите на
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изследването. Най-популярни и препоръчвани от междуна
родните организации са категориите и съответните измери
тели от типа на: начин на живот, жизнен стандарт, качество на 
живота, добруване (well being), достоен живот, индекс на чо
вешкото развитие. Последният (по сбора на няколко показа
теля) характеризира степента на развитие, а именно здравос
ловност и продължителност на живота, образованост и стан
дарт на живота, определен по дохода или БВП. Другите кате
гории нямат фиксиран брой и вид показатели, така че по тях 
не могат да се правят точно оразмерени сравнения, но те са 
по-обхватни по признаци, по които и преливат една в друга.

Това може да се каже и за категорията достоен живот 
(ДЖ), спрегната с групата население в третата възраст (в сми
съл на определение на възрастното население). По смисъл 
тази категория е много близка, ако не идентична, на извест
ното от докладите на икономическата комисия (ИК) на Евро
пейския съюз (ЕС) well being (с превод добруване, благополу
чие, добро преживяване или съществуване). Според вижда
нията на ИК всяка държава би трябвало да стандартизира по
казателите си, представящи в синтез степента на задоволе
ност и удовлетворяемост на средните потребности на човек в 
зависимост от нормите, ресурсите и традициите. Разработе
ни показатели в система и осреднени характеристики по 
страни, общности и специализирани групи от населението 
няма, макар техните признаци да се изявяват ежедневно и 
навсякъде в живота на хората. Така е и при категорията дос
тоен живот, наименованието на която напомня, че тук имат 
място и етични признаци. В този случай в приложението й 
при оценка на населението в третата възраст се използват 
различни индикатори, често водещи до нееднакви изводи и 
неадекватни политики и мерки. При липса на преднамере
ност едно от средствата за уеднаквяване и достоверност на 
характеристиките и изводите е сериозното вглеждане в ста
тистическите данни, научно разработени и интерпретирани.
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В настоящия доклад е направен опит да се анализират пара
метри само от две области, свързани с категорията достоен 
живот (ДЖ) -  икономическата и демографската. Макар да не 
са достатъчни за пълнотата й, тези области и производните 
от тях показатели представляват задоволително състоянието 
на населението и неговата удовлетвореност от условията на 
живот и адекватността на политиките съобразно изисквания
та за достоен живот на хората в третата възраст.

Задачата тук е да се разграничат определени условия и 
фактори, които влияят на достойния живот не толкова в 
контекста на етиката или психологията, колкото на семейно- 
битовата, професионалната, културно-традиционната и до
ри екологичната среда, изявени в демографските и иконо
мическите параметри на живота в третата възраст.

Става въпрос именно за живота на хора, преживели съ
бития и придобили опит от по-ранните му фази, изпитващи 
промените в развитието, променящи се и самите те. В този 
контекст се анализират основните икономически и демограф
ски параметри, очертаващи качеството на живота. При това се 
взимат предвид различията им в отделните фази на живота по 
различни места, сред различни общности и стремежи. Отне
сени към т.н. трета възраст, тези параметри напомнят за връз
ката между поколенията и смяната на позициите, от които за
виси благополучието им. Преплетена в социалните мрежи, 
парично-стоковите отношения и политическата атмосфера, 
достигнатата степен на благополучие се изразява в материал
ните условия на живот, финансовите източници, дохода, съот
ветно заетостта, задълженията към децата, държавата и об
ществото, културните интереси и духовния живот, здравос- 
ловното състояние и стареенето в добро здраве и активност в 
съотношение с отговорностите на държавата, обществото и 
поколенията. Ролята на параметрите е да разкрие тези особе
ности, връзки и степен на благополучие.
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Същностни прояви на параметрите

Първото и съзидателно условие за всеки живот, незави
симо от категоризациите, е природо-биологично и опреде
ля физиологичните качества и въздействия. Никой не ос
порва тяхната първичност, имаща място и в категорията 
достоен живот. В една част от тях човек се намесва, за да ги 
стимулира или предотврати, надържайки се на придобити 
знания и опит и в полза на утвърждаването и развитието си. 
Тук се числят т.н. демографски параметри, отнасящи се до 
естествения прираст на хората в тяхната масова проява като 
съвкупност, изживяваща природните процеси и явления и 
човешката намеса в тях. В този смисъл изявяващата се в съв
ременността демографска криза на страната има свой отпе
чатък и връзка с другите фактори на ДЖ.

Най-характерно за населението в третата възраст ста
тистически разграничимо е като съвкупност от възрастните 
лица на 60 и повече години, или на 65 и повече години (без 
да се отделя т.н. „четвърта" летателна възраст). При интерп
ретирането на състоянието и позициите на възрастните 
посредством която и да е категория, включително ДЖ, не 
може да не се отбележи настъпилата промяна в тренда на 
развитието на населението, много често възприеманата ка
то пета фаза на демографския преход с растяща смъртност и 
намаляваща раждаемост, дебалансиращи баланса в естест
вения прираст. Численото преструктуриране все повече е в 
полза на възрастното население. Това не е просто демог
рафска характеристика, която да се отбелязва и отминава в 
бързия ход на съвременните събития. Това е трайна траек
тория, която влияе върху цялостното развитие на човечест
вото и засяга всички сфери на живота. Колкото повече това 
не се отбелязва и се пренебрегват позициите на възрастни
те, толкова по-сериозни и по-трудно разрешими ще са пос
ледиците в икономическото и социалното развитие. Типи
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чен пример за това е демографското развитие на България, 
бидейки по-слабо икономически развита, но и една от пър
вите десет страни в Европа с най-висок темп на демографс
ко остаряване и най-голям дял на възрастното население 
(табл. 1).

Таблица 1

Отчетни и прогнозни демографски показатели 
за България, 2010-2060 г.

Показатели 2010 2015 2030 2045 2060
Население, хил. 7365 7154 6452 5869 5525
Средна възраст, години 41.9 43.3 46.5 48.4 49.2
Население 60+, % 24.4 25.8 30.3 36.1 40.0
Население 65+, % 18.5 19.2 23.6 28.8 34.5
Население 0-14, % 13.2 13.4 12.4 12.3 12.0
Средна продължителност 
на живота, години

71.6 74.7 77.9 80.7 83.3

Източник: НСИ. Статистически годишник, 2010-2016г., ЕВРОСТАТ

Посочените 15-годишни интервални показатели изра
зяват ясно тенденцията на остаряване в бъдещите 45 годи
ни, през които сегашното по-младо население ще старее, за 
да се стигне от сегашната средна възраст от 43.3 години до 
близо 50 години, от които се приема, че са вече хора в стара 
възраст. Куриозното е повече в развитието на съвкупността 
от възрастното население. При сегашния брой население от 
около 7 млн. над 60 годишна възраст са около 2 млн., докато 
в 2060 г. ще достигнат 2.2 млн. при 5.5 млн. население, а по 
някои прогнози -  и по-малко. Въпросът е каква икономика 
трябва да отговаря на такова съотношение между млади и 
стари и с какъв темп на промяна в равнището на благосъс
тоянието на възрастните, при сегашното незадоволително 
равнище на ДЖ. Това равнище сега има и още един смуща
ващ демографски показател. Той се изразява в неравномер- 
ността в остаряването в третата възраст между мъжете и
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жените. С напредване на годините все по-преобладаващи са 
жените с повече години средна продължителност на живо
та. Така при равен брой жени на възраст 50-54 години, или 
на 100 жени -  100 мъже, на възраст към 80 години на 100 
жени се полагат 55 мъже (табл. 2).

Таблица 2

Възрастово-полова структура и съотношение жени/мъже 
на населението на 60 и повече години към 2015 г.

Възрастови
групи

Общо
население

Мъже Жени Мъже 
на 100 жени

60-64 492 216 276 78
65-69 493 229 264 86
70-74 359 1 48 211 70
75-79 276 1 07 1 69 63
80+ 333 118 215 55

Общо 1953 818 1135 72

Източник: НСИ. Статистически справочник, 2016.

Съотношението, което показва как все повече остарели 
жени остават овдовели, има важно място при характеризи
ране на качеството на живота чрез ДЖ. Проличава, че не 
толкова поради лошо здраве, или при изпитване на такова 
жените, в по-големия си превес преживяват третата възраст 
при по-силно влошаване на качеството на живота. От една 
страна, преживяват смъртта на партньора си, остават сами, 
без поддръжка на дома и трябва да се справят с всички пот
ребности и трудности при заболяване. От друга страна, при 
по-ранната загуба на партньора полагат повече грижи при 
евентуалното му заболяване, при по-голяма отговорност 
към деца, имуществени, финансови и домашни грижи. Рабо
тили в общественото производство (при състав на работна- 
та сила към 1984 г. например с 51-52% участие на жените), в 
по-голямата си част в материалното производство и между 
това отгледали по 2 деца, жените получават до 80%  по-
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ниски трудови възнаграждения. Така в пенсионна възраст 
им се начисляват по-ниски пенсии и търпят по-големи жиз
нени затруднения и материални лишения, и са на най- 
ниското стъпало под линията на бедността. Ако прибавим 
съвременната жилищна отдалеченост на младите с техните 
нуклеарни семейства, но с деца, отгледани от бабите, миг
рацията им към големите градски центрове или вън от стра
ната, както и случаите на безработица, когато старите пома
гат, се получава твърде нерадостна картина на ДЖ. Тя има 
два върха на изживяваните трудности -  за мъжете и за же
ните, но надвишаващ този за жените.

Въпросът е, че демографското разделяне по пол и въз
раст изяснява социалния облик на хората в третата възраст, 
разликите в тяхната материална издръжка и възможности за 
доживяване, водещи до промяна на отношенията в социал- 
ната среда и между поколенията. Проличава фактът, че в 
удължаването на продължителността на живота, дебаланси- 
рано в полза на жените, няма потвърждение за стареене в 
добро здраве и задоволеност като елементарни характерис
тики на ДЖ. Ако този показател се съпостави с материалната 
издръжка и БВП, проличава и другият факт -  че между тях 
няма пряка корелативна връзка, каквато предполага индек
сът на човешкото развитие. Макар да звучи иронично и не
подходящо, но бихме попитали дали тогава у нас не се про
явява „нечовешко развитие". Отговорът е близък до утвър
ждаване при категоризиране на икономическите парамет
ри, защото, за разлика от демографските и тяхната биоло- 
гична предопределеност и обективност, икономически па
раметри се проявяват като икономико-управленски. В света 
на стоково-паричните отношения и силата на дохода ико- 
номико-управленските параметри управляват живота на 
хората. При хората в третата възраст те го затрудняват.
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Третата възраст и икономико-управленското 
развитие

В една така дефинирана връзка има такова множество 
от променливи, които, както се знае, са предмет на множес
тво изследвания и документи, и които трудно могат да се 
сведат в едно обобщение, завършващо с модел. Спомена
вайки за това, следва да се напомни, че осигуреността с до
ход е решаващ фактор на стандарта на живота или на благо
получието и ДЖ, с еднаква сила важеща и за третата възраст. 
Силата на този фактор и материалните условия на живота на 
възрастните, вече пенсионери, е в зависимост от степента 
на развитие на всяка държава и от управленските решения 
за разпределение на ресурсите. В съответствие с този из
вестен контекст, остава все още неизвестно как или, по- 
скоро, защо и по силата на какъв морален принцип за хора
та в третата възраст се говори със спокойна увереност и на
учни доказателства, че са най-уязвимата група, най-бедни и 
най-неблагонадеждни при оставане в работната сила Ако те 
проявяват подобни признаци, голямата вина е не вътре в 
тях, като носещи качеството уязвимост, а в условията и уп
равлението, което ги уязвява, така че те са уязвявани, а не 
уязвими1, и не бедни, а бедстващи, защото са работили и 
пестили за дохода на старини, които сега управленската 
система им отнема. За нейната състоятелност може да се 
каже много, към което да се прибави и следната управленс
ка констатация: „Динамиката на разходите за пенсии и по
мощи по Държавно обществено осигуряване в голяма сте
пен зависят от динамиката на броя на пенсионерите в съот
ветната календарна година и средния размер на плащания

1 Найденова, П. 2016. Уязвима група ли е възрастното население. -  В: Възрастните хора ка
то ресурс в развитието. Варна, „Славена".
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та"2. Излиза, че решението освен на правителството зависи 
и от демографията, защото и смъртността намалява броят 
им, а тя е много по-честа сред третата възраст, особено през 
кризисния период 2008-2016 г. (над 20% о при обща 15.3%о), 
което означава, че от 110 хил. умрели през отчетената 2015 
г., 83 хил. са лица на 60 и повече години, половината от кои
то над 80 годишна възраст.

Сами по себе си констатациите, че няма силна и право
линейна корелация между БВП на страната и величината на 
средната работна заплата, и че разходите за пенсии растат и 
при нулев растеж, дори при отрицателен темп до 4%  на БВП 
в реална стойност в споменатия период, потвърждават си
лата на управленските решения за упражняване на държав
ния бюджет и определяне на социалното положение на на
селението в масовия му състав. Поводът тук е да се обърне 
внимание на самоувереният извод за нарастване в бюджета 
на пенсионните разходи (ако те трябва да се сведат до ре
алните възможности на хората от третата възраст) да пови
шат през изминалите 7-8 години равнището на потреблени
ето си, и съответно на ДЖ, оставало ниско четвърт век на т.н. 
преход от 1989 г. насам към пазарна икономика. От една 
страна, забележително е, че през последните кризисни го
дини у нас не се пристъпи към свиване на разходите за со- 
циална защита на населението, както това стана в повечето 
европейски страни. Икономическите параметри обаче нед
вусмислено потвърждават, че то се провежда при ниско и 
недостатъчно равнище за средна нормална издръжка на на
селението и задоволително качество на живота общо и осо
бено подчертано за населението в третата възраст3. Затова

2 Христосков, Й. 2012. Социалното осигуряване в периодите на икономическо развитие. -  
В: Пазарът на труда и социалната защита в икономическото развитие на България. С., Акад. 
изд. „Проф. М. Дринов".
3 Съйкова, Св. 2014. Предизвикателствата пред НСИ пред информационното осигуряване 
на измерванията на качеството на живота. Статистика, 2.
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през тези години в риск от бедност и социално изключване 
изпадна половината от населението, а възрастните сред не
го още повече, независимо от измерванията по различни 
методи и преместването нагоре на границата на бедността 
под компетенцията на Министерския съвет.

В периода разходите за социално осигуряване в номи- 
нална стойност нараснаха от 6.45 на 9.72 млрд. (индекс 
2015/2008 145%) при нарастване на БВП от 73.10 на 86.37 
млрд. (индекс 118.2%) т.е. от 8.8 на 11.3% (табл. 3). Това, кое
то обаче остава да се пресметне, е доколко действащата ин
флация понижава реалния прираст в равнищата на пенсиите 
и как се отразява на новопенсиониращите съотношението 
средна пенсия към средна заплата (35% в 2015 г. при пос
тигнатите близо 42%  по време на върховите кризисни годи
ни) (табл. 3), след като това е най-тежкият отпечатък за ста
рите пенсионери, заедно с лъкатушните методи за опреде
ляне на пенсиите вече от десетилетия.

Таблица 3

Разходи за социално осигуряване и съотношение към БВП 
като дял и темпове на прираст през периода 2008-2015 г.

Показатели 20082009201020112012201320142015
БВП, млрд. лв. текущи цени 73.1072.8473.7880.1081.5481.9783.6186.37
Разходи за социално осигу
ряване, млрд. лв.

6.45 7.64 8.17 8.22 8.36 8.97 9.38 9.72

Темп на прираст на разхо
дите, %

100.0 18.4 6.9 0.6 1.7 7.3 4.6 3.6

Разходи в %  от БВП 8.8 10.5 11.7 10.3 10.3 11.0 11.2 11.3
Темп на относителния при
раст, %

1 .00 19.3 11.4 12.0 0.0 6.8 1 .8 0.9

Пенсии от разходите, млрд. лв. 5.63 6.52 7.02 7.13 7.26 7.79 8.16 8.40
Темп на прираст на пенсиите, %  15.8 7.7 1 .6 1.6 7.3 4.7 3.4 3.4
Темп на прираст на пенсии
те към номиналния темп на 15.8 7.7 7.7 1.6 7.3 4.7 3.4
БВП, %
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Показатели 20082009201020112012201320142015
Номинален темп на прирас
та на БВП, %

1 .4 1 .3 8.7 9.9 0.5 3.3 4.3

Реален темп на прираста на 
БВП, в %

5.6 -4.0 0.1 1.6 0.7 1.3 1 .5 3.0

Индекс на потребителските 
цени (темп), %

12.4 2.8 2.4 4.2 3.0 0.9 1 .4 1 .1

Брой на осигурените заети, 
хил.

2814 2935 3045 3145 3239 3330 3422 3504

Пенсионери на 100 осигу
рени

58 58 58 60 62 62 64 64

Средна пенсия към средна 
заплата, %

39.9 41.8 40.7 38.9 37.1 37.9 37.7 35.0

Източник: НСИ. Статистически справочник, 2009-2016.

Третата възраст под сянката на пенсионната 
политика и социално-икономическите условия

Прирастът на разходите за пенсии, при величина 5.63 
млрд. лв. през 2008 г. и 8.40 млрд. лв. в 2015 г., т.е. от 45%  по 
номинални стойности, повдига оптимистичната надежда за 
повишено равнище на ДЖ. По група оценка при над 2 млн. 
пенсии се стига до средно равнище над 430 лв., т.е. със 100 и 
повече лв. над границата на бедността. Фактически разпре
делението на надбавената сума не е ясно, загубвайки сред 
опитите за пенсионна реформа и преизчисляване на пенси
ите. Общо доходите на населението остават по-ниски спря
мо средния доход на лице в домакинството (до 70%) при 
лишения в потреблението от всякакъв вид стоки и услуги. 
По данни на ЕВРОСТАТ жените на 60 и повече години до 35% 
се числят към множеството бедни, при 23%  сред мъжете4 

Така хората от третата възраст (и трето качество хора) 
изведнъж стават по този показател (за пенсионните разхо

4 Черкезова, Ст. 2016. Доходи в третата възраст -  ефекти на удължаване на трудовата кари
ера. // Население, бр.№ 3, с. 111-127.
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ди) най-неуязвими от кризата. Значителното нарастване на 
пенсиите с 2 млрд. само за 5-6 години, и то без отражение на 
ограниченията в държавния бюджет и на разклатените фи
нанси през толкова сериозната световна икономическа и 
финансова криза, е направо съмнително. При ежегодни 12% 
трансфери в социалните разходи от централния бюджет, 
както и на субсидиите от същия бюджет за покриване на де
фицита на фонд „Пенсии" от близо 2 млрд., т.е. нарастването 
на участието на централния бюджет в разходите за пенсии 
от 37%  на 56%  не може рестриктивната политика да няма 
отражение.

Невъзможността на социалното осигуряване да попъл
ва пенсионния фонд, макар и при нарастващ брой на осигу
рените заети показва, че тази зависимост расте. Още повече 
при 3%  поредно намаляване на осигурителните вноски. При 
рестриктивната политика и свиване на централния бюджет, 
подобна конфигурация външно изтъква сериозната загри
женост, за разлика от много страни в Европа, за родителско
то поколение на управляващите (старите майки и бащи) и за 
собственото им поколение (децата). Проблемът е там, че ако 
символичната помощ за деца, прибавена към социалните 
надбавки (детски, семейни) и т.н., които никога не са били 
големи и решаващи за отглеждането на децата под сянката 
на родителите, в средата на хората от третата възраст се 
случи и става нещо друго, което има облик на дългосрочен и 
прикрито действащ геноцид. В неговия обсег са механизми
те на инфлацията, отнемаща доста в %  от ниското равнище 
на пенсиите чрез поскъпване на потреблението, огранича
ване на достъпа до безплатна медицинска помощ и лекарст
ва, до културни изяви, почивки или туризъм, до малко от
дих и доволство след уморителния им труд и силни социал- 
но-емоционални преживявания. Остават данъчните злини, 
банковото поведение, безработицата, особената безжалост
на сила на енергийния монопол. Последният доведе до т.н.
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целеви помощи, защото тези стари (между всички други) 
граждани изживяват най-тежко липсата на пари да си пла
тят разходите и изпадат в т.н. енергийна криза. Никой още 
не признава алимантерната криза сред тях. Плъзгащата се 
инфлация най-последно, но здраво захвана през кризисния 
период изхранването (с цените и качеството на хранителни
те стоки и услугите, вкл. и транспортните). На всички е из
вестно, че инфлацията се мери по цените на потребителски
те стоки и услуги. И преди 2008 г. те не облагоприятстваха 
възрастните, така че да повдигат равнището на тяхното БЖ. 
Всички потребителски разходи спрямо равнището на пен
сиите вече са нараснали толкова, че просто ограниченият 
остатък от тях след приспадането им не покрива разходите 
за изхранване и преди да се посегне сериозно на цените на 
хранителните продукти. Това статистически лесно може да 
се обвърже и отчете. За страната има отчетност и стратегия 
за студуващите, но не и за гладуващите. Може би, защото са 
трудно отличими поради горчивините, които се вливат в 
празните им стомаси, идващи от разочарованието, че техни
те деца, за които дадоха всичко, ги доведоха чрез управле
нието до капана на пенсионната система и унизителните со
циални помощи. Те са захвърлени в категорията бедни и 
уязвими, на които младите гледат като на прокажени или 
излишни. Пренебрежението или незнанието в действител
ност доведоха хората в третата възраст до по-голяма бед
ност, след така декларираната досега помощ е трудно да се 
прецени.

Утвърдена е вече констатацията, че глобалната криза 
2007-2008 г.5 засяга българската икономика по-късно, но по- 
продължително6. Това проличава от понижението на при

5 Калецки, А. 2013. К-4.0. Раждането на новата икономика след кризата. С., „Класика и стил”.
6 Ангелов, Ив. 2010. Световната икономическа криза и България. София, Акад. изд. „Проф. 
М. Дринов”.
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раста на БВП през 2009 г. след високия темп към 2008 г. и 
невъзстановените му равнища досега. Още в началото й, 
обаче, не бяха взети адекватни превантивни мерки7, вклю
чително спрямо населението в третата възраст. През 2009 г. 
имаше нарастване на пенсиите от 19%, което е опит да се 
осъвременят пенсионните възнаграждения съобразно 
швейцарското правило с отчитане на повишаването на це
ните (тогава с 2.35 процентни пункта). Останалото повиша
ване стана при преизчисляването на всички пенсии поради 
увеличаване на тежестта на 1 година осигурителен стаж с 
1.1% вместо 1%. Това нарастване на пенсиите оказа фиска
лен натиск върху ДОО и държавния бюджет и се стигна до 
свиване. Коригираните мерки означаваха за пенсиите зам
разяването им (2010-2012 г.), както и на равнищата на обез
щетенията за гледане на деца и безработните. Всичко това 
изяде номиналното нарастване на пенсионните разходи. 
Увеличи се възрастта и трудовия стаж с 4 месеца за всички 
категории труд. Стимулира се отложеното пенсиониране с 
коефициент в пенсионната формула. Спадна, макар и слабо, 
броят на пенсионерите за 2012 и 2013 г. с икономия 450 млн. 
лв. при нараснала безработица. Намаляване на разходите за 
пенсии вече се приема за антикризисна мярка (ограничава
не на най-високите пенсии, премахване на 13-та пенсия и 
бонуси или добавки, отмяна на индексацията по швейцарс
кото правило). Отделните европейски държави го направи
ха различно, но и от позицията на много по-високи иконо
мически равнища на доходите и пенсиите. България осигу
ри на своите пенсионери (родители на активното населе
ние) най-ниските равнища. Икономиите от социалното оси
гуряване все пак са перо за държавния бюджет, но не и за 
тази на домакинствата и семействата. Повдигането на ико
номическото равнище дори през кризата идва не от разви

7 Пак там
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тие на производството и икономиката, щом като и номинал
ният, освен реалният темп на БВП спада главоломно (от 6%  
годишен темп до -4%  в 2012 г. и не повече от 1.5-3% към 
2015 г.). В помощ на безобразното заблуждение по номи
налните темпове и тяхното вариране идват параметрите на 
демографската криза (табл. 3). За последните 7-8 години на
селението ни намаля с 450хил. Освен че нарасна смъртност
та -  вече над 15%о, около 350 хил. млади напуснаха страната. 
Когато хлябът на трапезата се поделя между по-малко глад
ни, ще изглежда, че ги насища повече. Зависи, обаче, колко 
са недояли. Възрастното население недояжда с години. Сис
темата и законодателството (с формулата за пенсиониране) 
му осигури такъв доход и пазар на труда, че почти изцяло го 
вкара под линията на бедността. Тя по размер и промяна за
виси от решението на министерския съвет. Засега стигна до 
300 лв. месечно (което значи, че и да се увеличат минимал
ните пенсии -  сегашните 150-200 лв. до 300 лв. тези възрас
тни остават в средата на бедните -  до 40%  от населението 
преди т.н. социални трансфери и 24%  след тях, ако подходът 
за определянето на бедността се приеме за подходящ). За 
ниските пенсии и начисляването на пенсиите отговорност 
носят не самите пенсионери, а хората, справящи се с усло
вията на прехода единствено с поглед към практикувания 
неолиберален модел. Той не разпознава приноса на труде
щите се през времето на социализма, когато по-голямата 
част от сегашните възрастни отработваха осигурителните си 
вноски. Тогава в България заетите са над 4.5 милиона с ре
довен трудов стаж и социално осигуряване. В млада възраст, 
сегашните пенсионери не са били без квалификация, обра
зование и достатъчно години трудов стаж според тогаваш- 
ното законодателство. Конвергенцията на валутните оценки 
и настъпателната скорост на финансовите потоци отклониха 
от адекватна оценка пенсионните вноски и заплати. Имаше 
сериозно отклонение в съотношението размер на заплата
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та/размер на пенсията. Последната, като средна, стига до 1/3 
от средната работна заплата при пенсиониране при новите 
условия след 1989 г., докато понастоящем от 42%  колебливо 
се насочва към 40%, но при други равнища на заплатите.

Разликата в размера на пенсията при еднакъв трудов 
стаж, реална заплата, квалификации и възраст при пенсио
ниране идва от разликата във времето. Ако примерно една
та личност става пенсионер в 2010 г., а другата в 1998 г., раз
ликата може да е до 20-30%, а спрямо пенсионирани преди 
1989 г. -  до няколко пъти. Утвърдено е явлението колкото 
си по-стар, толкова е по-ниска пенсията ти. За обществото 
това е неясен, но не и тревожен факт. Към него може да се 
прибави картината със стария професор, ровещ боклука, 
говорейки си на латински или цитиращ Шекспир на анг
лийски. Освен безхаберието в пенсионната политика по от
ношение нарастващите специфични потребности на най- 
старите, при неотменност на тенденцията на нарастващи 
цени на потребителските стоки и услуги, остава безразличи
ето към обидата на старите хора от една социална диферен
циация, за която нямат никаква вина, освен че са по-стари. 
Тук се намесват не само демографските и икономико-уп- 
равленски параметри8. Силно се очертават и социалните, а и 
психологическите страни, които още повече ни отдалечава 
от европейската представа за ДЖ.

Желанието за страните в ЕС, да се постигне конверген
ция, обяснява изпълнението на програмите и проектите за 
активно стареене. Те включват и шансовете за трудова дей
ност на пенсионерите във всички дейности. Сред нашето 
население в третата възраст има склонност към икономи
ческа активност по няколко причини: желание за запазване 
на статуквото, навик към даден начин на живот, икономи

8 Владимирова, К. 2010. Социални последици от съвременната икономическа криза за Бъл
гария. Годишник на УНСС.
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ческа принуда. След редица промени законното право на 
старите хора да участват на пазара на труда се затвърди. 
Въпреки че в конкурентна обстановка те имат предимства в 
много случаи -  производствен опит, знания, трудова дис
циплина, добросъвестност и поносимост към неблагопри
ятна среда, образование (общо по-високо спрямо активното 
население) заетостта е ниска и пропорционално спадаща с 
повишаване на възрастта. При общата тенденция паралелно 
да нараства заболеваемостта, мизерията, социалното изк
лючване перспективите за БЖ окончателно се заличават. 
Ако коефициентът на заетостта (общо 64%) сред младите 
достига 80%  и повече, за 55-64 годишните е 52%, за 64-69 
годишните 44%, а за 70 и повече 9%, и то по-висок сред же
ните (11.5 срещу 7.9). За търсещите работа хора от третата 
възраст остава изходът -  сивия сектор, независимо за каква 
и колко квалифицирана работа. По-ограничен е погледът на 
старите към чужбина, но се срещат и там. Сред заетите стари 
у нас и вън от страната преобладават жените, безжалостно 
забравящи, че са били инженери, учители, най-добри тъкач- 
ки и звенарки. Придобиват неофициално и неафиширано 
званието слуги. То става все по-често използвано сред соци- 
ално диференциращото се население. Когато се говори за 
дискриминация, обикновено тя се свързва с етническите 
различия. Противопоставянията слуги-господари и стари- 
млади са почти изключени от политиките; говори се и се 
действа спрямо джендърните (мъже/жени) отношения, но 
не и по отношение на междупоколенческите. Не се вижда 
или не се признава, че сегашното средно поколение, от чии
то среди са решаващите политици и управленци, безжалос
тно реши съдбата на сегашното население в третата въз
раст, което фактически се състои от родителите им. Това е 
своеобразен ейджизъм и финансово-материална дискрими
нация с криминален привкус. При ясната картина на крайно 
обедняване, студуване и гладуване, социално изключване и
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отчаяние се знае, че това население повече ще боледува, а и 
по-бързо ще измира. Така освобождава повече БВП, доход и 
имущество на човек (и то млад) и чиста атмосфера, незара- 
зена от просоциалистически въздишки, макар да са на ро
дителите или пък точно затова.

Не може да не се забележи вече от години, че обедня
ването идва не само от ниския доход общо на възрастните. 
По разчети от страна на синдикатите средната издръжка на 
човек у нас възлиза на 600-650 лв. месечен разход. Това зна
чи, че настояването за 300 лв. месечна пенсия най-малко за 
възрастен човек е политическо кокетничене, защото не е 
надеждна за отърсване от недоимъка. Освен това има други 
пунктове на ощетяване на „богатите-бедни" родители и то 
проличава по структурата на разходите им.

-  Те са собственици на по-голямата част от жилищата, 
които са построили и пазят за наследство на децата си. За
това са натоварени да ги поддържат и да им плащат данък, 
който вече е над стойността на наем на обществено жилище. 
Да не споменаваме за нарастващото облагане, за боклука 
(налагано и на необработваните ниви) и приноса към създа
вания боклук от старите (които пък имат неплащаната все 
още привилегия да ровят сред него).

-  Те понасят част от нарастващите също разходи и це
ни на транспортните услуги макар да няма никакви улесне
ния за разкривилите се вече от болести и труд стари хора 
(позволили си да ходят някъде през работно време и пре
чещи на младите).

-  Горко на тези от тях, които са си позволили да запазят 
старите си автомобили или да ползват „нови стари" след ка
то се нуждаят от повече ремонти и гориво, които по цени 
надминават европейските. Точно тук би трябвало да се съ
поставят и доходите от пенсии, но и от други източници с 
тези на пенсионерите в Европа.

-  Никой досега не си е позволил да измери корелация
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та между заболеваемостта, плащанията за лечение и лекарс
тва, доходите на пенсионерите и тяхната смъртност, където 
може да проличи ейджизъм, дискриминация и дори злона
мереност. Ясно е, обаче, че съвременното лечение със скъпа 
цена не е по силите на възрастното население. Няма проуч
ване, от което да се види дали част от дефицита на старите и 
техните потребности се покриват от децата и наследниците 
им. Тази връзка се определя и от младите, чийто позиции по 
доход, заетост и родителство все повече се диференцират.

-  Няма също измерител на вътрешния подтик, на емо
ционалната сила на отношенията деца-родители, която за
действа самото качество на ДЖ. Неин ориентир е заделено
то внимание, материалната помощ дори с цената на лише
ния от страна на младите. Все по-голямото развитие на сфе
рата на дългосрочни услуги на възрастните подсказва, че 
примерът на сегашните възрастни да се грижат за старите 
си родители, когато са били в разцвета на младостта си ос
тава без внимание и с все по-малко последователи.

-  Освен инфлацията и равностойностното данъчно об
лагане, доходите на старите се отнемат чрез финансово- 
банкови механизми. По традиция старите хора заделят 
средства за момента, когато ще напуснат този свят, главно с 
желанието и загрижеността и тогава да не затрудняват де
цата си. Намериха се компетентни сред тези деца, които 
затрудняват това послание. Съхранените в банката пари 
(малко, но трудно заделяни) се топят ежедневно поради 
безпрецедентното премахване на олихвяването на влогове
те при продължаващата се инфлация и въведените такси за 
вложителите при всяко движение на влоговете. Не е морал- 
но, може би, този процес да се съпоставя с трикратното по
вишение на цената на погребенията и кремирането през 
последните десет години.

Макар и трудно прозрима в многообразните събития на 
съвремието, очертава се мрачната картина на гетото на
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живота, в което хората от третата възраст доживяват 
без да се докоснат до атмосферата на ДЖ. Оградени от 
неблагоприятните демографски и икономически параметри, 
те ги понасят стоически. Без да отричат, те са най-слабо ус
тойчиви на тези от тях, чийто подтик се засилва от ейджизма 
сред младото поколение, проявен в недооценките и безраз
личието към родителите, които имат желание и право да 
вкусят от атмосферата на достигнато качествено равнище на 
ДЖ. Отзовавайки се на потребностите от благополучие и то
ва непознато право, целта на обществото, изследователите 
и по-младите следва да се съсредоточава към развитие, кое
то да дава простор за утвърждаване на достоен живот и на 
хората в трета възраст.
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ПОЛИТИКИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И 
ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Доц., д-р Геновева Михова 

Въведение

Вникването във философията на проблема за възрастно- 
то население като обществен ресурс и за обгрижването на 
хората в напреднала възраст в зависимо състояние е една от 
най-големите обществени потребности на времето, в което 
живеем. Това е ключов приоритет на политиките относно 
най-голямото демографско предизвикателство на 21 век -  
стареенето на населението, което извиква на живот приема
нето на специални стратегии и мерки в тази област и обосо
бяването им като самостоятелен раздел на социалното уп
равление. От избора на подходите и приоритетите в тази на
сока зависят перспективите за бъдещ икономически растеж, 
за стабилност на социалните системи и за постигането на ба
лансирано демографско развитие и хармонични междупоко- 
ленчески отношения и интегритет на обществото.

Формирането на политиките, свързани с глобалната 
тенденция за повъзрастяването на населението, е изправе
но пред необходимостта да отчита една типична особеност 
на тази възрастова и социална прослойка -  нейната хетеро- 
генност, без което не може да се постигне ефективност и из
преварващо въздействие. Съществуват огромни разлики в 
здравния статус, дееспособността и психическата нагласа за 
продължаващ активен живот на хора с една и съща хроно-
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логична възраст.1 Разбирането и анализът на тази хетеро- 
генност сред възрастните хора дава възможност за адекват
на оценка и диференцирано формиране на политики както за 
оползотворяването на потенциала им, така и за постигане на 
качество и ефективност на грижите за нуждаещите се от тях.

Сред хората в третата възраст се наблюдават феномени, 
при които дълголетието се съвместява с добро здраве и не- 
секваща активност, включваща продължаваща заетост във 
формалния или неформалния сектор, социално общуване, 
оптимистичен поглед към живота като резултат от осмисле
ни и адаптирани към възрастта индивидуални житейски 
стратегии. Интересен факт е, че когато у нас равнището на 
раждаемостта е над 37 на хиляда, а процентът на възрастни
те хора на 60 и повече години е около 7%, научният и дър
жавнически интерес към постигането на по-голяма продъл
жителност на живота и към факторите, които я предопреде
лят, е изключително голям. Свидетелство за това е мащабна- 
та представителна национална анкета от 1926 г. „Столетни
ците в България", в която се оценява влиянието на множест
во фактори върху дълголетието -  наследственост, географс
ко положение, природна среда, физически качества, плодо
витост, семейно положение, занятие, благосъстояние, жи
лищни условия, бит, хранене и др.2 Противно на логиката 
понастоящем, когато в сравнение с този период живеем с 
около 25 години по-дълго, когато всеки четвърти човек у 
нас е на възраст на 60 и повече години, обществото е абди
кирало от отговорността си и не е в състояние да осигури 
социална сигурност и достоен живот на мнозинството от 
възрастната генерация. На остаряването на населението 
днес се гледа едва ли не само като на неблагоприятен про

1 Фесчиева, Н., Д. Ванкова. 2016. Здравна хетерогенност и диференцирани политики за ак
тивен живот на възрастните хора. -  В: Местни политики за оползотворяване на потенциала 
на възрастните хора, Варна, 2016, „Славена".
2 Мишайков, Д. Столетниците в България. Статистика, 2010, 1, с. 89-110.
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цес, а на възрастните хора -  като на задържащ фактор на 
обществения прогрес, без да се виждат предимствата на по- 
голямата продължителност на живота като обществен ре
сурс. От такава позиция са обясними отсъствието на интерес 
и политическа воля от страна на управленските среди и ор
гани относно опазване на достойнството на хората в нап
редваща възраст, така че сред тях да доминират радващите 
се на добро здраве, независим живот и чувство за полез
ност. В противен случай, каквито са реалностите у нас, се 
обезсмислят самата идея и стремеж да живеем по-дълго.

Сравнително масов е случая, в който и след навършена 
възраст за пенсиониране, хората от тази възрастова катего
рия са със запазена работоспособност, съхранили са моти
вацията си за продължаваща трудова активност в същата 
професия или в ново професионално направление, имат 
добър здравен статус и са в готовност да допринасят за раз
витието на обществото, да бъдат в полза на семейството си, 
да водят пълноценен живот, даващ им независимост и лич- 
но достойнство. Към тази социална категория се числят и 
хора, които не са склонни да разчитат само на социалното 
осигуряване и помощи, възприемани от общественото мне
ние едва ли не като подаяния, а не като отработен в актив
ния период от живота им финансов ресурс за старини. Хора, 
които имат по-големи потребности от материално и духовно 
естество и налични възможности сами да си осигуряват до
пълнителни доходи от труд, трудно могат за се примирят с 
отредената им позиция на ограничен достъп до ресурсите 
на обществото, което ги превръща в бреме за него. Сред хо
рата, даващи основание да бъдат разглеждани като реален 
икономически и духовен ресурс, има и такива, за които съ
ществува непреодолима принуда от продължаващо участие 
в икономическия живот, без което е немислимо оцеляване
то им в настоящите социално-икономически условия. Сред 
тях са безимотните, разчитащите на социални пенсии, живе
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ещите с мизерни пенсии, придобити след дългогодишен и 
съзнателен труд в полза на обществото, самотните и споле
тените от различни житейски драми.

По силата на житейската логика, в определен етап от 
живота си, възрастният човек изпада в зависимо състояние, 
лишаващо го от възможност да води независим живот и да 
се справя самостоятелно със здравословни или от друг род 
проблеми. Тогава той има нужда от друг род политики. В тях 
по същество се отразява доколко е хуманно дадено общест
во, доколко то зачита приноса на личността от млада и 
средна възраст, отдадени в разцвета на силите в обществе
на полза, доколко държавата изпълнява социалното си 
предназначение и роля. Запазването на достойнството в 
подобни случаи придобива по-различен смисъл. В някои 
случаи стремежът към достоен живот придобива смисъл на 
възможност за достойно напускане на този свят, което е 
предизвестено за всеки човек.

Целта на този доклад е да привлече общественото вни
мание към значимия и многоаспектен проблем за статута и 
съдбата на възрастните хора, фокусирайки се върху проб
лема за адекватността на политиките, които в настоящия 
етап могат да въздействат за достойния им начин на живот.

Оползотворяването на потенциала на възрастните 
хора като условие и гарант за справяне с предизвикателст
вото „стареене".

Утвърждаването на подобен конструктивен подход пред
полага в масовото съзнание, а най-вече в управленската прак
тика да се почувства, че са разбрани някои прости истини:

-  че на възрастните хора (в тяхната нарастваща съв
купност) не следва да се гледа като на непреодолим проб
лем и бреме на обществото, а като на негов значим и неиз
ползван ресурс, най-реалния засега, тъй като е илюзия да се 
разчита в по-близка и по-далечна перспектива на подмла
дяване на населението и на адекватно попълване на човеш
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ките ресурси;
-  че адаптацията към новите демографски и социално- 

икономически условия е невъзможна без хармонизиране на 
отношенията между поколенията, без установяване на вза- 
имна толерантност и солидарност, от значение и в интерес 
за всяко едно от тях;

-  че с пълно основание възрастните хора все повече се 
приемат и окачествяват като новата сила за изграждане на 
устойчиви икономики в условия на демографски и иконо
мически предизвикателства, тъй като ролята им в житейско
то съществуване в намаляващо и остаряващо общество на
раства и придобива нови градивни параметри.

Възприемането на такива принципно нови позиции не 
омаловажава трудностите, които произтичат от съвременните 
зависимости между икономическата, социалната и демограф
ската системи. Мащабността и динамиката на промените във 
възрастовото преструктуриране, високите темпове на нарас
тване на броя и относителния дял на възрастните хора в об
ществото правят обясними загрижеността за последиците от 
този процес -  задържането на темпа на икономическия рас
теж, намаляването и остаряването на работната сила, влоша
ването на коефициента на демографска зависимост и натова
реност, обременяването на публичните финанси във връзка с 
издръжката на възрастното население, нарастването на пот
ребността от здравни и социални грижи и др. Но неоправда
ното е в това, че наред с популяризирането на разчетите кол
ко биха стрували на обществото социалната подкрепа и услу
ги на хората в третата възраст, се допусна да си проправи път 
негативизмът към хората от цяла една възрастова генерация. 
Към ниския й жизнен стандарт на ръба на оцеляването и би
туващите несгоди и лишения, към ежедневието й, изпълнено с 
трудности, притеснения, тревоги, несигурност, в отношението 
към възрастните се прибавят неоснователни и безпочвени 
обвинения, прояви на безразличие, неприязън, отчуждение,
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отсъствие на съпричастност и подкрепа. Дълбоко неспра
ведливо и незаслужено, подобна социална атмосфера уронва 
престижа и достойнството на възрастните хора и поражда у 
тях горчивини и разочарования вместо полагащите им се 
уважение, социален респект и почит.

Необосноваността и безперспективността на такова от
ношение и произтичащата от него безизходица, логически 
отвежда до отрезвяването и ориентацията към друга гледна 
точка. Тя се изразява в погледа към остаряването като към 
генератор на по-висока продължителност на живота, като 
шанс за продължаващо участие в развитието, а към възрас
тните -  като към носители на потенциал от знания, профе
сионален и социален опит, житейска зрялост и мъдрост, ко
ито могат да се превърнат в надежден ресурс за настоящ и 
бъдещ напредък.3 Залагайки на тези реални предимства об
ществото си осигурява компенсирането на негативите от 
възрастовото деструктуриране, а възрастните хора -  по- 
добър социален статус в обществената и семейната среда, 
самочувствие за независимо съществуване, усещане за по
лезност и съхранено достойнство.

Основният замисъл на позитивизма и конструктивизма в 
подхода към възрастните хора като ресурс в развитието на
мира опора в нарастващата продължителност на живота, ко
ято позволява да се измества в по-късен етап напредналата 
възраст. Това, от своя страна, дава възможност да бъде опол
зотворявана съхранената им трудоспособност и жизнеспо
собност и мотивацията им за по-дълго участие в производи
телен труд, управление, обучение, а също така за тяхната 
съпричастност и активност в социалния и духовния живот.

Сред европейските директиви за насърчаване на зае

3 Михова, Г. Поглед към остаряването на населението от позицията на дълголетието като 
ресурс в развитието. -  В: Възрастните хора като ресурс в развитието. Варна, 2016, „Славе
на", с. 17 -33.
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тостта, предвиждащи постигане на по-висок обхват на на
личните трудови ресурси, се откроява препоръката това да 
се отнася и до по-високите възрасти. Като ориентир в Акту
ализираната стратегия по заетостта на РБългария 2013
2020 г. страната е възприела постигането на 53 процентна 
заетост сред населението от 55 до 64-годишна възраст. През 
последното десетилетие тази възрастова група у нас чувст
вително нараства по брой (след 2008 г. с 99 хиляди) и през 
2014 г. тя съставлява 17% от работната сила у нас. Повишава 
се и икономическата й активност, като националния показа
тел на визираната група е по-висок от средното за Евро
пейския съюз (съответно 56.6% и 55.9%). При мъжете с пока
зател 62.5% икономическата им активност все още изостава 
в сравнение с постигнатото там, докато при жените той дос
тига до 51.4% през 2014 г., като надвишава средното за ЕС 
равнище (48.4% за периода 2008-2014 г).4

От гледна точка на продължаващата трудова активност 
и като израз на по-късно излизане от пазара на труда, инте
рес представлява икономическата активност на следващата 
възрастова група -  65-69 години. Тук достигната икономи
ческа активност през 2014 г. е 9.3%, което означава че един 
на десет души реализира стремежа си за допълнителни до
ходи от труд и професионална реализация. Разшифровката 
по пол показва, че икономическата активност при мъжете от 
тази група е два пъти по-висока, отколкото при жените (съ
ответно 13% и 6%).

Коефициентът на заетост на групата 55-64 години у нас 
през 2014 г. се установява на 50.2%, все още под средното за 
Европейския съюз равнище, като при мъжете показателят е 
54.5%, а при жените -  46.0%. Данните свидетелстват, че още в 
предпенсионна възраст близо половината от мъжете и повече

4 Атанасова, М. Икономическа активност и заетост на населението над 55 години в България. -  В: 
Възрастните хора като ресурс в развитието. Варна, 2016, „Славена", с. 87.
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от половината от жените са извън работата сила. Изводът е, че 
ресурс има и че реалното му включване зависи от политиките 
и програмите, чрез които той може да бъде привлечен в ра- 
ботната сила. Спрямо общия брой на заетите у нас, работещи
те в пенсионна възраст са в рамките на около 3%. Този факт 
илюстрира несъстоятелността на твърдението, че възрастни
те са виновни за недостига на работни места за младите.

В политиката по заетостта в по-високите възрасти след
ва да се има предвид, че лицата у нас над 50 години имат яс
но изразена мотивация да продължат да работят и след 
придобиване на възраст и стаж за пенсиониране. Това може 
да се обясни както с риска от изпадане в бедност и в зави
симо състояние, така и с опасността от социална изолация и 
откъсване от предпочитана професионална дейност. За да 
се оползотворят тези нагласи, предстои на национално и 
местно равнище да се решат няколко ключови проблема.

Първият от тях е да се преразгледа сегашния и да се 
пристъпи към изработването на нов структурен модел на 
икономиката, отчитащ повъзрастяването на трудовите ре
сурси и характерологичните особености на по-възрастната 
работна сила в тях. Този проблем е дългосрочен и адапта
цията му по възраст ще продължи доста време, но е на
ложително процесът да започне. Това трябва да се случи 
във всяка община, за да се реши въпросът със създаването 
на нови работни места, подходящи за работещи в по-на
преднала възраст. Преустройството на икономиката и съоб
разяването й с наличните трудови ресурси се превръща във 
фокус на политиките за привличане на възрастното населе
ние за участие в развитието. То няма друга алтернатива, 
след като в средата на настоящия век наличните трудови 
ресурси на страната ще намалеят с 40%, а ресурсът за по
пълването им е преди всичко от средите на възрастното на
селение. Всяка община трябва детайно да разработи какво 
трябва да представлява развитието на местно равнище на
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така наречната сребърна икономика по видове дейности и 
по брой на работните места, които ще се създадат в тях.

Налага се на всички равнища в икономическата система 
да се отреди подобаващо място на икономиката на грижите 
за хората, която включва труда (платен и неплатен) за удов
летворяване на нуждите на децата, болните, възрастните и 
тези в неравностойно положение. Тогава по-ясно ще се отк
роят възможностите за иновации относно практиките и 
формите за обгрижване на възрастните хора, но не само ка
то елемент на социалното подпомагане, а и като част от 
икономическата система на обществото. Подобна икономи
ческа система прави видима и оценява по достойнство ре
алната стойност на най-важната човешка дейност -  трудът, 
положен в грижи за хората от детството до старостта, както 
и грижите за облагородяването на природната среда, в коя
то протича животът ни.5

Формалната заетост на възрастните хора на пазара на 
труда не дава реална представа за истинските дейности, ко
ито те извършват в ежедневните битки за оцеляване и в по
мощ на другите две поколения. Типична национална специ
фика е, че възрастното ни поколение полага значителен 
обем труд в неформалния сектор, както и в домакинството и 
домашното стопанство. Този труд от десетилетия остава не- 
остойностен и приносът му към брутния вътрешен продукт 
у нас не се взема предвид, въпреки съществуващите мето
дики за измерването му. Назрял е моментът чрез подходящи 
политики част от тази незаплатена заетост да бъде причис
лена към официалните социални услуги и икономически 
дейности. Тогава тя ще прерастне във формална заетост в 
обособената икономика на услугите, ще носи доходи и тру
дов стаж и ще извади наяве скритата ангажираност на въз

5 Съботинова, Д. Принос на възрастните жени към икономиката на грижите. -  В: Възрастни
те хора като ресурс в развитието. Варна, 2016, „Славена", с. 153.
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растните в отглеждане на децата, в обгрижване на болни 
или в подкрепа на хора с определени увреждания. По този 
начин ще се помогне на възрастните да намерят допълните
лен източник на доходи, както и трудово-правна защита, 
каквито липсват при неформалната заетост и при труда в 
домашното стопанство.

Нарастващото участие на работна сила в напредваща 
възраст логично поставя въпроса за адаптиране на работна- 
та среда към физиологичните и психологичните особености 
на тази възраст. Според спецификата на изпълняваната тру
дова дейност предстои да се търсят нови ергономични ре
шения за работните места. Възстановяването на силите, 
чрез профилактични дейности и бази за отдих, чрез специ
ално оборудвани и поддържани помещения за почивка и 
релаксация в стопанските и административни организации, 
ще се налага като необходима реакция на възрастовите 
особености, а не като към нещо, без което може.

Възрастовата характеристика на работната сила има 
отношение и към режима на работното време. Обикновено 
тук решенията се търсят в системите за гъвкавост и мобил
ност. Това е логично и отговаря на потребността да бъдат 
щадени и съхранявани за по-дълго време физиологичните 
възможности на по-възрастните. Следва да се има предвид 
обаче, че в мнозинството си лицата у нас над 50 години имат 
подчертано предпочитание към работа на пълен работен 
ден. Това може да е израз на инерционност на сегашното 
поколение възрастни, привикнало към пълна заетост и ра
бота на пълно работно време. Резултатите от Национално 
представително статистическо проучване на проблемите и 
потребностите на възрастните на 50 и повече години показ
ват, че предпочитащите да работят на пълен работен ден 
след навършване на възраст и трудов стаж за пенсиониране 
са два пъти и половина повече от тези, които желаят да про
дължат на непълно работно време и осем пъти повече от те

113



ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

зи, които биха приели почасова работа.6 При смяната на по
коленията, подлежат на промяна и нагласите им за времето 
на заетост. Затова най-добрият подход е свързан с възмож
ност за избор.

Пълноценното използване на възрастните като трудов 
ресурс предполага нови и системни усилия за тяхното обу
чение в съответствие с потребностите на бизнеса и търсе
нето на работна сила с определена квалификация. Възраст
ните се нуждаят от нови знания и умения, свързани с овла
дяването на новите технологии и предстоящите им ради
кални пренасочвания и преквалификации. В случая прила
гането на система за учене в една непрактикувана досега 
възраст тепърва ще придобива своята многоплановост спо
ред нуждите на пазара на труда и в съответствие с новите 
направления на сребърната икономика. Тази практика ще 
навлиза и с предизвикателствата да се експериментират но
ви обучителни форми, по-близки, достъпни и с необходимия 
ефект за хора над средна възраст. Влагането на средства за 
обучение на възрастната генерация трябва да бъде вместе
но в политиката за инвестиране в човешките ресурси на 
всяка община като нов неин приоритет.7

От друга страна, приносът на възрастните в развитието 
следва да се търси в друга плоскост. Става дума за разкри
ването на резервите, които се крият в предаването на опита 
им, на акумулираните в тях знания, умения, професионално 
майсторство, в усвояването на житейската им мъдрост и из
страданите поуки от живата практика в подкрепа и от полза 
на младото поколение. Ролята им на обучители на новопос

6 Национално представително статистическо проучване за идентифициране, картографи
ране и анализ на проблемите и потребностите на възрастните на 50 и над 50 години на на- 
ционално и регионално ниво. С., 2012..
7Михова, Г. Оползотворяването на потенциала на възрастното население -  фокус на поли
тиките за стареенето. -  В: Демографската ситуация и развитието на България. С., 2014, Акад. 
изд. „Проф. М. Дринов”, с. 847.
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тъпващи юноши и младежи тепърва следва да бъде преос
мисляна съобразно новите реалности както като възмож
ност за разкриване на нови работни места за настойници, 
така и като обогатяване на методиката за предаване на тру
дови умения и професионални добродетели. В тази си роля 
те поемат една достойна мисия -  участие в осигуряването 
на така необходимата приемственост между поколенията, в 
подготовката на младата смяна като бъдещ двигател на об
ществения прогрес.

Налага се на този етап в политиките за достъп на въз
растните хора до ресурсите на обществото да бъдат въве
дени действени механизми срещу бариерите, задържащи 
процеса на участието им в трудовия и обществения живот. 
Дискриминацията по възраст понастоящем заема значимо 
място в дискриминационните практики на пазара на труда и 
в известна степен е по-силно изявена дори от тази по пол и 
етнос. Компетентните институции относно политиките по 
заетостта имат основно две възможности за въздействие в 
посока на осигуряване нормален достъп на възрастните до 
работни места. От една страна, позитивните решения са 
свързани с насърчителни мерки в подкрепа на икономика, 
създаваща производителни работни места за застаряващото 
население в активна трудоспособна възраст и увеличаване 
на стимулите за работодатели, които задържат в работната 
сила лица, достигнали изискуемите възраст и трудов стаж за 
пенсиониране, или вторично ги привличат на работа. Такива 
насърчителни мерки вече навлизат в практиката за управле
ние на трудовите ресурси и те тепърва ще се обогавяват как
то чрез националното трудово законодателство, така и по 
инициатива на местните самоуправляващи се общности. Без
спорно ще се търси опора и в заинтересоваността на самите 
лица, продължаващи трудовата си активност. От друга стра
на, несъмнено ще се върви по пътя на санкционирането на 
дискриминацията по възраст и на съпротивата на работода
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телите да наемат възрастни. Визираното по-горе национално 
статистическо проучване от 2012 г. недвусмислено потвърж
дава, че възрастта се приема като основна бариера за нами
ране на работа за лицата на 50 и повече години. Като пречка 
за трудоустройство я посочват 77% от мъжете и 79% от же
ните, участвали в проучването. Дори когато я преодоляват, 
това отношение често се прехвърля на работното място и 
създава допълнителен дискимфорт за наетите. Без противо
действие на подобни факти, те се превръщат в причина ико
номически неактивните лица над 50 години да не търсят ра
бота или да не желаят повече да работят8.

Възрастните хора повече от другите поколения имат 
потребност да чувстват, че средата, в която протича живо
тът им, е благоприятна и добронамерена, че тя ги предраз
полага да усещат недостигащото им внимание и сигурност, 
че тя им дава разбиране и готовност за подкрепа относно 
нарастващите житейски и здравни проблеми. Противно на 
това, третата възраст на днешното възрастно поколение 
съвпадна с драматичните социално-икономически транс
формации по време на неимоверно дългия преход към па- 
зарно стопанство, койно се вписа в живота им с повсеместна 
бедност, намаляваща социална сигурност, множащи се рис
кови фактори от различно естество. В развитието на населе
нието на България няма друга генерация, която да е била 
така масово лишена от съжителство със собствените си де
ца, потърсили шанс за реализация и по-добър стандарт в 
чужбина или у нас, далеч от родните места. Тази откъснатост 
от деца и внуци, толкова потребна и необходима в третата 
възраст, слага съдбовен отпечатък върху цялостното им жи
тие. Това ги тласка да търсят известна компенсация в соци-

8 Национално представително статистическо проучване за идентифициране, картографи
ране и анализ на проблемите и потребностите на възрастните на 50 и над 50 години на на- 
ционално и регионално ниво. С., 2012, с. 15,17, 18 и 20.
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алната среда, в общностите по местоживеене, в съседското 
общуване, в контактите с други млади хора, с които не ги 
свързват родствени връзки. Потребността от внимание, 
топлота, съпричастност повишава чувствителността им и 
очакванията им да се чувстват обществено значими и забе
лязани. Не бива да се забравя, че става дума за поколение, в 
което има високообразовани хора, изтъкнати специалисти 
от различни области на живота, участвали в изграждането 
на материалната база на икономиката, в благоустрояването 
на селищата, в духовното им развитие. От рода на отдаващи 
признание и почит изяви могат да се осъществяват множес
тво начинания, за които не са нужни средства, но които сви
детелстват за висока култура в подхода към възрастните и 
им показват, че те ценни и значими за обществото.

Политики за обгрижването на възрастните хора в за
висимо състояние като израз на хуманност, поколенчески 
дълг и заслужено признание.

Категорията възрастни хора в зависимо състояние е 
принципно различна от запазилите дееспособността си и 
притежаващите реален капацитет за продължаващо уча
стие в развитието. За последните е необходимо да им се да
де достъп до ресурсите на обществото, за да проявят шанса 
си като трудов и обществен ресурс, поколенческата си ми
сия в предаването на жизнен опит, умения и морални доб
родетели на по-младите, градивната си роля като субекти на 
собствената си съдба. В противен случай те се обричат на 
бездействие и се превръщат в своеобразни наблюдатели на 
собствената си деградация като непосилно бреме на общес
твото. Оползотворяването на капацитета на възрастните с 
добър жизнен тонус е важно не само за самите тях и за со
циалния и семейния им статус и самочувстие. В една нова, 
активна тяхна позиция се съдържа огромна помощ за об
ществото, която му позволява да отдели необходимия фи
нансов ресурс за социални услуги за друга една нарастваща
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прослойка от възрастни хора, нуждаещи се от ежедневни и 
дългосрочни грижи. Включването на възрастните като тру
дов и обществен ресурс им дава възможност да изразят со
лидарността си по отношение на връстниците си от собст
веното им поколение, имащи нужда от обществена подкре
па и съпричастие. Това би могло да стане и чрез насочване
то им като допълнителен трудов ресурс към икономиката на 
грижите у нас, вместо да търсят доходи чрез обгрижване на 
болни и хора в напреднала възраст в чужбина.

Потребността от дългосрочни грижи за възрастни в за
висимо състояние понастояем и в перспектива се откроява 
като все по-остър и болезнен проблем. Обуславя я преди 
всичко обстоятелството, че в общия процес на повъзрастя- 
ване на населението най-високият темп на нарастването на 
възрастовите групи е във високите възрасти -  от 70-75 го
дини нагоре, където зависимото състояние е най-често 
срещано. Тази съвкупност вече наброява над един милион 
най-старо население, при които заболеваемостта, физичес
ката и психическата немощ бързо нарастват при съпътства
ща ги бедност, недохранване и социална изолация Същест
вено се променя структурата на населението по семейно 
положение, където основно е съсредоточено обгрижването 
на възрастни, нуждаещи се от непосредствено обслужване. 
Все по-рядко е съжителството в едно домакинство на въз
растните родители със семейството на някое от омъжени
те/женените им деца, където младите са в помощ на нужда
ещите се. Увеличават се домакинствата с двама възрастни и 
тези с единия от овдовелите съпрузи, в повечето случаи же
ни, принудени сами да поемат предизвикателствата на раз- 
ноликите проблеми, съпътсващи обгрижването на болен в 
домашна среда. Децата на голяма част от възрастната гене
рация са в чужбина, а на друга част в голяма степен са анга
жирани със собствени проблеми. Нарушената заетост, спе
цификата на частния бизнес, динамиката в икономическия
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живот, повишената им мобилност отклоняват вниманието и 
ангажират времето им, от което те посвещават на родители
те си все по-малка част. Това ги дистанцира от синовния им 
дълг към родителите, изпаднали в критично състояние.

От казаното става ясно, че семейната среда като място за 
доживяване у нас е със силно намалени възможности и изчер
пан капацитет. Това означава, че в бъдеще ще се залага все по
вече на осъществяваното право на възрастните да получават 
медицински, здравно-социални и други видове грижи и по
мощ от обществото (Резолюция 46/91 на ООН). Реализацията 
на това право, обаче, до голяма степен зависи от състоянието 
на здравните и социалните системи в дадена държава и от 
ценностите на общността. Съотнесено към българските реал
ности, очакванията не са особено големи. В областта на соци
алните грижи за възрастни в зависимо състояние у нас няма 
изведени стабилни практики, въз основа на които да надгра- 
дим цялостна и трайна съвременна организация, от която без
спорно се нуждаем. Това прави крайно наложително изпре
варващо и приоритетно да бъдат разработвани и привеждани 
в практиката политики и мерки за дългосрочни грижи, които 
да отговарят на новите потребности в тази област.

Един от съдържателните им аспекти е свързан с из
граждането на съвременна система за социални грижи в 
специализирани институции -  домове за стари хора, хоспи- 
си, рехабилитационни центрове, заведения за палиативни 
грижи, дневни и домашни стационари и др. В специализи
рани институции и в общността понастоящем от 264 об
щини у нас социални услуги получават нуждаещите се само 
в 110 от тях, като техният брой и капацитет е далеч от реал
ните потребности. Страната разполага с 81 дома за въз
растни с капацитет 5563 места. Само 10% от общините пред
лагат такива институционални услуги. В страната има регис
трирани 54 хосписа с общо 716 легла. В системата за соцал- 
ни услуги за възрастни в зависимо състояние те се вписват
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като подходяща форма за доживявяне, лечение и възстано
вяване от най-разпространените сърдечно-съдови, гръдни, 
онкологични и др. заболявания. В годините на прехода в из
граждането на специализирани институции за възрастни 
освен държавата се намеси и частния сектор, но по отноше
ние на частните домове се отиде към осигурен лукс и удобс
тва на цени, недостъпни дори за хора със среден стандарт 
на живот. По данни от 2011 г. у нас са разкрити 28 дома за 
възрастни с умствени увреждания с капацитет 1495 места и 
25 дома за възрастни с физически увреждания с 1495 места. 
Домовете за възрастни с психични разстройства са 15 с ка
пацитет 1169 души, а тези за стари хора с деменции са само 
13 с места за 841 човека. При това менталните проблеми са 
все по-често проявяващи се в деструктивните процеси на 
здравето в напредваща възраст. Възможностите за настаня
ване на възрастни със сетивни нарушения се изчерпват с 
предлаганите 148 места в 4 специализирани дома.9 Както е 
видно от капацитета и обхвата на институционалните грижи 
и тези, практикувани в общността, случаите в които може да 
се разчита на социалната система са крайно ограничени в 
сравнение с реалните потребности. Все по-настоятелно се 
проявява необходимостта от съвременни подходи и реше
ния, от адекватна държавна и обществено-политическа по
зиция, от солидарно отношение на всички структури на 
гражданското общество, за да се поемат в подходяща систе
ма потребностите от лавинообразно нарастващи грижи за 
възрастни в зависимо състояние. Това означава компетент
ните органи да разполагат с обективна и точна оценка за 
характера и обхвата на явлението, за размера на съвкуп
ността от възрастните хора и съответните им потребности, за 
разполагаемите и необходиминте ресурси, които да гаран

9 Михова, Г. Демографската политика в България. Традиции, обществени потребности, съв
ременни измерения. С., 2013, Акад. изд. „Проф. М. Дринов", с. 178.
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тират определени качествени резултати. Политиката за де- 
институализация на социалните грижи, една насърчавана 
тенденция в европейските практики, трудно би могла да се 
приложи по отношение на институциите за обгрижване на 
възрастните хора. Без тях на намаляващото младо поколе
ние няма да му стигнат силите да се справи с двойно и трой
но по-голямата общност на нуждаещите се. Грижите за бо
лен в домашна среда означава полагането на много физи
чески усилия и психическо напрежение, съпреживяването 
на непреодолима болка от страна най-близките на потър
певшите. Да не говорим за материалните разходи, съпътст
ващи този процес. Българите по принцип са силно резерви
рани към институционалните форми на доживяване и те не 
са сред предпочитаните възможности да прекарат там част 
от старините си. Но често реалностите са по-силни от пред
почитанията. С разрастването на практиките за ползване на 
институционални услуги и услуги в общността успоредно с 
това ще се променя и възприемчивостта към тези практики 
при отсъствието на друга алтернатива. За да се осигури по- 
добър достъп до тези форми, обаче, те трябва да бъдат съ
образени с традиционната потребителност и финансовите 
възможности на българските домакинства.

В социалната практика навлизат като нови форми за услу
ги в общността Дневни центрове за възрастни с умствени или 
физически увреждания и Дневни центрове за стари хора. Те 
имат предназначението да удовлетворяват всекидневните и 
рехабилизационните им потребности. В помощ на семействата 
са Дневните центрове за възрастни хора с увреждания, чиято 
основна функция е разширяването на възможностите им да 
водят самостоятелен живот. Засега изградените у нас центро
ве от този тип са 50, а участниците в тях -  1457. По данни от на
чалото на 2016 г. капацитетът на всички видове социални услу
ги за социална рехабилитация и интеграция е с обхват 7500 
лица. От домашния патронаж се ползват около 50 хиляди въз
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растни. Оказваните услуги включват доставка по домовете на 
храна, поддържане на лична хигиена, снабдяване с технически 
помощни средства при лица с увреждания.

Най-масовата практика засега е обгрижването на из
падналите в зависимо състояние възрастни хора да се пое
ма в домашна среда. Понастоящем домашните грижи, пре
доставяни от членовете на семейството, достигат до 80%  от 
реалните потребности от дългосрочни грижи. Много често 
това е свързано с наемането на определени лица с оглед из
вършването на специфичните грижи за болните. Разходите 
за тази цел се поемат от семейния бюджет, което води до 
нови ограничения в разпределенито му. Засега не е наме
рено решение семейството да получава известна социална 
помощ тогава, когато то не ползва помощта на социален или 
личен асистент, както и на домашен помощник. Голяма част 
от обслужващите лица принадлежат към сектора на нефор
малната заетост, не ползват социална осигуреност и трудо- 
во-правна защита. Това налага преосмислянето на досегаш
ните практики и намирането на по-сполучливи решения в 
подкрепа на семействата, обгрижващи възрастни хора.

Заключение

При обективността и необратимостта на процеса на ос
таряване на населението спасителната парадигма е тази за 
пълноценното използване на наличните човешки ресурси, 
сред които възрастното население е все по-значителна по 
брой и относителен дял общност. В намаляващото и заста
ряващо общество ключов приоритет на политиките е инвес
тирането в повишаване качеството на човешкия потенциал 
и дълготрайното му оползотворяване. Това изисква да пог
леднем на третата възраст като на съкровищница, в която са 
акумулирани богат житейски опит, професионални пости
жения, мъдрост, ценности и добродетели, от които зависи
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устойчивостта на обществото в условия на демографски и 
икономически предизвикателства.

Повеля на времето е по-дълбоко да вникнем в стреме
жа на възрастната генерация за градивност и полезност и да 
осъзнаем, че в настоящата трудна ситуация на преходи, кри
зи, спадащ икономически растеж имаме належаща нужда от 
възрастните като съюзник и участник за постигане на бъдещ 
прогрес. Това ще ни помогне да върнем на традиционното 
им място в българската култура почитта и уважението към 
тях, взаимната толерантност и солидарност между поколе
нията в този естествен кръговрат на човешкото обновление 
и в неспирното движение към прогрес.

Възприетата стратегия за активен живот на възрастните 
хора е надежден път за гарантиране на достойния им начин 
на живот, в който те са в позиция на действен фактор за ре
шаване на собствените им проблеми, за освобождаване на 
ресурс, с който обществото с по-голяма отговорност ще по
ема грижите за връстниците им в зависимо състояние. Това 
ще бъде израз на солидарност не само към нуждаещите се в 
собствената им среда, но и в изключително голяма степен 
към младото поколение, призвано да поеме много по-тежки 
отговорности в издръжката и обгрижването на нарастваща
та общност на възрастата генерация. Очаквано и необходи
мо е споделеното взаимодействие между обществото и се
мейството да нараства, адекатно на намаляващия капацитет 
на семейната среда като място на доживяване. Защото оси
гуряването на достоен живот на възрастните хора е дълбоко 
обществен по своята същност проблем, свързан с обновле
нието на поколенията и съпричастността им едно към друго, 
с обществените норми за приемствеността на социалния 
опит и признанието на приноса в развитието, с ценностното 
отношение към живота и неговия заник като част от човеш
ката култура и хуманността.
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ПОЛИТИКИ ЗА АКТИВНА ТРЕТА ВЪЗРАСТ 
И ДЕФИЦИТЪТ ИМ В БЪЛГАРИЯ

Д-р по политология Веселина Любомирова

България разполага с няколко стратегически докумен
та, които пряко се занимават с възрастното население на 
страната. Това са: Националната стратегия за дългосрочна 
грижа, Националната стратегия за демографско развитие 
(2006 -  2020 г.), Актуализираната национална стратегия за 
демографско развитие на населението в Република Бълга
рия (2012-2030 г.), Националната концепция за насърчава
не на активния живот на възрастните хора в България 
(2012 -  2030 г.). Заедно с тях, към тази проблематика час- 
тично са насочени и други стратегически документи: Акту
ализираната стратегия по заетостта на Република България 
2013-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на 
равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., 
Националната стратегия за намаляване на бедността и на
сърчаване на социалното включване 2020 и др. Заедно с 
тези стратегически документи, от значение са и ежегодни
те планове и отчети за изпълнението им. Към всички тях 
предстои да се добавят и други национални стратегически 
документи като: Планът за деинституционализация на гри
жата за възрастните хора и хората с увреждания (2016
2020), който се очаква да се включи към изпълняваните от 
Министерството на труда и социалната политика задачи 
през 2017 г. Това са по-важните национални стратегически 
документи, които засягат политиките за активен и пълно
ценен живот на българите в пенсионна възраст. Тези доку

1 2 4



ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА

менти и политики следват европейските такива и обстоя
телството, че още в началото на 21 век ЕС поставя „поставя 
проблема за застаряването на населението като свой ос
новен политически приоритет"1. През 2001 г. Европейският 
Съвет прие Тройна стратегия за преодоляване на иконо
мическите и бюджетните предизвикателства на застарява- 
нето на населението с три водещи стълба -  бързо намаля
ване на дълга, повишаване на заетостта и производител
ността, реформи на пенсионните системи, системите на 
здравеопазване и здравни грижи2. Следват постепенни 
стъпки за ориентиране и насочване на европейската поли
тика към тази проблематика или поне насочване на внима
нието, публичност, гласност, призив към националите пра
вителства и европейския политически елит за целенасоче
ни действия в тази посока. Започва се със съобщение на 
Европейската комисия относно демографското бъдеще на 
Европа, където се дефинират няколко ключови приоритет
ни области за активна политика -  насърчаване на активно- 
то участие в социалния, обществения и икономически жи
вот на хората от третата възраст, интеграция на имигран
тите и техните потомства, съчетаване на платена работа и 
семейни ангажименти (отглеждане на деца, грижа за въз
растни близки или такива със специални потребности) и 
др. И, по-конкретно, според тази позиция на ЕК се насочва 
вниманието към нуждата от насърчаване на демографско 
обновление в Европа чрез по-добри условия за семейства
та, насърчаване на заетостта в Европа, с фокус по-дълъг 
трудов стаж и по-добро качество на труда; не само интег
рация на съществуващи, но и приемане на нови мигранти, 
по-продуктивна и по-динамична Европа, устойчиви пуб

1 Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Ре
публика България (2012-2030 г.), с. 61
2 Пак там
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лични финанси, които да гарантират социална сигурност и 
равнопоставеност на поколенията.3 Следват последовател
ни политически инициативи на европейските институции в 
тази посока: Съобщението на Европейската комисия от 
2007 г. за „Укрепване на връзките между поколенията" с 
фокус услугите за възрастни хора в страните-членки и на
сърчаване за приемане на национални семейни политики. 
Обявяването на 2012 г. за европейска година на активния 
живот на възрастните хора и солидарността между поко
ленията; Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 
2009 под надслов „За достойно остаряване в добро здра
ве", където фокусът върху тежестта, която застаряването на 
населението ще окаже на здравеопазването, социалните 
грижи и пазара на труда. През периода 2009 -  2011 г. раз
личните ротационни председателства на ЕС поставят във 
водещите си приоритети проблема със застаряването на 
населението в Европа, а и в отделните държави. Така, на 
вниманието на европейската политика, са поставени пое
тапно проблемите с нарастващата нужда от здравеопазва
не на увеличаващото се възрастно население и дългосроч- 
ната грижа за тази група европейски граждани -  сфери, в 
които следва покачване на публичните разходи, заради 
ръста на застаряващо население в Европа. Следва въпро
сът за повишаване на квалификацията на полагащите гри
жи за възрасти хора, като се преминава към фокус върху 
по-дългото задържане на пазара на труда за населението в 
пенсионна възраст. Продължава се към приоритети в по
сока дългосрочна полезност на общността -  семейство, 
трудова среда, обществото като цяло. Докато се стига до 
„Решение №940/2011/ЕС на Европейския Парламент и на 
Съвета на Европейския съюз, 2012 г. да бъде обявена за

3 Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Ре

публика България (2012-2030 г.), с. 61
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Европейската година на активния живот на възрастните 
хора и на солидарността между поколенията" с фокус вър
ху активно участие в трудовия, социалния живот4. В посо
чените по-горе стратегически документи има цели раздели 
за пенсионната система в България -  анализ, състояние, 
рискове и нужните реформи, предвид нарастването на 
възрастното население и намаляването на трудоспособно- 
то такова. Обърнато е специално внимание на нарастваща
та нужда от здравни грижи и новите предизвикателства 
пред здравната политика на България, поради същите фак
тори. Изброените документи се занимават също и с демог
рафската криза, защото трудоспособното население е нуж- 
но за издържането на споменатите вече пенсионна и 
здравни системи в нелеките им бъдещи условия, когато 
тежите прогнозни цифри (за количество възрастно населе
ние) ще са обществена реалност. Така погледнати, страте
гиите демонстрират, че фактическата ситуация с домини
ращо възрастно население в страната е политически осъз
ната реалност. Този процес започва в Европа от началото 
на 21 век, а в България по-активно през последните десет 
години, но особено активно през последните пет, откогато 
са и първите от повечето посочени тук стратегически до
кументи. Като документи, изредените в началото на този 
доклад стратегии и програми са добре издържани, както 
по отделно, така и във взаимовръзка.

Къде тогава е проблемът в реализацията им?
Първо, това са междусекторни документи, които об

хващат като фокус на действие най-ресурсоемките и доста 
сложни за реформиране сфери на общественото управле
ние -  здравеопазване, пенсионна система, социални грижи, 
косвено образователна система, а и икономиката като цяло,

4 Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Ре

публика България (2012-2030 г.), с. 64
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защото структурата й, като вид заетост и човешки капитал в 
нея, са пряко свързани с издръжката на посочената социал- 
на триада -  здравна, пенсионна система и система на соци
алните услуги и грижи.

Според данните в тези стратегии България е на „пето 
място в света по процентен дял на възрастното население в 
рамките на общото население -  24.2 процента от населени
ето на Република България е над 60 години. С по-високи по
казатели за процентен дял на възрастното населението са 
само Япония, Италия, Германия и Швеция"5, като това са 
данни от преди 5 години. „Според прогнозните стойности на 
ООН, през 2050 г. България ще бъде една от най-за- 
старяващите държави в Европа със стойности от 301 души 
на възраст над 60 години към 100 души на възраст от 0 до 14 
години, което означава, че възрастното население в Бълга
рия ще бъде около три пъти повече от най-младото населе- 
ние"6. До 2050 г. се очаква и относителният брой на населе
нието над 60-годишна възраст да достигне над 30%  от об
щия брой на населението в България."7

При тези данни и свързаните с тях национални, а и ев
ропейски тенденции, правилно е записано (в цитираните 
документи), че мерките, от които се нуждаем, не търпят от
лагане. Но практиката показва, че те дори не се приближа
ват до началото на изпълнението си по три и пет години 
след публикуването на съответните дългосрочни стратегии. 
Практически от 2006 г. с Националната стратегия за демог
рафско развитие се правят опити да се започне такава сис
темна многосекторна промяна, но не се е състоял още дори 
политическият дебат за обединение около демографските 
проблеми. Нещо повече, -  демографският проблем е пре

5 Пак там, с. 15 и 16
6 Пак там
7 Пак там
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димно популярен с едната си страна -  критично ниската раж
даемост. Много по-малко се говори за късната раждаемост 
сред българския етнос и население, а и почти не се говори за 
застаряващото население. Насаденият в обществото модел 
на демографски проблем почти се изчерпва с „ниска ражда
емост”, но това като че ли води до масовите разбирания за 
стопяване на населението, но не и до промяна на пропорци
оналните съотношения в различните възрастови групи.

Политическият елит не акцентира публично върху пред
стоящия огромен дисбаланс между различните групи в об
ществото, а това пречи да се адресират към него и съответ
ните политики, които да бъдат правилно разбрани и възпри
ети от хората. Например повишаването на пенсионната въз
раст е много сложна мярка от гледна точка на обществено 
приемане, а пък и като политическо обосноваване за партии
те. Реално тази мярка е поставена на европейско равнище 
редом с мярката за приобщаване поколенията на мигрантите 
в Европа и за приемане на нови мигранти, като и трите мерки 
се явяват израз на европейското търсене на възможности за 
стабилизиране на застаряваща Европа. Още в началото на 21 
век става ясно, че повишаването на пенсионната възраст е 
част от необходимите промени, при условие, че средната ев
ропейка все по-малко и по-късно ражда. Налице са тенден
ции и процеси, практически необяснявани популярно на 
българската общественост. Аксиомата -  българчета се раж
дат -  България се топи, е крещящо болезнен проблем, но не е 
целият проблем, а само част от него. Никой политик не е ка
зал непопулярното -  трябва да работим до 67, защото децата 
ни раждат на 35, ако изобщо решат да правят семейства.

Стратегиите и програмите констатират необходимост 
от развитие на нарастваща и устойчива солидарност в об
ществото, защото системите, които ще понесат тежестта на 
застаряващото население на страната, са най-солидарните и 
социалните -  здравеопазване, пенсии, социални услуги. Ня
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ма обаче дори минимален политически консенсус за соли
дарност или по-точно за социална солидарност, която в та
кива сложни условия се налага да бъде отправна точка за 
всичките наши партии, а не само за лявото в България. Авто
рите на държавните стратегии по тези теми многократно 
подчертават, че без осъзнати и последователно провеждани 
системни промени ще бъде нарушена сплотеността в общес
твото, солидарността между поколенията и ще възникват но
ви, трудно разрешими проблеми за бъдещите поколения.

„Понятието „активен живот на възрастните хора" (active 
ageing) има три основни взаимосвързани аспекта. Органи
зацията за икономическо сътрудничество и развитие в Ев
ропа акцентира върху икономическото измерение на тер
мина като го отнася към способността на възрастните хора 
за осъществяване на реален икономически и социален при
нос в обществото. На преден план се извежда възможността 
за гъвкав избор за начина на живот в напреднала възраст -  
посредством участие в обучения, заетост, осъществяване на 
различни доброволни дейности и предоставяне на грижи."8

Приемаме, че макар и нуждаещи се от спешни промени, 
здравната и пенсионната система изискват най-дълго- 
срочния политически и управленски хоризонт, както и по
литически условия като стабилност и устойчивост на прави
телствата, каквито не съществуват в българските обществе
ни условия през последните няколко години и вероятно по
не в близък хоризонт. Това обяснява в някаква степен защо 
не може да се работи за промяна в тези две системи според 
необходимостите, които налага критичното застаряване на 
населението в страната.

Най-активно стратегиите за преодоляване на резките 
дисбаланси от предстоящото масово застаряване на насе

8 Националната концепция за насърчаване на активен живот на възрастните хора в Бълга
рия (2012 -  2020г.), с. 6.
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лението се прилагат и въвеждат в изпълнение в сектора на 
социалните услуги. Но практически това е една много малка 
част от системния проблем със застаряването на български
те граждани. При това дори политиката в областта на соци
алните услуги и грижи за възрастни хора се осъществява с 
особено забавяне и като цяло с по-бавни (от предвидените в 
стратегиите) темпове. Все още предстои приемането на на
ционалния план за деинституционализация на възрастните 
хора и това е не част, а основен акцент на политиките в об
ластта на социалните услуги и грижи за възрасти. На практи
ка, силите (финансови и управленски) стигат, при това със 
забавяне, до планиране и вероятно скоро провеждане на 
конкретни политики основно за тази част от възрастното на
селение, което е идентифициран потребител на социални 
услуги в страната. Планът за 2016 г. за изпълнение на Актуа
лизираната Национална стратегия за демографско развитие 
на населението в Република България (2012-2030 г.) е едно от 
водещите доказателства на горната констатация. Стратегия
та за демографско развитие е основният документ, на чиято 
база се изготвят и другите, посочени в началото на изложе
нието стратегии и програми. Нейните планове за изпълне
ние предвиждат цял приоритет за възрастното население -  
„Преодоляване на негативните последици от остаряването 
на населението и подобряване на качествените характерис
тики на човешкия капитал"9. Основните мерки в него обаче 
са насочени към различни програми за обучение през целия 
живот, преквалификация и нова квалификация на граждани 
във възрастова група 50 и 55+, като тези дейности са финан
сират от държавния бюджет или от европейски програми. 
Другите активни мерки са насочени към социалното подпо
магане на уязвими възрастни или към насърчаването на

9 План 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско

развитие на населението в Република България (2012- 2030 г.)
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здравословен живот, без да е ясно какво се има предвид, ос
вен кампании за спорт, профилактика и добро хранене, пре
димно информационни кампании обаче, а не с реални въз
можности в тези сфери. По отношение на пенсионната сис
тема, предвидената и реализирана мярка е покачване на 
пенсионната възраст, която е обвързана и с опит за по-на
временно включване в пазара на труда от младежите, за кои
то има мерки за младежка заетост до 29 годишна възраст.

На различни места в национални програми, засягащи 
възрастните хора, е приоритизирана нова структура на зае
тостта и готовност на икономиката с възможности за заетост 
за хора от третата възраст, които ще стават все повече на па
зара на труда. Освен споменат термин „сребърната икономи
ка" обаче не присъства съдържателно в същите документи.

Дори сферата на социалните услуги и грижи, където има 
отделни национални програми и документи, но присъства 
във всички, свързани с темата, стратегии, няма съществени 
дейности в посока готовност на страната за вече увеличено
то застаряващо и сред него, нуждаещо се от подкрепа, насе
ление на страната. Очертан в националните програмни до
кументи е проблемът с липсата на специалисти в социалните 
услуги, обстоятелство, констатирано в програмите и актуа
лен проблем на сектора в момента, заедно със заплащането 
в него. Присъства и на европейско, и на национално равни
ще проблемът с нарастването на публичните разходи за со
циални грижи при застаряващо население, намаляващи мла
ди, които да се грижат за по-възрастните си роднини в рам
ките на неформалната икономика, тъй като самите „по- 
млади" са с увеличена пенсионна възраст. Този комплекс от 
фактори повишава нуждата от социални услуги за възрастни, 
тяхното равномерно разпределение в страната и финансо
вият ресурс за издръжката им, както и за тази на персонала в 
тях, оставащ сред ниско платените публични сектори.

В заключение може да се каже, че политиките за въз
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растните почти изцяло отсъстват в политическата ни прак
тика. Стратегиите, които ги чертаят, започват с прецизни 
анализи на проблематиката, където са обхванати всички 
предстоящи проблеми. Заложените политики, обаче, прак
тически не са започвани, освен в частите, където има евро
пейско финансиране или по други причини не се изискват 
дългосрочно преструктуриране на сектори и сериозен об
ществен ресурс. Европа е очертала проблема и е поставила 
основните посоки, в които ще трябва да се работи за реша
ването му. Една от тях е повишаване на пенсионната въз
раст, поради констатацията, че младите европейци все по- 
късно правят семейства и създават потомства. Няма марки
рана основна ос и в посока обръщане, или намаляване на 
тенденцията с ниската раждаемост. Не може да се открои 
съществена такава и в нашите стратегически документи.

Европа се ангажира и с приемането на големи маси от 
мигранти, които трябва да са свежа сила на пазара труда, а и 
да влияят на възрастовата структура на населението. И две
те политики от началото на века се приемат днес критично 
от европейците и българите. Политическите елити нямат 
много удобни и популярни решения за този комплекс от 
предизвикателства. Но в България няма дори и започнат по
литически или обществен дебат по въпроса, че демографс
ката криза не е възможна или не съществува само при ниска 
раждаемост, а и при натрупване на население, което се нуж
дае от повече публични разходи за здраве, социални грижи 
и пенсии. Не се поставят тези въпроси, за да се стигне до 
втората тема, че това застаряващо население се нуждае от 
подготовка и подкрепа от икономиката, политиката и об
ществото за по-дълго участие в пазара на труда, за по-ак- 
тивно участие във всички аспекти на социалния живот, 
включително чрез по-добра грижа за личното здраве.

Впрочем, тези теми не са поставени, за да доведат до 
осъзнаването и на третия кръг въпроси -  за солидарността
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и сплотеността в обществото като категории с нови измере
ния. Това са условията, когато младите и невръстните ще са 
критично по-малко от възрастните, за които трябва да се 
осигуряват публични средства в непознати до сега мащаби. 
Самите възрасни няма да имат шанса на предишните поко
ления да се отдадат на заслужена почивка, а в хода на същите 
политики за „нова обществена солидарност" ще се борят с 
изисквания за трудоспособност и социална активност, които 
са непознати досега. Освен огромно изпитание за обществата 
като нови тип отношения и нрави в социума, значителни 
предизвикателства ще се очертават и пред политическите 
партии или на идеологическата основа, на която те трябва да 
стъпват, а и да се разграничават помежду си. Променените 
зависимости и отношения между поколенията (в рамките на 
социалните системи) чувствително ще повлияят и на полити
ческите дискурси, които вече няма да могат да се опират на 
досегашната лява или дясна трактовка за социално в дър- 
жавното управление. За огромно съжаление, българските 
партии все още са твърде далече от такъв, крайно необходим 
диалог както помежду си, така също и с обществото.

1 3 4



ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПЕНСИОНЕРИ

Проф. д.п.н. Емилия Рангелова -  
Председател на Федерацията 

на университетските синдикати

Проблемът за достойния живот на хората от третата 
възраст засяга и пенсионираните университетски препода
ватели. И тъй като нашият синдикат -  Федерацията на уни
верситетските синдикати, има организации само в държав
ните висши училища, то и предметът на нашата дейност е 
свързан със защита правата на преподавателите и служите
лите в държавните висши училища.

Откритите проблеми пред пенсионирания универси
тетски преподавател в държавните висши училища са много 
и от различно естество. Те са свързани както с финансовото 
му състояние, така и с неизползваните интелектуални въз
можности на университетския преподавател, когато се пен
сионира. Неестествено е да говорим само за лошото мате
риално положение на българския учител, действащ и пен
сиониран, но да забравяме за учителя на учителите, за пре
подавателите в държавните висши училища. Причината за 
това състояние на университетския преподавател е негли- 
жираното отношение на държавата към държавните висши 
училища през последните 20 години, което се отразява и в 
самите висши училища, и в социума като цяло. Това отноше
ние на държавата към държавните висши училища се проя
вява особено силно в недостатъчното финансиране. Доста- 
тъчно е да посочим, че заплащането в държавните висши
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училища не е обвързано с минималната работна заплата. 
Младият преподавател, например, асистентът започва рабо
та с 540 лева, които, след направените удръжки, остават по- 
малко от минималната работна заплата за страната. Става 
ясно защо умните и качествени млади хора не желаят да ра
ботят в държавното висше училище като преподаватели, 
защо застарява преподавателският състав.

Ниското заплащане на университетския преподавател в 
държавните висши училища е причина за появата на фено
мена „пътуващ университетски преподавател”. Немалка част 
от преподавателите са принудени да работят в няколко уни
верситета, за да си осигурят необходимите средства за съ
ществуване, а по-късно и за пенсиониране. Ако не работят 
на няколко места, те не могат да си осигурят елементарна 
пенсия.

Към това не можем да не поставим и един друг проблем 
-  пенсионираните вузовски преподаватели по времето на 
деноминацията на лева, извършена от правителството на 
Иван Костов. И до днес тези преподаватели получават ми
зерни пенсии, много от които са по-малки от минималната 
работна заплата за страната.

Проблемът за пенсионирането на хабилитираните уни
верситетски преподаватели е свързан и с един дискримина
ционен член от Кодекса на труда -  член 328, точка 10, спо
ред който „Работодателят може да прекрати трудовия дого
вор, като отправи писмено предизвестие до работника или 
служителя в сроковете по чл.326, ал.2 в следните слу- 
чаи:...точка.10. при придобиване право на пенсия за осигу
рителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши 
научни сътрудници I и II степен и доктори на науките -  при 
навършване на 65 годишна възраст”.

По същество този член ограничава хабилитираните 
преподаватели да остават на трудов договор и след 65 го- 
дишна възраст, независимо че пенсионната възраст в наша
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та страна расте и всеки друг гражданин на Република Бълга
рия може да работи и след като е навършил пенсионната си 
възраст. Този член по същество поставя в неравностойно 
положение университетския преподавател в сравнение с 
останалите български граждани. Той създава условия за 
унищожаване на интелектуалния потенциал. Недостатъчно
то финансиране на държавните висши училища принуждава 
Ректорите да пенсионират хабилитирани преподаватели с 
високи професионални качества, уважавани не само в Бъл
гария, но и извън нея.

Премахването на този член от кодекса ще спре тенден
цията университетите да се освобождават от способни и 
уважавани преподаватели и учени, навършили 65 години, 
което се отразява негативно върху качеството на висшето 
образование. Ето защо е наложително да бъде коригиран 
член 328 т.10 от Кодекса на труда като не се ограничава въз
растта за пенсиониране на университетския преподавател 
на 65 години. Редно е пенсионирането му да бъде не по- 
рано от 70 години, а оставането му след тази възраст да се 
урежда с вътрешно-университетския правилник.

В същото време е необходимо да се промени заплаща
нето на университетския преподавател във висшите дър
жавни училища. То трябва да се обвърже с минималната ра- 
ботна заплата като се започне от две минимални работни 
заплати за асистент и се увеличава в съответствие с акаде
мичната длъжност. Тогава и пенсионираният преподавател 
ще получава пенсия, даваща му възможност да живее и тво
ри нормално.

Тези промени биха позволи да се използва интелекту
алния потенциал на университетския преподавател и изсле
довател по-дълго в интерес на качествената подготовка на 
бъдещите професионалисти.
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НА ПЕНСИОНЕРИТЕ (БАП)

инж. Димитър Кисимов 

До
Председателя на Народното събрание 
Г-жа Ц. Цачева

Президента на Република България 
Г-н Р. Плевнелиев

Председателя на Министерски съвет 
Г-н Б. Борисов

Министъра на МТСП 
Г-жа З. Русинова

Председателите на парламентарно 
представените партии в 43-то НС

Омбудсмана На Република България 
Г-жа М. Манолова

Управителя на НОИ 
Г-н Б. Петков

Българска Телеграфна Агенция 
Г-н М. Минчев, генерален директор
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ДИМИТЪР КИСИМОВ

ОТКРИТО ОБРЪЩЕНИЕ/ИСКАНЕ1
Относно: Правото на един по-достоен живот на нас, 
възрастните хора в нашата родина България

Уважаеми, г-жи/г-да Държавници и Политици,

С настоящото, ние от Българската Асоциация на Пенси
онерите (БАП), си позволяваме да се обърнем за втори път 
най-отговорно към всички Вас с искане, и да вярваме, че то
зи път, особено в годината на избори, Вие открито ще тряб
ва да се съгласите, че ние, най-многолюдното съсловие в 
нашето Отечество, оставаме, за съжаление, все още най- 
онеправданите и най-ощетени граждани, като тук сигурно 
влизат и Ваши родители, близки и познати, като те обаче си- 
гурно получават допълнително лично обгрижване от Вас, за 
да не изглеждат и живеят така, както повечето от останалите 
други, най-обикновени „хорица" от нашето съсловие, и за 
които се надяваме и очакваме най-сетне да се погрижите 
Вие -  ръководителите на нашата Държава. Досега, в изми
налите 27 години, ние определено казваме, че такива адек
ватни грижи, с много малки изключения, не сме получавали.

Въпреки тази жалка наша действителност, ние все още 
сме живи граждани на нашата България и с достойно, отго- 
ворно и съвестно изпълнен Държавен, Обществен, Граж
дански и Родителски дълг, но с все още постоянен и непро- 
менящ се, за съжаление, жалък и измъчен стандарт на жи
вот. Едновременно ние виждаме и сме свидетели как живеят 
възрастните хора в другите страни -  членки на ЕС, абсурдно 
е да се прави каквото и да е сравнение. Тук, в подкрепа на

1 Документът е представен за публикуване от Главния секретар, а вече и Председател на 
Българската асоциация на пенсионерите (БАП) инж. Димитър Кисимов, участник в „кръглата 
маса", организирана и проведена от Фондация „Човещина" на тема „За достоен живот на 
хората от третата възраст".
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това, си позволяваме да се позовем и на една скорошна 
публикация в наши медии, че в момента в Република Бълга
рия има възрастни хора, повече от 800 хиляди, които живеят 
с пенсия от 154 лева месечно и сега от 1 юни очакват „голя
мо" повишение от 5-6 лева, а същевременно за издръжката 
на едно куче в приют се изразходват 300 лева месечно, за 
издръжката на един бежанец -  550 лева и за един затворник 
-  1300 лева. Това за много, много голямо съжаление, се 
оказва една вярна и крайно негативна съпоставка, като тук 
ние, от БАП, питаме всички Вас, що за морал, уважение, за
читане, признание и разбиране е това, съпроводено със съ
ответното Ваше Държавническо отношение, показвано към 
най-многолюдното съсловие на нашето Общество?

Отговорът, засега, и за голямо съжаление, може да бъде, а 
е и само един единствен -  оставени сме на доизживяване и да 
бъдем обречени и забравени до края на нашия житейски път, 
живеещи под всякакви жизнени стандарти, социални миниму
ми и с постоянни лишения от почти всичко, за да продължава
ме да оцеляваме, който както намери, и често пъти принудени 
даже да правим избор, забележете, между храна и лекарства. 
Има една немалка част, търсещи своето ежедневно препита
ние в кофите за боклук. Срамна е тази, така тъжна действител
ност и продължаваща така дълго.

Не е ли възможно, а и време е сега да потърсим и ние да
же, може би, статута на Бежанци от нашата България. В коя 
друга държава от ЕС м 21-ви век има подобна картина на жи
вот за едно цяло и то най-многолюдно съсловие от 2.200 млн. 
души или 1/3 от цялото население на Република България; 
съсловие, имащо го и в другите страни, но признато, уважава
но и допълнително всячески обгрижвано от Държавниците на 
тези страни-членки, за най-мъдрото си достойно съсловие и с 
осигуряване от всякъде най-добри условия за живот.
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Имаме ли го ние, подобно отношение, Г-жи/Г-да наши 
Държавници и Политици, с гарантиране, и то заслужено право 
на един вече друг, по-достоен живот? Отговорът оставяме на 
Вас, без коментар и то в тази 2016 година, година на Президен
тски избори и година на истината за нас.

Замислете се, най-сетне отговорно Г-жи/Г-да Държавници 
и Политици!

Ето защо с това повторно Обръщение/Искане ние, от БАП, 
продължаваме да настояваме, именно тази година 2016 -  го
дина на истината, за следното:

1. Настояваме да се намери начин и незабавно се набеле
жат конкретни мерки как да се осъвременят старите пенсии, 
защото не е нормално човек с висше образование, пенсиони
рал се в годините на прехода, да получава пенсия по-малка от 
пенсията на най-обикновен чистач, пенсионирал се след 2010 
година и следвайки ръста на средно осигурителния доход 
(СОД), а новоотпусканите пенсии стават все по-големи, спрямо 
старите. Разликата вече е повече от 35%.

2. Настояваме и считаме за наложително да се преразгле
да всичко, свързано с Пенсионната система, виждайки какво 
продължава да се случва, като е желателно промените и ре
шенията, дискутирани и приети отново от НС, да са със съгла
сието, възможно на всички парламентарно представени Пар
тии, което не беше постигнато при приемането на последния 
вариант на Пенсионната реформа, още повече, че вече има и 
нов Министър на труда и социалната политика.

Би трябвало да се подработят нови, справедливи форми и 
методики на пенсиониране, при което най-ниската пенсия 
следва да бъде по-висока от установения праг на бедност, а 
всички други пенсии да са с размер 50-60% от трудовото въз
награждение преди пенсионирането. Пенсиите трябва да пок
риват задължително ежедневните потребности на всеки пен
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сионер, осигурявал се със задължителния трудов стаж и въз
раст. Пенсията, това е едно отложено плащане и заслужено 
трябва да я получава реално всеки работещ при неговото пен
сиониране, а не да се говори, че младите, сега работещи, из
държат пенсионерите и по този начин да се създават неадек
ватни отношения и настроения. Това е нежелателно да про
дължава да става и да се говори повече. Младите -  работещи, 
работят за тяхната заслужена пенсия. Трябва да се изясни 
всичко, свързано със състоянието на Пенсионния фонд от го
дините преди и след 1990 година. По този повод имаше зада
ден въпрос от Президента -  Р. Плевнелиев, и който, обаче, ос
тана без отговор.

Що се отнася до въпроса за увеличаване възрастта на 
пенсиониране, както е известно вече, в някои от другите стра
ни-членки на ЕС, става намаление на възрастта. Въпросът у нас 
следва още веднъж много внимателно да се разгледа обектив
но и даже да се обвърже с все още незавършената здравна 
реформа, като се определят ясно условията и се осигури 
здравно един по-дълъг живот за всеки българин с гарантира
но постоянно и допълнително обгрижване, включително ме
дицинско.

3. Настояваме да стане ясно и се даде най-сетне отговор, 
защо през 1996/97 година размерът на всички пенсии тогава е 
бил намален и то с повече от У2. От какво се е наложило това, 
кой е взел Решението и защо досега този факт остава скрит от 
обществото? Не трябваше ли в годините досега, да беше из
вършена и съответната компенсация за намалените пенсии?

Според наши и независими други експерти компенса
ция/осъвременяване, и то на всички пенсии, трябваше да се 
извърши и то задължително, непосредствено и веднага след 
1989 год., влизайки от социализъм в свободна пазарна иконо
мика, където става вече свободно формиране на заплати и це
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ни, но при други условия за стандарт на живот. Такова осъв
ременяване не можа да стане и в тези 27 години преход, при 
това и 10 години като членове на ЕС. Отговаряше се оправда
телно и то винаги с традиционния отговор, който върви и днес 
-  пари в хазната няма и се продължава с този никак неубеди
телен отговор и при този нов тип Държавници. Известно е, че в 
този период на преход се извърши и едно хищническо разг
рабване на Национален капитал. От така наречената привати
зация се предвиждаше да влязат повече от 30 милиарда лева, а 
влязоха, защо само 2 милиарда?, които отидоха в така нарече
ния „Сребърен фонд”, замразени в БНБ.

Пак според обективни, други и наши експерти, пари в хаз
ната има, но, за да се обяви и каже това открито и гласно, се 
иска друга, нова, почтена Държавническа и Политическа воля. 
Свидетели сме какво се случи през последните две години, 
пипайки само по контрабандата, откъдето в хазната веднага 
влязоха повече от 4 милиарда лева. Известно е, че в така наре
чената „сива икономика” има над 30 милиарда лева.

Не може ли най-сетне това да се изясни и ликвидира?
Пак от наши и други експерти, ние, от БАП, имаме вече 

подготвени, конкретни предложения за намиране на други 
възможни приходоизточници с цел крайна -  най-бързо увели
чение размера на пенсиите в нашата България. Тези наши 
предложения сме готови да обсъждаме с всеки конкретно по 
всяко време и място.

Едно от тези наши предложения и то много значимо сме 
подготвили за Вас като отделно Приложение №1 към настоя
щия документ, касаещо допълнителното оползотворяване на 
старите хвостохранилища с възможното извличане от тях на 
много други и то скъпи метали.

4. Крайно наложително е да се разработи и приеме въз- 
можно най-бързо Закон за възрастните хора, който да урежда
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реално и дългосрочно всичко, свързано с достойния живот на 
възрастните хора в нашата прекрасна Родина. За това имаме и 
обещание на Омбудсмана -  г-жа М. Манолова.

С цел адекватно и забележимо обгрижване на възрастни
те хора у нас е крайно време да се предвиди и намери подхо
дящо място/сграда за създаване на един Национален дом за 
възрастните хора, където те да намират всякакъв вид помощ, 
съвети, съдействие и разнообразие във всичко и от полза за 
живота на възрастните хора. Известно е, че такива Национал
ни домове съществуват у нас от много отдавна, като например 
-  за деца, студенти, журналисти, кинодейци и други. Време е и 
ние заслужено да получим един такъв дом.

В заключение, с така поднесеното дотук, ние, от БАП, оп
ределяме всичко това като наши опорни точки, които ще 
следваме и ще бъдат такива при всякакви последващи диску
сии и разговори с цел определяне, съгласуване и приемане от 
трибуната на Народното събрание на крайните основни Ре
шения, реализирането на които трябва определено да доведат 
и гарантират един достоен и адекватен стандарт на живот.

В тази връзка ние имаме определена Контактна група от 
експерти, която е готова да участва при появили се всякакви 
възможности и предложения за срещи-разговори по всяко 
време и място. Заслужава да се помисли и инициира органи
зирането на една „Кръгла маса" с участието в нея на Експерти, 
Държавници, Политици, Депутати, Общественици, НПО, медии 
и други, където да се доизясни всичко, свързано с правото на 
един заслужен, по-достоен живот на възрастните хора в Ре
публика България.

До 01.1-.2016 г. -  Международен ден на възрастните хора 
в целия свят и в определени дни, може би до предстоящите 
Президентски избори, ние искаме най-сетне да се случи про
мяната, като забележим и усетим видимо направеното от
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всички Вас за промяната на нашия, продължил така дълго и 
толкова жалък „стандарт" на живот.

Докажете ни го, Уважаеми Г-жи и Г-да Държавници и По
литици с една рационална, бърза промяна с конкретни дейст
вия/решения. А ние знаем как можем да Ви се отблагодарим, 
ако това се случи.

В очакване сме!!!

Приложение №1: -  Основен/възможен приходоизточник на пари с 
цел увеличаване размера на пенсиите.

За обратна връзка: 0888716946 -  Д. Кисимов, Гл. секретар на БАП 

Адрес:
София, 1330, р-н „Красна поляна"
ж.к. „Разсадника". Бл. 25, вх. Д, ап. 94.

Подготвил материала: Обсъдили и подкрепят
Ректорски Съвет към Национален 

Д. Кисимов Български Университет „Трета възраст"

Главен секретар на БАП Ректор:...................
06.06.2016 г /Доц. д-р Г. Попов/
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Приложение 1.

От проф. Велко Гергелчев и експерти от Българската Асоциация на

Относно: Възможни, допълнителни парични -  приходоизточници с 
цел увеличение размера на пенсиите в България. .

Като един от възможните и определено най-голям и сигурен 
приходоизточник за допълнителни постъпления в Пенсионния фонд и с 
цел последващо увеличение размера на старите пенсии в България, ние 
считаме за определено, че това могат да бъдат всички хвостохранилиша 
в България, които не са никак малко. А се оказва, че в тях се намират все 
още неизвлечени значителни количества на други различни по ценност 
полезни ‘ изкопаеми в т.ч. едни и от най-скъпите като злато, сребро, 
платиноиди, германий, индий, мед, цинк, манган, олово, желязо, барит, 
сяра и други, останали в хвостовете след извършваната в миналото не 
пълна флотация при съответната преработка на добивната руда в 
различните находища у нас от годините на развитие на миното дело в 
България. Причини за това има никак не малко, като те могат да бъдат

Известно е, че България е една от най-богатите страни в ЕС на 
злато и други полезни изкопаеми, а така също на минерални (лечебни) 
извори (повече от 600 на брой). Това е доказан факт и за това трябваше 
да има досега разработена и приета НационалЧа стратегия/доктрина, 
валидна за всички Управляващи и реализирането на която трябва да 
води бързо и непрекъснато до повишаване стандарта на живот на 
българина. Освен това, позовавайки се на Конституцията, където не 
случайно е написано и се гарантира, че всичко в недрата на България е 
собственост на Държавата и народа й. А, концесията се оказва, че е един 
- фин начин за заобикаляне на тази справедлива клауза за по съвсем 
законен път и което беше използуванЬ и направено у нас с концесията за 
Челопеч, крайно обаче неизгодна за България. В продължение на това, 
ние от БАП считаме, че при добре направени разчети и далновидно 
виждане, то такива находища могат да се разработват и ползват и от 
наши фирми, вместо да ги предоставяме срещу такива, крайно не 
изгодни за България условия и такси/комисионни. Известно е, че 
златодобива в Челопеч е отдаден на концесия, първоначално с 1,5% 
гакса/комисионна върху добива, а в последствие, намалена до 0,75%, 
защо и как това е друг въпрос. Не е тайна, че златодобива в света е 
сбикновенно с налог минимум между 10-30 на сто.

Известно е, че например само за 2013 г. общите приходи от злсГто- 
цобива в Челопеч, възлизат на 231,9 млн. долара, от*които България е 
ззела нещо като 3 млн. долара, вместо 23 или 75 млн. долара, ако имаше
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много от нашите хвостохранилища с цел определяне на остатъчните 
компоненти след обогатяването, а също и какво е количеството на 
извлечените при флотацията главни компоненти, тъй като извличането е 
обикновенно от 55% до 85%, т.е. тази разлика от 15% до 45% не е никак 
малка, за да се търси и налага допълнителна преработка на хвоста. В 
тази връзка ние от БАП и нашите експерти, предлагаме да бъдат 
запазени, евентуално модернизирани обогатителните фабрики при 
находищата Радка и Елшица, извличащи само меден концентрат, а при 
вторичната преработка, следва и се очаква да се получат още оловен 
концентрат с наличие на злато и сребро, също цинков-пиритен 
концентрат със злато й други редки елементи, като германий, индий и- 
други, като общата очаквана стойност, би трябвало да "надхвърли 10 
млрд. лева. . .

Друго хвостохранилище, заслужаващо внимание е, старият хвост 
на Кърджалийската обогатителна фабрика. Тази фабрика, започва да 
приема руда по новопостроената въжена линия от находищата - Борйев% 
Гидюрска, Крушев дол, Сполука, Шаренка, Рибница и Страшимир, а по- 
късно и от всички централо-родопски находища, които са също от златно- 
среброносните находища. А след товк 1953-1963г. става пускането на 
флотационните фабрики в Родозем, Лъки, Ерма река, а така, също и от 
златоносните находища* в Маджарово и Устрем, където се установява 
наличие, никак немалко на злато, сребро и други, като германий, кадмий, 
галий, индий, плсггиноиди и всичко това по предварителни данни се 
очаква да възлезе на над 25 млрд. лева. Тук също ще е целесъобразно и 
рентабилно да се изградат 1 или 2 обогатителни фабрики за вторична 
преработка с модерно, съвременно оборудване.

Слевдащото й то най-голямо хвостохранилище от 275 млн. тона 
руда от желязо-манган-олово-баритно находище е Кремиковци. 
Изчислена е общата стойност на компонентите, като за пръв път е 
включено'неизвлеченото желязо и барит на стойност 1.4 млрд. лева, на 
неизвлрчените основни компоненти, като сяра, мангрн, олово, мед на 
стойност повече от 20 млрд. лева, неизвлечени допълнителни 
компоненти със злато за повече от 5 млрд. лева, или общо в хвоста на 
Кремиковци има компоненти за над 30 млрд. лева без да се смятат 
урана, титана и някой други; Известно е, че хвоста от Кремиковци вече се 
преработва от някакъв Украйнски бизнесмен, без да знаем повече 
подробности за случилото се.

Всичко това, изказано до тук си заслужава да бъде най-отговорно 
обмислено, прецизирано и обвързано с конкретно, далновидно- 
прагматично, Държавническо отношение и последващо Решение. 
Необходимо е това предварително да се възложи на колектив/работна 
група от професионалисти/експерти които да разработят и защитат 
всичко с конкретно експертно-издържано предложение. Има ги 
специалистите за това. ^

Заслужават, също голямо внимание и местата в България с 
наличие на минерални води, извори, повече от 600 на брой като при това
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много от нашите хвостохранилища с цел определяне на остатъчните 
компоненти след обогатяването, а също и какво е количеството на 
извлечените при флотацията главни компоненти, тъй като извличането е 
обикновенно от 55% до 85%, т.е. тази разлика от 15% до 45% не е никак 
малка, за да се търси и налага допълнителна преработка на хвоста, В 
тази връзка ние от БАП и нашите експерти, предлагаме да бъдат 
запазени, евентуално модернизирани обогатителните фабрики при 
находищата Радка и Елшица, извличащи само, меден концентрат, а при 
вторичната преработка, следва и се очаква да се получат още оловен 
концентрат с наличие на злато и сребро, също цинков-пиритен 

. концентрат със злато и други редки елементи, като германий, индий и- 
други, като общата очаквана стойност, би трябвало да4 надхвърли 10 
млрд. лева. >

Друго хвостохранилище, заслужаващо внимание е, старият хвост 
на Кърджалийската обогатителна фабрика. Тази фабрика, започва да 
приема руда по новопостроената въжена линия от находищата - Борйева  ̂
Гидюрска, Крушев дол, Сполука, Шаренка, Рибница и Страшимир, а по- 
късно и от всички централо-родопски находища, които са също от златно- 
среброносните находища. А след това 1953-1963г, става пускането на 
флотационните фабрики в Родозем, Лъки, Ерма река, а така също и от 
златоносните находища* в Маджарово и Устрем, къДето се установява 
наличие, никак не малко на злато, сребро и други, като германий, кадмий, 
галий, индий, платиноиди и всичко това по предварителни данни се 
очаква да възлезе на над 25 млрд. лева. Тук също ще е целесъобразно и 
рентабилно да се изградат 1 или 2 обогатителни фабрики за вторична 
преработка с модерно, съвременно оборудване.

Слевдащото й то най-голямо хвостохранилище от 275 млн. тона 
руда от желязо-манган-олово-баритно " находище е Кремиковци. 
Изчислена е общата стойност на компонентите, като за пръв път е 
включено неизвлеченото желязо и барит на стойност 1.4 м лрд . лева, на 
неизвлечените основни компоненти, като сяра, мангрн, олово, мед на 
стойност - повече от 20 млрд. лева, неизвлечени допълнителни 
компоненти със злато за повече от 5 млрд. лева, или общо в хвоста на 
Кремиковци има компоненти за над 30 млЬд. лева без да се смятат 
урана, титана и някой други; Известно е, че хвоста от Кремиковци вече се 
преработва от някакъв Украйнски бизнесмен, без да знаем повече 
подробности за случилото се.

Всичко това, изказано до тук си заслужава да бъде най-отговорно 
обмислено, прецизирано и обвързано с конкретно, далновидно- 
пр.агматично, Държавническо отношение и последващо Решение. 
Необходимо е това предварително да се възложи на колектив/работна 
група от професионалисти/експерти които да разработят и защитат 
всичко с конкретно експертно-издържано предложение. Има ги 
специалистите за това.

Заслужават, също голямо внимание и местата в България с 
наличие на минерални води, извори, повече от 600 на брой като при това
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ние можем определено да се окажем страната в целият ЕС с наличие в 
бъдеще на най-модерни СПА-центрове d разнообразни по видове, 
лекоіити минерални води, съпроводени със съответните лечебни 
процедури в специализирани медицински-рехабилитационни заведения и 
България да се превърне целогодишно в най-интересното място за 
почивка и лечение на най-богатите възрастни хора от целият ЕС.

В заключение на всичко това никога не е, късно да се приеме 
отговорно Решение от новият тип Държавници и Политици, които трябва 
да бъдат от тук нататък с едно ново отношение във всичко, отнасящо се 
до бърза промяна в Стандарта на живот на българина и това да стане 
Приоритет №1 - за всички които искат да управляват България от тук 
нататък. . .

Заслужава си сигнала и ние сме в очакване на адекватно Решение.

С Уважение,
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БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕР В РАМКИТЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Проф., д-р Еньо Савов

През последните десетилетия значими и дълбоки про
мени белязаха историята не само на стария континент Ев
ропа, но и на целия свят. При изследването на какъвто и да 
било проблем -  бил той вътрешен или международен, ев
ропейски или световен, следва да се отчита и държи сметка 
за тези проблеми, ако то не желае от самото начало да полу
чи етикета „неактуално” или „ненавременно”. Разбира се, в 
този материал ще бъде засегната само рамката и евентуално 
основните тенденции и насоки на развитието на процеса, 
без да се навлиза в подробности, които е невъзможно да 
бъдат обхванати в рамките на едно ограничено по време и 
място изказване или материал.

Една от основните свободи на Европейския съюз е сво- 
бодното движение на хора1. Съгласно тази свобода всеки 
европейски гражданин има право:

• да пътува свободно само с личните си национални 
документи в рамките на Европейския съюз;

• да търси работа в друга страна от ЕС;
• да работи там без да му е необходимо разрешително 

за работа;

1 В ж  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година от
носно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пре
бивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 
75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (текст от значение за ЕИП).
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• да живее там за тази цел;
• да пребивава там и след като е приключил работата 

си;
• да бъде третиран като гражданите на съответната 

страна по отношение на достъпа до социални и да
нъчни предимства, заетост, условията на труд и 
всички други.

Веднага следва да се отбележи, че в Европейския съюз 
не са в сила и не действат общи социални правила под фор
мата на закон, кодекс или друга законова форма, еднаква за 
всички държави-членки. Европейската комисия работи в та
зи насока и има подготвена нелоша основа за създаването 
на единни правила на социалната политика за всички дър
жави-членки, но до приемането на такава обща нормативна 
база все още не се е пристъпило, като една от причините за 
това са и все още съществуващите сериозни различия меж
ду законодателствата на отделните държави-членки. С оглед 
на това в момента Европейският съюз провежда социална 
политика, която има за цел да смекчава основните различия 
между наличните национални социални схеми и програми, 
да улеснява свободното движение на хора и адекватно да 
гарантира техните политически, икономически, социални и 
прочие права. Един много сериозен опит в тази насока е 
приетият още през 70-те години на ХХ век Регламент на Съ
вета 1401/71 г.2

Като всеки европейски гражданин и българският пен
сионер може да се ползва неограничено от тази „свобода на 
движение" и „свобода на установяване", като неговите со
циални права са коректно и надеждно гарантирани, както от 
националното законодателство на държавата на пребива

2 Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за соци
ална сигурност за заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на 
Общността.От 1 май 2010 г. той е заменен от Регламент 883/2004 за гражданите на ЕС.
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ване, така и от европейското право.
Възрастта, при достигането на която човек добива пра

вото да получава пенсия, т.е. фиксирано парично възнаг
раждение, което обикновено се изплаща всеки месец и се 
дава на човек, навършил определена възраст (брой години), 
е различна за отделните страни-членки на Европейския съ
юз. Тази възраст в повечето европейски държави е еднаква 
както за мъжете, така и за жените. Тя е определена на 65 го
дини, но има и някои държави, между които е и България, 
където тя е по-ниска и е различна за двата пола (в България 
-  63 за мъжете и 60 за жените).

По силата на посочения по-горе Регламент за коорди
нация на системите за социална сигурност, ако едно лице е 
работило в няколко страни от ЕС, то натрупва пенсионни 
права във всяка една от тях.

Как става самото сумиране на трудовия стаж и канди
датстването за пенсия?

Обикновено молбата и необходимите документи за 
пенсиониране се подават в страната, в която съответното 
лице живее, или в страната, където последно лицето е рабо
тило. В някои държави, членки на ЕС, такива формуляри се 
изпращат от самата държава, в която живее, като по този 
начин се подсеща лицето да предприеме необходимите за 
пенсиониране стъпки. Не навсякъде обаче това е така и е 
по-добре самото (предстоящо да се пенсионира) лице да 
предприеме необходимите за това стъпки. Това важи и за 
българските граждани, работили не само в България, но и в 
други държави на ЕС. При това навсякъде, където е работил 
важат едни и същи правила:

• За периода, през който българският гражданин ра
боти, независимо в България или друга страна от ЕС, 
той се осигурява съгласно законодателството на та
зи страна и плаща осигурителни вноски само в нея. 
Институциите на страната, в която работи решават
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кое законодателство да прилага, т.е. работещият ня
ма право на избор;

• Работещият български гражданин има права и за
дължения като гражданите на страната, в която се 
осигурява. Това е принципът на равно третиране и 
недискриминация, който се прилага навсякъде в ЕС;

• При подаване на заявление за обезщетение пре
дишните периоди на осигуряване и трудов стаж на 
българският гражданин в други страни се вземат 
под внимание, ако това се налага и е необходимо;

• В случаите, когато българският гражданин има пра
во на парично обезщетение в една страна на ЕС, по 
принцип той може да го получава дори ако живее в 
друга страна. Това е известният и действащ принцип 
на прехвърляемост.

Към това е необходимо да се има предвид, че след 31 де
кември 2037 година пенсионната възраст ще бъде обвързана 
и с увеличаването на средната продължителност на живота.

Правото на пенсия не може да се погасява по давност. 
Това означава, че български гражданин, който през настоя
щата година покрие необходимите условия за придобиване 
на право на пенсия за стаж и възраст, ще има възможност да 
се пенсионира и през следващата 2018 г., както и през след
ващите, без значение дали условията за пенсионирането са 
се променили, или не. Българските граждани, имащи нужния 
изискуем осигурителен стаж, посочен в чл. 68, ал. 2 от КСО, 
могат по тяхно желание да се пенсионират до 12 месеца по- 
рано от изискуемата възраст, посочена в чл. 68, ал. 1. Следва 
да се отчита, че пенсиите се отпускат от датата на подаване 
на заявлението и се превежда пожизнено, като размерите й 
се намаляват с 0,4% за всеки месец, който недостига до на
вършването от лицето на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1. 
Българските граждани, на които са отпуснати пенсии за оси
гурителен стаж и възраст в намалени размери, нямат право
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то да получат пенсии по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за со- 
циално осигуряване (чл. 68а от КСО).

Гледащият към заветната пенсия български пенсионер, 
работил в няколко страни на ЕС, следва да се съобразява и с 
факта, че в някои от тези страни може да съществува и изис
кването за минимален период от време, необходим да се 
получи право на пенсия. Да вземем за пример Австрия, къ
дето не малко българи живеят и работят. Там стандартната 
възраст за пенсиониране е 65 години за мъжете и 60 години 
за жените. Към изискванията за получаване на пенсия, освен 
достигането на тази възраст, е и наличието на минимум 180 
месеца (15 години) да е заплащан осигурителен стаж. В този 
случай пенсионният орган на държавата, където български
ят гражданин е подал молба за пенсия, трябва да вземе 
предвид всички периоди, през които той е работил и се е 
осигурявал в други страни о т ЕС, все едно че през цялото 
време е работил в съответната държава (в случая Австрия) и 
на тази основа да прецени дали има право на пенсия или не. 
В случая се действа в съответствие с принципа на сумиране 
на осигурителните периоди.

Възможен е и друг казус. Някои страни не предоставят 
пенсия за кратки периоди. В този случай месеците, през ко
ито българският гражданин е работил в такава страна и съ
ответно осигуряван там, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат 
отчетени при изчисляването на съответната пенсия в стра
ните, в които е работил по-дълго.

Въз основа на представените документи националният 
орган на държавата, в която живее съответният кандидат 
пенсионер, изчислява националната пенсия, която следва да 
му бъде отпусната. Обикновено съответната сума се запла
ща по банкова сметка в същата страна.

По сложен е въпросът, ако пенсионерът не живее в 
държава-членка на Европейския съюз. Тогава може да се 
наложи откриването на сметки във всяка от страните на ЕС,
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който изплащат пенсия на съответното лице. Разбира се при 
днешните банкови комуникации това едва ли би било сери
озно затруднение.

В днешния модерен свят, когато националните граници 
вече не са особена пречка за свободно движение на хора, 
търсенето на по-добри условия за прилагане и заплащане 
на човешкия труд е нещо нормално. Още повече в една об
щност, каквато е Европейският съюз, която е заложила в 
своята основа четири основни свободи на движение -  сво- 
бодно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Гаранти
райки на европейският гражданин, какъвто е вече, както бе 
отбелязано и българинът, правото на свободно движение и 
местоживеене, европейското право не само се стреми да 
премахне граничните прегради, но също така и да уеднакви 
условията за живеене и труд във всички държави-членки на 
Съюза. Това не е лек или бърз процес. Той ще продължи ве
роятно десетилетия, националните бариери трудно падат и 
се преодоляват, но, в крайна сметка, единна Европа трябва и 
ще бъде изградена!
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ДОХОДИТЕ -  ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА 
НА ДОСТОЙНСТВОТО НА ХОРАТА 

ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Д-р по икономика Васил Владимиров

Исторически погледнато, най-ранните представи за 
достойнството са били свързани със социалния статус на 
човека. Достойството е било толкова по-голямо, колкото по- 
висок е бил социалният му статус. По-сетнешното развитие 
на обществото внася нови елементи и обогатява съдържа
нието на тези две понятия. Но независимо от това, може да 
се твърди, че релацията „социален статус-достойнство" 
съхранява своето значение и днес. Повседневната практика 
потвърждава това твърдение.

В литературата са налице много и различни дефиниции 
на понятието „достойнство". Тук няма да се спираме на ця
лото това богатство. Но от тези определения прозира, че 
най-общо достойнството в субективен план представлява 
морално-нравствена категория, характеризираща уважени
ето и самоуважението на човешката личност за присъщите й 
морално-нравствени качества. От тази гледна точка, ако 
приемем, че достойнството отразява съотношението между 
уважението и самоуважението, а и ако си послужим с езика 
на математиката, то би могло да се представи като аритме
тична дроб, в числителя на която е уважението на другите, а 
в знаменателя -  себеуважението (самочувствието). Тогава 
колкото повече нараства знаменателят, т.е., колкото по- 
голямо става себеуважението, толкова повече намалява
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стойността на дробта, т.е., достойнството.
Оптимална би била пропорцията, когато е налице ба

ланс между числителя и знаменателя на дробта, т.е., между 
уважението и самоуважението. Прекаленото нарастване на 
самоуважението, когато „АЗ”-ът категорично надделява над 
„НИЕ”, може да доведе до опасни последици в семейството, 
социалната група, дори в обществото.

От друга страна, социалният статус на отделния човек 
според литературните източници може да се разглежда като 
определен набор от признаци (качества), които обуславят 
позицията, заемана от него в йерархично организираната 
социална система, каквато е обществото, съотносима е с 
мястото на другите хора в тази система и е свързана с опре
делени права и задължения.

В литературата по въпроса се цитират различни видове 
социални статуси. Но в контекста на интересуващия ни 
проблем е важно да посочим т. нар. придобит статус, кой
то много автори определят като главен. Той се характери
зира с такива признаци (качества) като вид и степен на об
разование, професия, квалификация, притежавани научни 
степени и звания, месторабота, възгледи за обществото, по
литическа ориентация и партийна принадлежност, умения 
за вербална комуникация и т. н.

Съвкупността от различни признаци (качества), които 
формират социалния статус на отделните индивиди, обусла
вя в една или друга степен възможностите им като елементи 
на социалната организация на обществото да оказват опре
делено влияние върху обществените процеси и явления, в 
т.ч. политическото устройство, властовите отношения, раз
пределението на ресурсите, на материалните и духовните 
блага и пр.

В контекста на темата тук ще откроим отношенията по 
повод разпределението и преразпределението на доходите. 
В условията на стоково-паричните отношения, характерни
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за съвременните модерни общества, те играят съществена 
роля, бихме казали дори определяща роля. Те създават ико
номическата база, която прави възможно, първо, изгражда
нето на качествата, които способстват за формирането на 
един или друг социален статус, и, второ, изпълнението на 
онези действия, които отделният индивид да осъществява 
съобразно своя социален статус. А това необходимо води до 
култивирането на определено ниво на достойнство. Така се 
оформя тройствената релация „доходи -  социален статус -  
достойнство". В тази връзка самото достойнство може да се 
разглежда като другия образ, морално-нравственото отра
жение на социалния статус на човека. И като такова логично 
е то да нараства, когато социалният статус се повишава, но и 
обратното.

От тези позиции представлява интерес доколко дохо
дите на пенсионерите1 като елемент на преразпределител- 
ните процеси в обществото оказват въздействие върху со
циалния им статус и оттам върху тяхното достойнство. Тук 
обаче следва да се отбележи, че това въздействие не може 
да се разглежда вън и независимо от влиянието на общата 
социално-икономическа и политическа обстановка в стра
ната. В противен случай картината би била непълна.

А тя, картината, е повече от печална. Разрушителната 
стихия в страната продължава с неотслабващи темпове. Ръ
фат като глутница изгладнели псета изпосталелото тяло на 
майката Родина от какви ли не посоки. То ли банки не щете, 
то ли дървена мафия, строителна мафия, обръчи от фирми, 
електро- и топлоцентрали, търговски, хранителни и всякак
ви други вериги, монополи ,„рояк след рояк". Вихрят се
престъпници, убийци, изнасилвачи, сводници, крадци. Като

1 В рамките на този материал понятията „пенсионери" и „хора в трудоспособна възраст" се 
третират като идентични. Същото се отнася и за понятията „доходи" и „пенсии", макар че и 
в единия, и в другия случай има известни разлики, които тук не се дискутират поради огра
ничения обем на изпожението.

158



ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ

марокански скакалци плъзнаха по градове и села, по махали 
и паланки. Обезкостиха все още стърчащите тук-там останки 
от някогашни заводи, фабрики и предприятия. Плячкосват 
де що сварят по апартаменти и къщи, по дворове, поля и 
градини. Изнасилват старици, млади жени, и убиват -  за 5 
лева.. Като капак на всичко ни натресоха пришълци- 
мигранти2.

Безпокойството става още по-голямо, като се има пред
вид, че стотици хиляди и дори повече от милион от сегаш
ните пенсионери живеят буквално на ръба на оцеляването. 
Всеки ден те се изправят пред дилемата дали да купят нещо 
за храна или да се снабдят с необходимите им лекарства, да 
не говорим, че трябва да се плаща и парното, електрически
ят ток, водата, а пък съвсем не може да става и дума за удов
летворяване на някакви дори и минимални културни пот
ребности. Както казва известният наш художник-кари
катурист и режисьор проф. Анри Кулев, пенсионерите „това 
са хората, които са аут от системата. Вън от живота". И още: 
„Страх от живота...Щом аз го усещам -  мога да си представя 
какво усещат хората, които едва свързват двата края с една 
пенсия и половин хляб дневно"3

А емиграцията все така продължава. Напускат страната 
без мисъл да се връщат. Изтича най-ценният капитал на на
цията -  младото, образовано, трудоспособно население. 
Раждаемостта катастрофално намалява. В този смисъл стра
ната се декапитализира от най-големия си капитал. Всяка 
година, образно казано, един средно голям град изчезва от 
картата на България. Налице е депопулация на населението. 
Страната се намира в демографска катастрофа. В скоро 
време не ние ще интегрираме, нас ще интегрират.

2 Трябва да се подчертае, че между тях има и бедстващи , избягали от пожара на войната.
3 Разговор с Анри Кулев, Страната на пропуснатите ползи, в. Култура, бр. 36, 31 октомври 
2014 г. с. 10.
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А сегашните пенсионери? За тях, нали знаете, или доб
ро, или нищо... Остава им да се „молят Богу горещо” и да се 
радват на другия ден, че са осъмнали живи. (Макар че мно
зина от тях сигурно биха се радвали на обратното). Е, в най- 
добрия случай индексиране на пенсиите от първи юли с 2
2,5 на сто та чак до следващия юли. И по 30-40 лв за най- 
бедните от тях за Коледа и Великден.

И на този фон -  пенсиите, предвид мижавите си разме
ри, могат ли те да способстват за съхраняването на един 
приемлив социален статус и адекватно достойнство? Вярно 
е, че сега всички безусловно признават, че пенсиите са изк
лючително ниски и говорят за необходимостта от тяхното 
повишаване. Ето някои данни, които характеризират битие
то на пенсионерите:

1. По данни на НОИ4 общият брой на пенсионерите към
30.09.2016 г. е кръгло 2 181 хил. души. От тях 465 хил. души 
(21,3 на сто, с други думи почти всеки пети) получават пен
сия в размер до 161,38 лв, т.е., минимална пенсия. До 300 лв 
получават 1 410 хил. души (64,6 на сто или почти 2 души от 
трима). Т.е, пенсиите на почти %  от всички пенсионери са 
под официално приетата линия на бедността.5

Тези данни говорят сами за себе си. Картината е отчай
ваща. Огромната част от общото число на пенсионерите6 
получават пенсия в такъв размер, който директно ги от
праща в групата на бедните. При това е налице повишаване 
на техния брой в сравнение с предходния период с около 
150 хил. души, като относителният им дял към 30.09.2015 г. е 
бил 57,8 на сто или с 6,8 п.п. по-малък спрямо 30.09.2016 г.

2. Средната пенсия общо на пенсионер за 2015 г. е

4 Абсолютните данни по т. 1 са взети от Статистически бюлетин, НОИ, Пенсии към 30.IX.2016 
г., с. 31, 34.
5 За 2016 г. тя е 300 лв, а за 2017 г . -  314 лв.
6 Поради ограничения обем тук и по-нататък се разглеждат данни само за общото число на 
пенсионерите, без да се стига до техния структурен състав.
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321,78 лв, а за 2014 г. тя е 310,00 лв .7
След като огромното болшинство от пенсионерите по

лучават пенсии в размери под официално приетата линия 
на бедност, напълно логично е и средната пенсия да бъде 
близо до тази граница.

По данни на Евростат8 за 2015 г. медианният доход на 
лицата на 65 и повече години представлява 71 на сто от ме- 
дианния доход на лицата от 0 до 64 годишна възраст. Този 
резултат класира България на „призовото" трето място (от
зад напред) след Естония с 62 на сто и Латвия с 65 на сто. 
Стойността на същия показател за 2014 г.на нашата страна е 
82 на сто. Тези числа в икономически план най-общо озна
чават, че само за една година лицата от третата възраст в 
нашата страна са изостанали от останалата част от населе
нието по размера на медианния си доход с 11 п.п.

Интересно е да се отбележи, че в същия ракурс има 
страни, чиито показатели са над 100 на сто -  Люксембург със 
108 на сто, Франция и Гърция -  104 на сто, Унгария -101 на 
сто, дори Сърбия със 109 на сто. Тези числа пък означават, 
че медианният доход на лицата на 65 и повече години пре
вишава този на останалите лица в съответните страни.

Само за сравнение ще посочим, че общо за Европейс
кия съюз (ЕС) през периода 2010-2015 г. медианният доход 
на лицата от третата възраст е нараснал с 5 п.п. и от 88 на сто 
е достигнал 93 на сто., а в нашата страна за същия период е 
спаднал с 3 п.п., за да намалее до посочените 71 на сто. Тези 
числа най-общо означават, че нарастването на доходите на 
пенсионерите у нас изостава в сравнение с доходите на ос
таналите лица, докато общо за ЕС трендът е обратен.

3. Средна пенсия към средна работна заплата за страна
та -  36,0 на сто за 2015 г. при 37,7 на сто за 2014 г., 40,7 на сто

7 Статистически справочник, Демография, икономика и социално осигуряване 2015 г., 
НОИ, с. 47.
8 Eurostat, Revenu median relatif des personnes agees -  enquete EU-SILC.
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за 2010 г. и 41,6 на сто за 2005 г.9
4. Средна пенсия към минимална работна заплата -  87,0 

на сто през 2015 г. при 109,8 на сто през 2010 г. и 89,8 на сто 
през 2005 г.10

Данните по т. 3 показват, че скоростта на нарастване на 
средната пенсия през 2015 г. изостава спрямо средната ра- 
ботна заплата. Нещо повече, числата по т.4 означават, че 
средната пенсия е с цели 13 п.п. под нивото и на минимал- 
ната работна заплата, докато през 2010 г. тя е с 9.8 п.п. над 
него.

Тези данни свидетелстват за това, че личните осигури
телни доходи на огромната маса от лицата при пенсионира
нето им са били много ниски, независимо че е било в сила 
правилото за трите „най-благоприятни" години за периода 
до 1996 г., влияещи в масовия случай положително върху 
формирането на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата, 
необходим за определяне размера на пенсията.

5. Нетен коефициент на заместване на дохода -  средна 
пенсия на пенсионер към средномесечен „нетен" осигури
телен доход за страната за 2015 г. -  56,5 на сто спрямо 57,9 
за 2014 г.11

По данни на Евростат12, базирани на метода SILC, кое
фициентът на заместване у нас е 41 на сто за 2015 г. при 43 
на сто за 2010 г. Най-високият коефициент за 2015 г. има 
Люксембург -  80 на сто, следван от Франция -  69 на сто, 
Италия и Испания -  66 на сто, Унгария -  65 на сто и т.н. На

9 Статистически справочник, Демография, икономика и социално осигуряване 2015 г., 
НОИ, с. 45,46, 152.
10 Пак там,, с. 45, 46.
11 Основни макроикономически показатели и показатели за Държавното обществено оси
гуряване, НОИ, с. 2.
12 Taux de remplacement agrege (y compris les autres allocations sociales) -  enquete EU-SILC. 
Коефициентът на заместване по този метод се дефинира като отношение на брутния меди- 
анен доход на лицата на възраст от 65 до 74 г. към брутната медианна заплата на лицата на 
възраст от 50 до 59 години., като са включени и други социални плащания.
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дъното с най-нисък коефициент е Хърватска с 40 на сто за 
2015 г., така че ние сме на предпоследното място само с 1 
п.п. над тази страна.

Общо за ЕС този коефициент за периода 2010-2015 г. 
бележи нарастване с 4 п.п. и достига 57 на сто, докато у нас 
за същия период той спада с 2 п.п., за да достигне посочени
те 41 на сто. С други думи, разликата с ЕС е цели 16 п.п, а с 
Люксембург -  почти двойно.

От приведените до тук данни може да се направи тъж
ният извод, че независимо от повишаването на средната 
пенсия, огромната част от пенсионерите живеят в нищета. 
Пенсиите на почти %  от тях са под официално приетата ли
ния на бедността. Плачевното състояние на българските 
пенсионери изпъква особено релефно на фона на доходите 
на лицата от третата възраст в другите страни от ЕС. Там 
България обикновено е на последно или предпоследно мяс
то. И което е особено лошо -  тенденциите по основните по
казатели, характеризиращи битието на пенсионерите у нас, 
са отрицателни. Всичко това се отразява по изключително 
негативен начин на техния социален статус, на тяхното дос
тойнство. Като че ли най-точно изразява душевния потрес 
на пенсионерите мнението на зрителка по една от телеви
зиите: „Смачкаха ни. И не само ни смачкаха, но ни принудиха 
да се чувстваме нищожества.”

Наблюдава се една все по-засилваща се подоходна по
ляризация сред населението. На единия полюс са преобла
даващата част от българските пенсионери плюс значителни 
контингенти от заетите лица, чиито заплати са около или 
малко над минималната работна заплата. Това предопреде
ля в близкото бъдеще и ниските равнища на пенсиите на 
бъдещите пенсионери при условие, разбира се, че сегашни
те правила за пенсиониране останат неизменни.

На другия полюс се намира значително по-малък масив 
от лица, характеризиращи се със значително по-високи до
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ходи. Така кривата на разпределението на доходите придо
бива силно изразен асиметричен вид. Подоходното нера
венство се засилва в течение на годините. Доказателство за 
това ни дава коефициентът на Джини. С него се измерва до 
каква степен разпределението на доходите се отклонява от 
равното разпределение. Ако той е равен на единица, един 
човек в икономиката получава целия доход. Ако е равен на 
0, налице е равно (перфектно) разпределение. Следовател
но, той се движи в рамките от 0 до 1 или от 0 до 100%.

Коефициентът на Джини се изчислява за повечето ре
гиони и държави по света, а статистики за него се публику
ват ежегодно от водещите международни институции и ста
тистически агенции.

Евростат13 също изчислява този коефициент по метода 
SILC, откъдето са извадени и следващите данни, подредени 
във възходящ ред за 2015 г.

2006 г. 2010 г. 2015 г.
ЕС(27 страни) 30,3 30,5 31,0
Исландия 26.3 25.7 23.6
Словакия 28.1 25.9 23.7
Норвегия 29.2 23.6 23.9
Чехия 25.3 24.9 25.0
Швеция 24.0 24.1 25.2
Финландия 26.2 25.4 25.2
България 31.2 33.2 37.0
Литва 35.0 37.0 37.9

Видно е, че нашата страна се намира на предпоследно 
място преди Литва. Но ако се разгледат данните в динамика, 
ще се установи, че България енергично „се бори" с Литва за 
класиране на дъното и по всичко личи, че ще „спечели". Ар
гумент в това отношение е фактът, че през 2006 г. разликата 
между двете страни е 3,8 п.п. във вреда на България, през

13Coefficient de Gini du revenu disponible equivalent -  enquete EU-SILC.
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2010 г. тя се запазва, а през 2015 г. е вече само ,09 п.п.
Обратната тенденция се наблюдава при сравнение с 

коефициента общо за ЕС. Разликата през 2006 г. показва 
„предимство" за България с 0.9 п.п., през 2010 г. тя е 2.7 п.п., 
а през 2015 г. набъбва с цели 6.00 п.п. В икономически план 
това означава, че докато общо за ЕС неравенството в доходи
те се запазва почти на едно и също ниво (30-31 на сто), в ня
кои от посочените по-горе страни (Исландия, Словакия, Нор
вегия, Чехия и др.) то намалява, а в България се наблюдава 
стремителното му нарастване от 35 ,0 на сто до 37,9 на сто.

Разсъждавайки върху материята за неравенството, лау
реатът на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц 
отбелязва, че „обществата с по-голямо равенство имат Джи- 
ни коефициент , равен на 0,3 (30 на сто -  бел. моя) или по- 
нисък."14 Като изброява Швеция, Норвегия и Германия. И 
продължава: „Обществата с най-голямо неравенство имат 
Джини коефициент от 0,5 и нагоре".15 Тук Стиглиц посочва 
„някои страни в Африка и Латинска Америка". Не пропуска и 
САЩ с коефициент 0,47 (47 на сто -  бел моя).

Показателят квартилно отклонение също измерва статис
тическото разсейване на доходите. То отразява съотношение
то между 20 на сто от населението, получило най-висок доход, 
и 20 на сто от населението, получило най-нисък доход, т.е., то
ва е съотношението между най-горните 20 на сто и най- 
долните 20 на сто в скалата на доходите. Измерва се в пъти.

Ето и данни от Евростат, изчислени по метода SILC и 
подредени във възходящ ред за 2015 г.16

Данните по-горе показват почти същото подреждане 
както при изчисляването на коефициента на Джини. И това 
не е случайно, тъй като и двата коефициента отразяват едни

14 Стиглиц, Дж. Цената на неравенството, С., 2014, „Изток-Запад", с. 64.
15 Пак там.
16 Rapport interquintile de revenu (S80/S20) -  enquete EU-SILC.
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2006 г. 2010 г. 2015 г.
ЕС (28 страни) 4,9 5,2
Исландия 3,7 3,6 3,4
Словакия 4,1 3,8 3,5
Норвегия 4,8 3,4 3,5
Чехия 3,5 3,5 3,5
Финландия 3,6 3,6 3,6
Швеция 3,6 3,5 3,8
България 5,1 5,9 7,1
Литва 6,3 7,3 7,5

и същи икономически процеси -  структурата на разпреде
лението на доходите на населението. И тук България е на 
предпоследно място преди Литва. И тук тя стремително се 
доближава до нея с тенденция да я догони и задмине. И ако 
у нас през 2006 г. лицата от горните 20 на сто са получавали 
5,1 пъти по-големи доходи от лицата от долните 20 на сто, то 
през 2010 г. тази разлика е 5,9 пъти, а през 2015 г. тя вече 
достига 7,1 пъти. С други думи, подоходното неравенство 
между хората в нашата страна стремително се увеличава, 
докато общо за ЕС то нараства незначително (от 4.9 на 5.2 
пъти за периода 2010-2015 г.). И това в най-голяма степен се 
отнася за хората от третата възраст. Но както казва Джоузеф 
Стиглиц, „Погрешното макроуправление във всичките му 
прояви е основен източник на неравенството."17 А на него 
може да му се вярва.

Какво е необходимо да се направи, за да се промени 
радикално ситуацията?

Трябва да се упражнява натиск за промени в КСО. Ето 
няколко идеи, които могат да доведат до подобряване на 
социалния статус на пенсионерите.

1. Следва да отпадне швейцарското правило за осъвре
меняване на пенсиите. Да бъде заменено с осъвременяване

17 Стиглиц, Дж. Цената на неравенството. С., 2014, „Изток-Запад", с. 139.
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с осигурителния доход от предходната година. При това не е 
необходимо то да се извършва ежегодно, а само при нарас
тване на осигурителния доход примерно с 10-15 на сто. Така 
ще се избегне изоставането на пенсиите с течение на вре
мето, заложено в самата формула за тяхното изчисляване.

2. Трябва да се променят показателите във формулата 
за изчисляване на пенсията. Целесъобразно е да отпадне 
индивидуалният осигурителен стаж (ОС). Сега той играе 
двойна роля -  един път на входа на системата и втори път 
при определяне на размера на пенсията. С отпадане на вто
рата му функция ще се елиминира сегашното унизително 
положение на жените -  те се допускат да влязат в пенсион
ната система с по-малък ОС, но после биват наказвани за това 
с по-ниска пенсия при равни други условия. Същото се отна
ся и за пенсиониралите се преди 2000 г. както жени, така и 
мъже поради по-ниския тогава изискуем осигурителен стаж. 
За сметка на ОС е целесъобразно да се въведе коефициент 
(примерно 0,6), който да отразява степента на адекватност на 
пенсиите, за която непрекъснато се говори, а тя дори не е 
дефинирана в КСО. Така и самото понятие „адекватност” ще 
придобие легитимност и по-конкретни измерения.

3. Трябва да се промени сегашното условие при изчис
ляване на средния осигурителен доход на лицето да се взе
ма предвид целият му осигурителен стаж от 1997 г. насам. 
Ако приемем, че осигурителният доход на лицето нараства 
относително равномерно с развитието на неговата профе
сионална кариера и квалификационните му умения, т.е. ма
тематически изразено по права линия, то сегашните прави
ла означават този човек при пенсионирането си да бъде ав- 
томатично върнат към средата на своята кариера и тога
вашния си осигурителен доход на равнището примерно на 
калфа, образно казано. И именно на базата на този доход се 
формира неговият ИК, с който по-нататък се изчислява раз
мерът на пенсията. Би било целесъобразно в този случай да
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се вземат предвид примерно последните 10 години от него
вия осигурителен стаж, когато се предполага, че той е дос
тигнал апогея на своята кариера, станал е майстор в своята 
професия, достигнал е по-висок социален статус, повишило 
се е достойнството му. Тогава и психологическият стрес от 
прекъсването на трудовата му кариера би бил туширан в по- 
голяма степен.

4. Целесъобразно е гарантирането на минималната пен
сия да се премахне. Аргументите за това: Първо, пенсион
ната система не е институт за благотворителност. В 
крайна сметка всеки следва да получава такава пенсия, ка
къвто е неговият осигурителен принос, каквато, образно ка
зано, си е заработил през своя трудовоактивен живот. В 
противен случай се отива към подриване на основите на та
зи система, към бламиране на принципа на равнопоставе
ността, заложен в КСО. Второ, маса лица се осигуряват на 
минимални равнища, особено тези със свободни професии, 
което е недопустимо в контекста на задължението за обла
гане с осигурителна вноска на целия придобит осигурите
лен доход. Трето, има групи лица, които получават ренти, 
лихви, заеми и пр. и за тях размерът на пенсията не е въпрос 
на преживявяне.

Разбира се, казаното по-горе съвсем не означава нег- 
лижиране и маргинализация на пенсионерите с най-ниски 
пенсии. Тук на преден план трябва да излезе системата за 
социално подпомагане. Но тя следва да бъде радикално 
променена. На базата на конкретни и ясни критерии нейни
те органи следва да оценяват кои от тези лица не разполагат 
с някакви странични авоари или със съпътстващи доходи и 
на това основание да им осигурят необходимите средства, 
достатъчни за обезпечаване на приемлив стандарт на жи
вот. Както казва Ли Йакока, „Социалната помощ е измислена
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като защитна мрежа за нуждаещите се, не като джобни пари 
за материално осигурените."18

Когато става дума за необходимостта от промени в пен
сионната система, винаги възниква въпросът за нужните за 
това финансови ресурси.

Но тук ще обърна внимание на нещо, за което почти не 
се говори и даже се счита за неприлично да се говори. Липс
ва обикновената социална справедливост, липсва социална 
съпричастност и социална солидарност у т. нар. управля
ващи елити.

Не рачиха да посегнат на комфорта си, на огромните 
партийни субсидии (трябваше ли да се стига до референдум, 
на който народният вот да принуди управляващите да се 
съобразят с недоволството на хората?!), на лъскавите вози
ла, на повишаването всяко тримесечие на и без това голе
мите си заплати, на многобройните си привилегии, облече
ни в закони и правила, на безотчетните си пари, на многоб
ройните комисии, съвети, териториални и общински струк
тури, които служат за хранилка на местни партийни величия, 
и т.н. Изглежда не схващат, че режат клона, на който седят. 
Социална демагогия залива отвсякъде общественото прост
ранство. Ще се наеме ли някой да оцени степента на ароган
тност, на цинизъм и дебелоочие? Крайно време е българс
кият истеблишмънт да слезе от пиедестала на своето вели
чие и да се огледа в мизерията и нищетата, в които живеят 
милиони български пенсионери, и не само пенсионери.

А е необходима елементарна човещина, съпричастност. 
Такъв един подход би способствал за създаването на друга 
обществена среда, на едно друго отношение между управ
ляващи и народ, на създаването на доверие между тях. За
щото, както казва Ли Йакока, „хората са готови на големи

18 Йакока, Ли, Откровено казано, С, 1992, „Христо Ботев", с. 219.
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жертви, ако всички останали споделят съдбата им."19
Особено роля в развитието на пенсионерското движе

ние могат да играят пенсионерските организации. Те следва 
да координират и насърчават дейността на пенсионерските 
клубов, да насочват техните действия по посока на подобря
ване на условията им на живот и пр. Но трябва да се признае, 
че това не може да се осъществява в пълна степен от сега 
съществуващите пенсионерски организации. Има организа
ции, сдружения, асоциации, които са са фантомни. Те нямат и 
по пет души членове, нямат структури, нямат управителни 
органи, ресурси, нямат организирана дейност, нямат дори 
местоседалища. Но имат ръководители, значителна част от 
тях спуснати отнякъде или с измама самопроизвели се. За 
тях е важно да разполагат с юридическата регистрация на 
тези организации, която да им дава възможност да „сърфи
рат" по президиуми, конференции, телевизии и други медии, 
откъдето да манифестират колко са загрижени за пенсионе
рите и да произнасят елейни речи за светлите перспективи 
пред сияйното им бъдеще. А те, пенсионерите, са последната 
им грижа, макар че трябва да се признае, че лековерните от 
тях се хващат на сладките им приказки.

Очевидно е, че сегашната законова уредба е негодна да 
регламентира по адекватен начин цялостната дейност на 
пенсионерското движение. Затова час по-скоро е целесъоб
разно да се приеме Закон за възрастните хора, който да 
създаде нов правов ред за регистрация, отчетност и конт
рол на дейността на пенсионерските организации, техните 
взаимоотношения с органите на властта, с другите неправи
телствени организации и т. н. Стига, разбира се, управлява
щите елити да проявят желание за това.

Определен принос в това отношение може да има но
восъздаденият Университет за възрастните хора. Но той

19 Йакока, Ли, Автобиография, С., 1994, „Наука и изкуство, с.317.
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трябва да разшири и разнообрази своята дейност. Це
лесъобразно е в неговите програми да се включат теми от 
областта на икономиката и правото, на пенсионното и соци- 
алното дело, на психологията и логиката и пр., с цел да се 
повишат знанията на пенсионерите в тези сфери, социали
зацията им, повишаването на тяхната самоувереност, соци
ален статус и достойнство.

Защото в крайна сметка „спасението на давещите се е в 
ръцете на самите давещи се” (Остап Бендер)!
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БЪЛГАРИЯ -  РУСИЯ: ИКОНОМИЧЕСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО -  НАКЪДЕ?

Д-р икономика, инж. хим. Славчо Джалев

Краят на ХХ-и и началото на ХХІ-ия век се оказа за Бълга
рия един много сложен период за развитието ни. Изглежда, 
ние не се възползвахме добре от възможностите, които ни бя
ха предоставени от съдбата, и затънахме дълбоко в тресави
щето на тотална непрекъсната криза, каквато българската ис
тория едва ли помни. Ние сме вече от десет години в толкова 
желания от много хора ЕС. Това беше една мечта, свързвана с 
изграждането на една нова и високо развита България. Уви! 
Действителността е съвсем друга: различни квоти, ограниче
ния за определени направления на развитие, неясно положе
ние на нашето селско стопанство, открит пряк сблъсък с паза
ра на развитите страни, липса на инвестиции, корупция и дру
ги подобни не доведоха до желаните резултати.

Днес сме една от най-бедните страни не само в ЕС, но и 
в Европа. Единствената алтернатива за нас е да се намерят и 
нови партньори, в т.ч. и извън ЕС, и на базата на двустранни 
договори, да се осигурят допълнителни възможности за по- 
бързо и по-всеобхватно развитие. Една голяма възможност 
за това ни дава подновяването и засилването на икономи
ческото сътрудничество с Русия.

Лично аз съм завършил в Русия (тогава СССР), а от 1994 
до 2010 г. съм имал собствена фирма в Москва и съм се за
нимавал с бизнес дейност. Политически, партийни и подоб
ни въпроси са били извън моите интереси. Интересите на 
моята фирма са били изключително свързани с взаимните
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икономически и бизнес интереси на двете страни. Ето защо 
и в моят доклад аз засягам само възможните взаимноизгод
ни икономически интереси, на базата на моя огромен опит 
от пребиваването ми в Москва.

Това се налага и от обстоятелството, че нашите двуст
ранни икономически отношения са на плачевно ниво -  те 
никога не са били така смущаващо ниски. Последните 4-5 
години нашият износ за Русия се движи между 100 и 400 
мил. дол../год. Такъв износ България през 1989 г. е осъщест
вявала само за 10-20 дни!!!.

Мисля, че огромното болшинство от гражданите на 
България не се съмнява в голямата полза от засилването на 
българо-руското икономическо сътрудничество. То не се 
съмнява и в огромните неизползвани възможности на по- 
добно сътрудничество.

За съжаление, може да се каже, че тотално е подценена 
и занемарена работата с Москва. Затова и Посолството, а и 
българските фирми в РФ работят при много трудни условия. 
А на всеки трябва да е ясно, че това е направлението с най- 
големи възможности, които могат да се реализират най- 
бързо от всички други подобни в настоящият момент.

По отношение сътрудничеството ни с РФ, България има 
определено предимство пред другите страни. Няма друга 
страна в света, в която така добре да познават и да приемат 
българските стоки, където така благожелателно да се отна
сят към нас, българите. Моето дългогодишно пребиваване и 
работа в Русия ми позволяват едно подобно заявление. Ес
тествено, близостта ни с Русия, при това и в условията на па- 
зарната икономика, не бива да се надценява, но и в никакъв 
случай тя не бива да се подценява.

Руският пазар, руските хора трябва да се познават доб
ре. Една известна руска сентенция, парафраза на мисълта на 
един велик руски поет и писател, гласи, че „Умом Россию не 
понять", което просто значи, че Русия си има своя специ
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фична, собствена логика, която понякога е твърде неразби
раема за европееца или за американеца. Тя обаче има това 
право, защото е велика страна, притежаваща огромни въз
можности и ресурси. Това и ние трябва да го разберем и 
приемем. Ето защо, за да правиш съответни изводи и заклю
чения, свързани с Русия, трябва достатъчно дълго да си об
щувал или работил в Русия. Понякога, и то не рядко, нашите 
българо-руски фирмени отношения са облекчени, защото, 
наред със защитата на собствени икономически интереси, се 
борави и с емоционални чувства на базата на дългогодишни 
братски отношения, което силно облекчава разговорите и 
подписването на добри сделки. Тук въпросът не е толкова до 
икономическата изгода от подобни сделки, които допринасят 
за формиране на добро обществено мнение, но и за добър 
имидж на българските фирми, а от там и за по-добри въз
можности за по-мащабно и успешно икономическо развитие.

Затова ние твърде често се „разминаваме" по някой въпро
си, често сменяме хората, които работят с Русия, а още по често 
пращаме хора, заемащи високи постове в държавната йерар
хия, на важни и отговорни срещи, или даже на работа в Русия, 
без да имат понятие за това „Что такое Россия?". За пример, как 
трябва да се преговаря и води взаимно полезен диалог с Русия, 
може да се попрегледат срещите на Путин с Шрьодер, Жак Ши- 
рак, Берлускони и др. А Паула Лехтомяки -  бивш министър на 
външната търговия и развитие на Финландия, откровено заявя
ва, че за тях сътрудничеството с Русия е много важно и обуче
нието за работа с Русия трябва да се започва още в училище и 
да продължи и във висшите учебни заведения, че и по-нататък. 
Финландия разчита да стане един много силен, дори основен 
консултант или специалист в ЕС по въпросите с Русия. Когато 
дълго си работил в Русия, много по-голяма е възможността, а и 
„видимостта" по-лесно да забележиш пропуснатите ползи, фор- 
малната и безрезултатната дипломация, имитирането на дей
ност и желание за сътрудничество и т.н.
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Тук, от Москва, така и не може да се разбере каква е ис
тинската позиция на България спрямо Русия и въобще реално 
търси ли се икономическо сътрудничество с Русия? Доколко 
за извеждането на нашата икономика от тази, вече станала ис
торическа, икономическа криза се залага и на Русия като на 
един сериозен партньор! Аз, от своя страна, бих желал да зая
вя, че тези въпроси работещите в Москва много осезателно ги 
чувстваха в своето ежедневие, в контактите с руските парт
ньори и ние нееднократно сме ги поставяли не за дребни инт
риги или още по-малко от някакви политически подбуди. В 
последните години да се прави бизнес в Москва е трудно и да 
се занимаваш с дребнавости е изключено. Просто ще фали
раш! Голямата част от нас са привърженици на известната сен
тенция на покойният китайски лидер Дън Сяо Пин, ,,който каз
ваше", че не е важно какъв цвят има котката: оранжев, син, 
червен, или някой друг, важното е тя да може да лови мишки". 
А нашата българска „икономическа" котка все още продължа
ва да не може да лови мишки, а ние бихме желали малко да я 
пораздвижим. Разбира се, нямам никакво право и желание да 
нравоучителствам, а нямам и никакви претенции за някаква 
универсалност и всеобхватност. Затова съвсем накратко изла
гам своето скромно виждане по някои проблеми на нашето 
икономическо сътрудничество с Русия, защото дълбоко вяр
вам в неговата перспективност, което още повече се затвърди 
след над 15 години работа в Москва. Разбира се, този въпрос е 
много сложен и комплексен и едва ли се изчерпва само с един 
малък, ограничен по време и обем, доклад.

Разглеждам възможностите на ускорено икономическо 
бизнес сътрудничество с Руската Федерация като използвам 
различни направления, а не само консервативните, регла
ментирани от различни разпоредби, на базата на моя опит 
от дългогодишната работа в Москва. При това положение, 
всеки партньор е различен, заради което и е необходим, а и 
полезен различен подход към него.
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1. Работа в Москва и възможности за по-активна, 
конкретна намеса на нашето Посолството 

за ускорено икономическо бизнес сътрудничество с РФ

В усилията на България за разширяване и нарастване 
икономическото сътрудничество с Русия би следвало по- 
активно да се използват и възможностите на нашето Посол
ство в Москва. Не може да се говори за ефективно разшире
но сътрудничество, а икономическото направление на По
солството да се състои само от 1-2 служители. Те просто ня
мат време да си прегледат пощата и да я разпределят за 
ползване! А да говорим за някаква конкретна самостоятелна 
дейност е просто несериозно. Никак убедително не звучат 
обясненията, че голяма част от функциите на икономическа
та служба са възложени на други български структури в 
Москва. В икономическите отношения между двете страни, 
за последните години са се наслоили толкоз проблеми и 
икономическото сътрудничество е на такова микро ниво, 
при положение, че съществуват огромни възможности, а и 
че има работа за още няколко служби.

Считам, че към икономическата служба на Посолството 
трябва да се формира силен, добре познаващ руската дейс
твителност екип. Тази огромна, разностранна информация, 
която пристига в Посолството от най-различни държавни 
институции, фирми, медии, агенции и какви ли не още све
дения и данни, трябва да се систематизира и разпраща по 
предназначение. Това за нас е един капитал, който просто 
понастоящем се похабява. Искам да подчертая, че в Русия за 
каквито и да е въпроси да става дума или каквито и да са 
структури да засягат, много-много по-авторитетно и по- 
предпочитано могат, а и трябва да звучат контактите с По
солството, отколкото с каквато и да е друга служба.

Днес, когато България в Москва вече далеч, далеч не 
звучи така авторитетно, а просто безлично, на другите
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структури няма да им се обърне нужното внимание и естес
твено няма да има никакъв ефект. Затова мисля, че една от 
основните функции на Посолството трябва да бъде именно 
разширяване на всестранното икономическо сътрудничество 
между двете страни, като при оценка дейността на Посолст
вото основен критерий трябва да бъде преди всичко нараст
ването на търговския обмен през съответният период.

Трябва да се помисли за облекчаване на визовия режим 
при налагащи се бизнес срещи. Елементарно е на българс
ките фирми, работещи в РФ, да се даде възможност без зат
руднения и формалности, максимално бързо да уреждат ви
зовите проблеми на своите руски партньори за посещения и 
бизнес срещи в България.

Връзка между българските фирми, работещи в Мосвка, 
с нашето Посолство там просто не съществува. Може би се 
счита, че такава връзка не е необходима. Затова много 
опитни и дълго време работили в РФ се държат съвсем нас
трани. А проблемите на Посолството са наши български об
щи проблеми. Аз мисля, че специалистите от фирмите и По
солството се допълват взаимно.

България тук, малко по-малко излезе от „обръщение” и 
вече по TV, радиото, пресата и други медийни канали много 
рядко ще се види и чуе за България. Това налага Посолство
то в единодействие с помощта на фирмите да положат мно
го повече усилия за да се поправи положението.

2. Проблеми и възможности за работа 
в провинцията, извън Москва

Може смело да се каже, че за нас Москва е „загубена”. 
Това е един огромен град, световен финансов център, цен
тър на търговия с какви ли не ресурси, с борси и т.н. Но в 
нея нас просто не ни забелязват. Просто, нашите мащаби, 
икономически възможности и други такива ни правят неза
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бележими, неинтересни. Но, както се казва „Москва не Рос- 
сия", пък и аз мисля, че нашите шансове за бързо и ефектив
но сътрудничество са свързани повече с „провинцията". 
Навсякъде, където съм бил и съм имал бизнес срещи: Хаба- 
ровск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челя- 
бинск, Перм, Самара, Нижни Новгород, Ярославъл и др. бях
ме много топло и с голям интерес посрещани. Всички това 
са огромни градове със силно развита промишленост. Всич
ки имат възможност самостоятелно да подписват договори 
за икономическо сътрудничество с подобни структури в 
България. Мисля, че при наличен взаимен интерес, на наши
те окръжни градове, които преди 1989 г. имаха градове- 
побратими от СССР, трябва да се помогне за възстановяване 
на предишното икономическо сътрудничество. Наши разче
ти с колеги от други фирми показаха, че ние само за няколко 
години в порядъка на 2-4 години можем да увеличим нашия 
експорт към РФ няколко пъти и да разкрием допълнително 
нови работни места за 80-100 хиляди души.

3. Проблеми и възможности за развитие на някой
направления, представляващи взаимен интерес

Днес едва ли има друг отрасъл в нашата страна, който 
така бързо може да осигури такива мащабни доходи и зае
тост на населението освен туризма. За правилен подход и 
държавно отношение към проблемите на туризма много 
добър пример за нас трябва да бъде Турция, която само 
допреди няколко години бе съвършено непозната страна за 
руския турист, а днес е една от водещите страни по попу
лярност и посещения. Турското правителство отдавна и 
добре е разбрало, че руският турист е най-доходоносен: из
вън стойността на туристическата карта, той изразходва за 
времето на своята почивка, много повече и от немския, и от 
английския, и от скандинавския турист.
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Един гръцки сътрудник на туристическа агенция в Мос
ква, непрекъснато повтаряше, че 1 руски турист се равнява 
на 4 немски по разходи извън картата за почивка.

Турското правителство целенасочено подпомага своите 
фирми за привличане на руски туристи. Така например, це
ната на самолетния билет Москва-Анталия-Москва, който е 
„вързан" задължително и с карта за почивка, е с около30- 
50% по-евтин от билета Москва-Варна-Москва, въпреки че 
разстоянието до Варна да е с над 25% по-малко!. Да не гово
рим за изключително активната турска рекламна дейност, за 
визовите и митнически облекчения, или пък за специалното 
внимание към руските туристи в Турция и т.н.

Какво би могло да се направи от наша страна?
Все още ние и нашите курортни центрове по една стара 

инерция се ползваме с голяма популярност, но вече повече 
в големите центрове на Север. Там има огромни комбинати, 
с добри финансови възможности, с които българските фир
ми подържат добри бизнес отношения. Те биха могли да 
сключват преки договори с нас за почивка на техни работ
ници (за семействата им) за определен период на по 1000
5000 души на сезон. Това е т.н. заводски туризъм. Същото 
обаче може да се договаря между побратимените градове.

Необходимо е да се обърне много повече внимание на 
сигурността на туристите в нашите курорти, като на това да 
се дава и повече гласност в Русия, но трябва да се обръща и 
по-голямо внимание на популяризацията на нашите курор
ти, като се работи по конкретно и активно в Провинцията, а 
да е налице и по-голямо държавно-финансово и организа- 
ционно участие.

Изключителен интерес за нас представлява природни
ят газ. Това е суровина от световно значение. Най-общо, ус- 
ловно казано, природният газ е нефт в газообразно състоя
ние. За различни разчети и сравнения, примерно, 1тон нефт 
може да се приравни на 1000 куб.метра природен газ. По
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принцип, всичко, което може да се получи от нефт, се полу
чава и от природен газ, а Русия е един от най-големите све
товни производители и експортьори на природен газ.

За какво основно се използва природният газ, което 
представлява интерес и от икономическа гледна точка?

1. Гориво за електроцентралите.
2. Гориво за битови нужди.
3. Гориво за автотранспорта.
4. Технологична суровина основно за химическата про

мишленост
5. Транзитиране на природния газ, през територията на 

България за трети страни.
Правилната насоченост на нашите усилия за преработ

ка и транзитиране на природния газ може да дава възмож
ности за огромни финансови приходи и допълнителна зае
тост на населението. Например, само от транзитните прихо
ди на природният газ България може да задоволи на 100% 
своите нужди от природен газ. Но поне засега тези възмож
ности се използват твърде незначително. Основно, в нас 
природният газ се използва за гориво в електроцентралите 
-  над 80%. Реално погледнато и преценено, това е възможно 
най-неизгодното направление за използване на природния 
газ, който е и превъзходно екологически чисто гориво. И 
това трябва да се отчете, особено в София.

При изгаряне на природния газ, получаване на елект
роенергия и използването й за домакински нужди, коефи
циентът на полезно използване на природния газ възлиза 
само на 16-18%. При директно използване на природния газ, 
като гориво за битови нужди, вместо като електроенергия, 
коефициентът на полезното използване достига до 85%.

За най-ефективно се счита направлението на използва
не на природния газ като технологична суровина в крупно- 
тонажните производства на химическата промишленост. Та
ка преди около 30 години се планираше изграждането на
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голям завод за метанол - 250 хил. тона годишно, при това и 
единствен в нашия регион. Въпреки необходимостта от 
крупни инвестиции, заводът можеше да се изкупи само за 
няколко години. Държавата обаче трябва да използва раз
лични цени, за да регулира и правилно да направлява раз
витието на отделните направления. Така например природ
ният газ за битови нужди трябва да е поне 2 пъти по-евтин 
от еквивалентно количество електроенергия, което понас
тоящем съвсем не е така.

При правилно насочване и използване на природен газ, 
могат да се реализират огромни ефекти. Засега обаче ние 
нямаме държавна стратегия, както и съответен анализ, а и 
разчети за най-изгодно и правилно насочване на използва
нето на природният газ за вътрешно потребление и транзи- 
тиране. Всичко се администрира и насочва според случая.

Огромни ползи можем да имаме и от сътрудничество 
в торовото производство. Това бе едно голямо направле
ние не само в химическия комплекс. Тук доста отдалече се 
виждаше как недалновидно и неефективно се работи и не се 
използват съществуващи възможности. Ние прекалено не
разумно и набързо закрихме нашите заводи за карбамид 
във Враца и амониева селитра в Стара Загора, а торовите 
заводи в Димитровград и Девня все още продължават да 
работят, но при силно занижено производство.

И за България, и за Русия икономически бе много из- 
годно заводите да работят, като двете страни трябваше да 
се кооперират и балансират своите интереси. Азотните то
рове се получават от природен газ. Той е много по- 
транспортабилен и транспортните разходи за него са много 
по ниски от транспорта на самите торове. Русия е голям 
производител и експортьор на азотни торове. За нея бе 
много по-изгодно да транспортира природен газ до Бълга
рия, да се произвеждат азотни торове в нас, а и от нас да се 
изнасят азотни торове. Чрез нашите производства Русия се
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приближаваше до част от потребителите на 2000 км. Това са 
големи разлики при които се получава и крупен ефект. Ос
вен това, при едно взаимноизгодно коопериране, цената на 
получавания от Русия природен газ щеше да е несъмнено 
по-ниска. А само от закриването на заводите си в този 
бранш България загуби близо 6-7000 работни места и някъ
де около над 200 млрд. дол/год.от износа на торовете.

Ето защо ни е крайно необходим задълбочен и незави
сим анализ на състоянието на целият торов комплекс, 
включващ и фосфорните и калиевите торове. Освен това, на 
базата на комплексен анализ на правителствено ниво, тряб
ва да се разгледа и общото състояние на производството на 
отделните видове торове, а и да се предприемат мерки за 
евентуалното коопериране с руските производители. Но за
едно с това държавните органи трябва добре да знаят, че 
торовите заводи са високо капиталоемки производства, а 
това ни задължава и да осигурим дългогодишна експлоата
ция на заводите, а не с лека ръка набързо да ги закриваме.

За подобряване на отношенията с Руската федерация 
обаче се налагат промени в съответни институции в Со
фия. Въпреки много големите възможности на българо-рус
кото сътрудничество определено се чувства липсата на ко
ординация, отсъствието на организация на система, която 
да е непрекъснато работеща, бързо реагираща и решаваща 
възникващите проблеми. Освен това не се чувства въобще 
има ли институция или някакво важно звено в София, което 
специално, профилирано и основно да работи по въпросите 
на развитието на икономическото сътрудничество с Русия. 
Едва ли има някой, който може да каже какво е това Русия 
като търговски партньор във вижданията на държавата. За
това и България е вече „опасно” забравена в Русия, но осо
бено в Москва!

Заради всичко, което изложих и което има голямо зна
чение, предлагам към Министерството на икономиката да се
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сформира група от специалисти, които добре разбират „Что 
такое Россия". На нея обаче трябва да бъдат дадени и съот
ветни пълномощия, а и тя да бъде главният координатор и 
двигател в провеждането на колкото може по-бързото възс
тановяване и по-нататъшно развитие на двустранното ико
номическо сътрудничество.

В изложението не са намерили място и въпросите за 
развитието на двустранното сътрудничество в такива из
ключително важни направления каквито са селското сто
панство и енергетиката. Това също са много големи въпро
си, притежаващи изключително значение, като всъщност 
общите принципни постановки в доклада могат да важат и 
за тях, но те, разбира се, би трябвало или би било по- 
полезно да бъдат разгледани самостоятелно.
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ГЕНОЦИДЪТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 
В БЪЛГАРИЯ -  НЕИЗКАЗАНИ 

ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА СКРИТИ ЗАМИСЛИ 
И СЦЕНАРИИ

Проф., д.с.н. Максим Мизов

Няма спор, че по всички обективни показатели в годи
ните на квази-прехода на България към демокрация над на
цията се извършва исторически нечуван и невиждан гено
цид. Контурите, мащабите и ефектите на подобен геноцид са 
повече от очевадни. И това реално се случва не по-време на 
истинска разрушителна война, нито при нашествие, окупи
ране на държавата ни от чужди нашественици или безпо
щадни поробители, а от собствените й политически и ико
номически елити, които са разнородни и разноцветни по 
своята идеологическа и партийно-политическа ориентация 
и ангажираност, но както изглежда по резултатите от техни
те управления - всичките компрадорски по дух. Както сочат 
някои научни изследвания и сравнения естеството, темпо
вете и мащабите на геноцида над българската нация са не- 
съпоставими с всичко от нейната предишна история, в т.ч. с 
най-трагичните десетилетия от петвековното турско-ос- 
манско робство, които изостават от скоростта или обхвата 
на днешните поражения на българския народ.

За Отечеството ни пораженията са повече от катастро
фални и реално -  трагични. Само за 27 години „демократич
ни" и „пазарни" трансформации Родината ни е изгубила по
вече хора отколкото във всички войни, взети накуп, ако се
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измерват загубите, постигнати благодарение на осъществе
ните свръхвисоки ръстове на смъртност сред населението и 
изтичане на емигрантски човешки маси от страната, които 
няма да се върнат никога в нея.1 Политически, икономичес
ки, социално и културно България като държава, общество и 
нация е буквално потънала в руини, фактически е срината и 
брутално, а и напълно е разграбена от външни и вътрешни 
нашественици. Тези процеси и гибелни тенденции не са 
рожба единствено на интелекта или на управленческите 
„таланти" на домораслите ни властници и управници, т.е. на 
преднамерено и алхимично сътворената и публично леги
тимирана, т.е. силово натрапената, самозвана политическа 
класа у нас. Те са част и средство от инсталирането и про
карването на колосални геостратегически и геополитически 
проекти, сценарии, които отчасти вече разкриват истински
те си лица - естествено, чрез потресаващите ефекти, после
дици от безскрупулната им реализация. Тези проекти са съз
дадени, дискретно управлявани и контролирани от изклю
чително могъщи - властово и финансово -  елитарни общес
тва, които искат да подчинят целия свят на собствените си 
интереси и планове, без оглед на цените, жертвите на това 
дело. За огромно съжаление и за нечуван, и невиждан срам, 
тези проекти или сценарий на родна -  българска - почва се 
осъществяват безропотно, а и последователено от нашите 
елити, независимо от техните различни идейно-полити- 
чески и партийни идентичности.

Основен инструмент за властово налагане и практичес
ко осъществяване на тези безчовечни исторически, геопо- 
литически проекти, задкулисни сценарии тук/сега е Геноци
дът, притежаващ всевъзможни лица, практически въплъ

1 Ако през 1989 г. България има население от почти 9 милиона души (без няколко хиляди), 
само за малко повече от четвърт век тя вече е загубила повече от А  от населението си, т.е. 
около два милиона души.
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щения; и тотално наличен, независимо от факта, че на фор- 
мално юридическо равнище той е заклеймен и отречен. Той 
е едновременно и кардинална цел, а и генерален инстру
мент на тези сценарии: цел, понеже тези проекти трябва да 
редуцират излишната маса на днешните повече от 6 млрд. 
души на Земята до два - един „златен" и друг (обслужващ го) 
милиард; а е инструмент, защото такава кошмарна ампута
ция на повече от 2/3 от човечеството може и следва да се 
постигне единствено с прилагане на геноцида, като универ
сално средство.2 Тази ужасна цел следва да се съпровожда 
от „източване" и ограбване на богатствата на цели страни, 
нации, народи и социални общности и прехвърляне на тези 
богатства като собственост, контрол и експлоатация само в 
ръцете на всемогъщите тайни елити, което още днес се наб
людава при потресаващите дисбаланси на световното бо
гатство и тяхното разположение в и контрол от шепа оли
гархични прослойки, владеещи целия свят.

В този ракурс се оказва, че визията и реализацията на 
съвременния -  постмодерен и неолиберален - глобален ка
питализъм са замисъл, а и дело преди всичко на тези диск
ретни и всемогъщи елитарни общества, които искат да под
чинят света на себе си, да превърнат човечеството в покор- 
на и лесно манипулируема биомаса, с която всевластните 
елити могат да правят безнаказано каквото, когато, където, а 
и както си поискат. Затова и никак не са случайни все по- 
често срещащите се поддръжки или -  обратното, -  опози
ции и съпротиви на шумно, или тихомълком лансирани идеи 
за биополитиките.

Сред най-уязвимите, рисково заплашени, но и сигурни 
жертви на този колосален и ужасен геноцид са преди всичко

2 Темата за рисковете от свръхпренаселяването, а и за очистването на Земята от излишен 
човешки баласт се лансира и развива още през ХІХ век, но и днес тя има много свои при
върженици, или последователи.
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онези социални групи или поколения, които са и в най- 
тежко състояние, т.е. които са загубили прекалено много, 
или всичко през прехода, който е част от цялостната логика 
и трансформация на света към глобалната му визия, по- 
точно от неговата специфично национална реализация, чи
ито фундаментални черти обаче не са единични, понеже се 
забелязват също на други места в света в наше време. В тази 
целево и безмилостно обречена на всевъзможни стигмати- 
зации, репресии и елиминации социална група попадат като 
цяло хората, представители на „третата възраст”, понеже те 
са със силно ограничени възможности да се борят за своите 
социални права. За всички или поне за преобладаващата 
част от тях все по-често и по-гръмогласно отправяните -от 
политическите трибуни, или партийните централи, а и от 
управленческите програми, -  призиви и обещания за дос
тоен живот на старите поколения вече изглеждат все по
вече като неимоверно пошли, цинични идеологеми, а пък и 
лишени от всякакво реално съдържание политически кли
шета, с които ежедневно ги малтретират новоизлюпени по
литици, властници, управници и техни сервилни медийни и 
пр. слуги. Обратно, значими човешки маси вече изцяло са 
изпаднали или са сериозно заплашени да попаднат в съот
ветните унизителни и ужасни „кръгове на ада", практически 
олицетворени от безработица, мизерия, принудителна миг
рация, лишаване от дом и средства, духовна нищета, самота, 
отчуждение, безнадежност, липса на житейски перспективи, 
прекършени човешки, професионални и житейски съдби, 
много тежки здравословни - физически, психически и други 
проблеми, силно ограничаване, или лишаване от нормална 
комуникация с роднини/близки, социална безпомощност, 
срив от отчаяние, и т.н.

Обратно на пропагандно и масивно натрапваните рек
лами, клишета, идеологеми и митологеми за „райските ви
дения и селения”, които глобализацията следва да донесе на
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човечеството, а и на отделните хора, реалностите и нравите 
стават все по-кошмарни.

Обратно на бодряшките констатиции или утвърждава
ния на биещи се в гърдите партийни, или други формации, 
емблематични за времето ни политически лидери и всевъз
можни международни „капацитети", че глобалният неоли- 
берален капиталистически модел се бил спукал като балон, 
че бил се изпразнил от всякакво съдържание, че бил се про
валил с неописуем трясък, далеч по-реалистична изглежда 
противоположната визия, а именно, че днешните реалности 
или нрави потвърждават по абсолютно категоричен и нед
вусмислен начин пълният триумф на този зловещ, антиде
мократичен и безчовечен модел, срещу когото всички съп
ротивителни сили са се оказали недостатъчни подготвени, 
или, неспособни да го възпрат и забавят, да предотвратят 
неговите кошмари.

За да „разшифроваме кодовете" на драматичната и до
ри, още по-точно, трагичната орисия на българските пенси
онери, на тоталния геноцид, на който е подложен целия 
българския народ, в т.ч. най-вече представителите на соци- 
ално уязвимите групи, би следвало да разкрием и анализи
раме схематично и лаконично премълчаните истини за 
скритите замисли и завоалираните сценарии, които фор
матират днес човешкия живот.

Постмодерната менталност и инструменталност, която 
господства безалтернативно и тотално в нашата смутна об- 
ществено-историческа съвременност, извежда на върхови 
позиции в ранг-класацията на най-фаворизираните ценнос
ти Властта, Богатството и Печалбата. Затова сме свидетели, а 
и почти безпомощни жертви на исторически непознати во- 
лунтаризми и кошмарни престъпления на „новите господа
ри на света", на огромни бездни между умопомрачителните 
и незаконно, аморално натрупани богатства и социални ста
туси на шепа космополитни олигарси (от фамилен и транс-
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национален, корпоративен произход или принадлежност) и 
все по-изпадащите в бедност, мизерия и нищета огромни 
човешки маси, които стават плячка и жертва, или, заедно с 
това, и все повече непотребни за тези господари, заради 
иновациите и високите технологии, които превръщат все 
повече човешкият фактор в съвършено ненужен за много 
производства.3

При такава -  историческа, обществено-политическа, 
икономическа и социокултурна -  констелация в нашето 
(пулсиращо и зловещо) настояще, Властта, Богатството и Пе
чалбата, попаднали в ръцете на тотално лишени от морални 
чувства и съвест субекти, си правят взаимни любезности или 
реверанси, като си взаимодействат, а пък и далеч по- 
ефективно (от всичко в предишните исторически епохи) 
осъществяват плановете си.

Преди всичко, трябва да сме наясно с тайните геополи- 
тически проекти, които вече се реализират буквално пред 
очите ни с цената на собствените ни житейски драми. Иде 
реч за поне три глобални антидемократични и антихуманни 
проекта, които са замислени преди много десетилетия, но 
които в нашата съвременност намират вече доста благоп- 
риятна историческа и друга среда, за да могат безпрепятст
вено да се осъществят.

Първият от тях е чрез форсирано натрапване, брутално 
(или перфидно) развитие на постмодернисткия и неолибе- 
рален модел на антидемократична и антихуманна глобали
зация да се провокират, а и легитимират динамични, но и 
кардинални изменения в съществуващата географска, или 
политическа карта на света, Европа, цели континенти, или

3 За пръв път в историята на човечеството, науката и художествената култура днес, в пост
модерната ера, се лансират и отстояват концепции и теории, визии и наративи за края, аго
нията и смъртта на Човека, за ненужността на неговата телесност и за възможността за из
куствено отглеждане само на мозъци, които по зададени им поръчки да раждат съответни 
идеи, предложения и аргументи, нужни на господарите им.
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региони, или страни, които са „попаднали на мушка" в за
мислите на „архитектите".

Лансираната и инструментално прокарваната досега 
визия за евроинтеграция по неолиберален, а и постмодер- 
нистки маниер е органична част от подобни радикални 
промени. Това, че подобен сценарий не върви съвсем глад
ко, а днес вече среща голяма съпротива не само от засегна
ти народи, но и от техни политически елити, е ярко свиде
телство, че реализацията и финализацията на такива кош
марни проекти не е фатално гарантирана, а може да бъде 
ограничавана или елиминирана от граждански зрели, ак
тивни общества, каквото (за огромно съжаление) нашето, 
българското гражданство все още съвсем не е.

Вторият перверзен сценарий е свързан с преднаме
рено и тотално ограбване на възрастните и, особено, на 
най-старите поколения, понеже те имат зад гърба си жизне
ни пътища или съдби, в които са успели да сътворят и нат
рупат -  повече, или по-малко - богатства -  жилищни и други 
имоти, финансови средства в банкови депозити и скъпоцен
ности (като всевъзможни украшения, накити и други скъпос
труващи аксесоари), които сега -  чрез съответни политики 
трябва -  принудително, или доброзорно - да преминат в чуж
ди ръце, в богатствата и банковите сметки на новите госпо
дари в социума. Това става възможно и практически пости
жимо чрез умишлено и систематично подкопаване и торпи- 
лиране на фундаментите на социалната и националната дър
жава; чрез спешно и системно разработване и прилагане на 
юридически закони, процедури, които са тотално скарани с 
моралните ценности и норми на човешко общуване и обще
житие; чрез ограбване и разпродаване на огромни държавни 
фондове и обществени богатства на безценица на външни и 
вътрешни използвачи и инспиратори на подобен тип ради
кални промени, при което настъпват бързи, а и мащабни тен
денции на безпощадно захвърляне на тези социални слоеве в
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непоносимо трудни условия за жизнено оцеляване, при кои
то исканията за достоен човешки живот се превръщат в 
празна химера и утопия. Тази цел се постига по различни на
чини и в много посоки -  с рязко снижаване на доходите и, 
главно, на пенсиите до крайно минимални нива, граничещи с 
тези за оцеляване; системно покачване на цените и данъците, 
което принуждава тези слоеве, привикнали да бъдат съзна
телни и отговорни граждани, да разпродават имуществото и 
да закриват банковите си сметки, за да си изпълнят задълже
нията към държавата; с целенасочено, умишлено влошено, 
тотално комерсиализирано здравеопазване; с мафиотизира- 
не на аптечно-медикаментозните мрежи и услуги; с рязко и 
дълготрайно покачване на ръста на смъртността; с непрес
танно повишаване на всевъзможни преки и косвени фискал
ни задължения на гражданите; с умишлено инспириране и 
натрапване на социална среда и атмосфера, които формират, 
циментират и ескалират висока корупция и криминалност, 
всекидневен психически тормоз, всевъзможни брутални или 
перфидни, перверзни насилия над човешката личност и ней
ното чувство за достойнство, с обезсърчаващо или убиващо 
социално отчуждение, с атомизъм, индивидиализъм и соци- 
ално-политически дарвинизъм; с дезавуиране или публично 
клеймене на всичко, което носи известен алтруистичен или 
колективистичен произход и характер; със систематично ин
жектиране и мултиплициране на редица предубеждения, 
предразсъдъци, нагласи и настроения срещу възрастните, но 
най-вече против старите хора, които биват съвършено пред
намерено и инструментално представяни като крайно одио- 
зен, несъвременен и социокултурен символ, или като прак
тическо олицетворение на напълно амортизирана, изцяло 
непотребна, излишна по „гаранционния си срок” или вредо
носна за развитието човешка маса.

Третият кошмарен и циничен сценарий е свързан с 
скоропостижното унищожение на по- и най-възрастните по
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коления, защото те са най-солидните носители, хранители и 
ревностни защитници на дълготрайни и значими социални и 
културни традиции, които днес или отдавна вече са „трън в 
очите" на новите властници и глобални хищници, защото са 
способни донякъде сериозно да забавят, или да възпират 
техните апетити. За да се блокират и елиминират възмож
ностите за историческо възпроизводство и пребъдване на 
такива сакрални (родолюбиви, или патриотично заредени) 
традиции, днес те биват целево и системно неглижирани, 
дезавуирани, осмивани, обругавани и кощунствено потъпк
вани, или представяни като архаични безумия, или непот
ребни реквизити, чието единствено достойно място е на ис
торическите бунища и каторгите на забравата, и изкуствено 
подменяни с шумно рекламирани (чужди за нашата иден
тичност) празници които коварно раздалечават и противо
поставят старите на по-младите поколения, и пр.

В днешна, силно клатеща се относно своята интеграция, 
Европа контрастно виждаме, чуваме и узнаваме за безчо
вечни и непонятни за нормалния и моралния човешки раз
съдък директиви и мероприятия, рожба на пъклени умове и 
действия на брюкселски еврократи, които реално съсипват 
съдбите на редица държави, общества или нации. За малко 
повече от четвърт век Старият континент и възрастните по
коления в много негови страни са главозамайващо, дори до 
непознаваемост изменени, и то в негативен план. Динамич- 
но текат процесите на тотално отслабване, ограбване и пъл
но деструктуриране на преди това нормални и относително 
добре функциониращи държави или общества, в които хо
рата от „третата възраст" са имали спокоен, макар и не ви
сок жизнен стандарт. Това разфасоване на доскоро същест
вувалите държави, общества и нации реално предполага и 
изисква тотално, динамично и многостранно отслабване, а в 
недалечна перспектива и унищожение на тоталния нацио
нален или държавен суверенитет; колосално изсмукване,
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преформатиране и елиминация на историческия и граждан
ския имунитет на нарочените общества и социални общнос
ти; умишлено прокарване на политически, икономически, 
социални и културни реформи и на крайно драстични пре
образувания, обуславящи и катализиращи исторически не
чувани, невиждани, а и изобщо неочаквани трагедии на на
личните държави и социуми; преднамерено отслабване и 
унищожение на културните идентичности и социокултурни- 
те традиции в националните манталитети и социокултурни- 
те маниери на цели народи; съзнателно и мащабно инжек
тиране в тези социални организми на крайно опасни или 
вредни субстанции, които омаломощават и унищожават на
ционалните и социалните добродетели и таланти, като 
вместо тях път се дава на инфилтриране на социални поро
ци и вредни трафарети; целенасочено предизвикване на ог
ромен и бързо развиващ се упадък и пълен разгром на кул
турните трафарети на народи, които са в тайната листа на ис
торически обречени да изчезнат или поне да се смалят до 
трагична неузнаваемост в следващите няколко десетилетия; 
умишлено инспириран и поддържан демографски бум на ра
систки, ксенофобски, сегрегационистки, иредентистки и пр. 
настроения, нагласи, предразсъдъци и масови стереотипи; 
целево зададени вливания на крупни и чужди (расови, етни
чески, религиозни, езикови, културни и пр.) маси от всевъз
можни легитимни и нелегитимни бежанци и имигранти, кои
то в порядъка на няколко десетилетия трябва радикално да 
преформатират пейзажите, расовите, социокултурните, по
литическите и прочие баланси и порядъци, исторически ус
тановени и традиционно валидни за силно засегнатите дър
жави и общества. В подобни зловещи, дори пъклени геостра- 
тегически планове или кошмарни сценарии ролята и съдбата 
на по-възрастните (особено пък на най-старите) генерации е 
крайно незавидна, даже печална, донякъде може да се каже 
е и вече фатално обречена в тази констелация.
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На циничните/перверзните „архитекти" и социално-по- 
литически „инженери" на тези антидемократични и безчо
вечни сценарии е известно, че от размера и възможностите 
за манипулация на младите генерации, от балансите, връз
ките с и отношенията им към по-възрастните, особено към 
най-старите поколения, носители и пазители на историчес
ката памет и социокултурните скрижали на съответните об
щества и народи, много съществено зависят естеството, ха
рактера, съдържанието, посоките и динамиките на общест- 
вено-историческите развития на засегнати страни, спокойс
твието или хаосът в техните историчности и всекидневия, в 
техните публични, или екзистенциални сфери, историческа
та сила и социално-психологическата устойчивост за про
карване на съответни кардинални реформи, преобразува
ния в такива „нарочени" страни, народи и общности. За да се 
нарушат историческите, социокултурните традиции, трафа- 
рети на подобни страни, общества и групи, трябва да се ин
филтрират (по изкуствен, брутален или перфиден начин) 
нови човешки маси, които със своите неприемливи (от ав- 
тохтонното население) различия да провокират отслабване 
и разрушаване на генома на тези държави, да нагнетят со
циални напрежения и колизии, събития и трагедии; които да 
принудят местните народи, цели поколения да склонят да 
им се ограничат, или дори напълно отнемат огромни соци
ални права, свободи и придобивки, само и само да живеят 
някак. А това е част от перфидния глобален сценарий на 
„новите господари на света", които искат (чрез изкуствено 
сътворение на нова сива раса в Европа) да отслабят и изх
върлят Стария континент от световната конкуренция (в по
литическо, икономическо и социокултурно отношение), до
като той се гърчи, агонизира под натиска на такива пробле
ми, или поне да преповторят най-лошото от историческия 
драматизъм, който днес САЩ преживяват с осезаемата ре
дукция на бялата и ескалацията, инвазията на цветните раси,
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за да може по този начин да се забави или елиминира раз
витието на Европа като сила, която е равностоен и автоно
мен съперник на САЩ в съперничеството за власт в света. 
Такова подменяне и даже отсяване на ненужната човешка 
маса, естествено, най-лесно и най-бързо става в страни и с 
народи, които се намират в тежки и дълготрайни кризи, но и 
които вече неоповестено са определени да бъдат принесе
ни на олтара, или жертвения камък на глобализационните 
процеси, сътворени, контролирани от неолибералния етос.

Ескалацията на мизерията, безработицата, социалната 
тревожност или масовото отчаяние сред все по-нарастващи 
социални слоеве, или цели поколенчески общности са части 
от пъклените стратегии и циничните сценарии на днешните 
„господари на света". Тези драми и трагедии, подобни гено- 
цидни процеси и тенденции днес виждаме релефно, за тях 
чуваме, четем, коментираме ежедневно и от доста години 
вече. С други думи, те са част от нашата историческа, пре
ходна орисия и от злощастното ни всекидневние, което във 
висша степен и потресаваща форма силно засяга хората от 
„третата възраст". Наблюдавайки и разсъждавайки за тра
гичните модуси на сриването и унищожението на българс
ката държавност, самобитна култура и нация, можем да до
пуснем, че страната и народът ни са в секретната листа за 
фатално обречените на систематично унищожение, и че 
единствено от всеобщите усилия на целокупния ни народ, 
от спешното съзряване, мобилизиране и активизиране на 
гражданското общество вече зависят спасението на отечес
твото, възпирането на екзекуцията на държавата, нацията и 
културата ни, защото сегашните ни елити определено не ис
кат, или не могат да се ангажират с такива каузи.

Пладнешките грабежи след края на Студената война, 
засегнали най-вече бившите страни от бившия социалисти
чески блок (разбира се не в еднаква степен, а и форма), не 
могат да пренебрегнат, заобиколят, подминат най-лесната
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плячка - социално уязвими слоеве и поколенчески общнос
ти, които са най-силно зависими от такива промени.

В този ракурс трагедията на третата възраст е епохално 
и стратегически замислена и осъществима, без оглед на 
драстичното лишение и унищожение на редица естествени 
и неприкосновени човешки права и свободи, които инак 
конституциите и циничните властници публично възхваля
ват, дори се кълнят в тяхното спазване, обогатяване. Тя е 
важна съставна част от логиката, телеологията, инструмен
тариума и ефективността от прокарването и налагането на 
такива зловещи замисли в световен, континентален, регио
нален и национален план, заради което са много трудни и 
съпротивите срещу нея.

Кошмарната обреченост на исторически и социален ге
ноцид на третата възраст, обаче, можеше да се дешифрира и 
предварително, още от самата „зора на демократичната ре
волюция”, както и да се проследи по цялото протежение на 
злополучния преход по характера, спецификата и функцио
налните ефекти на политическите или политизираните лин
гвистични матрици, които се пускаха в идеологически, а и 
публичен оборот.

Езиковите визии и технологии, с които главно се описват, 
синтезирано се тълкуват, умишлено се обвиняват и предна
мерено се осъждат, или инструментално се оправдават конк
ретни поколения, са и доста сигурен „лакмус" за тяхната ис
торическа орис. Тези визии и технологии не се „разшифро
ват” от експулсираните от тайните кукловоди на прехода и 
публично натрапваните всевъзможни политически анализа
тори, експерти, чието постоянно висене и дърдорене във 
всички електронни и други медии твърде скоро предизвиква 
масово отегчение, досада или дори тотално отвращение от 
политиката. Систематично инжектирани в чувствителността и 
манипулираната менталност на хората от драматичния про
ход, те най-често следва да работят под прикритие, в неле
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галност, да са подсъзнателно имплантирани, а и солидно, бе
зусловно подразбиращи се от определени слоеве на граж
данството -  преди всичко от такива, които се използват като 
разпространители и ретранслатори на съответни политичес
ки идеологеми, митологеми. Те трябва непрестанно да про
извеждат, възпроизвеждат и дистрибутират, а и да насърча
ват такива мащабни социални консумации на предразсъдъч- 
ни образи или наративи, които от дистанция, апокрифно да 
формират и форматират негативни стереотипи за визираните 
генерации, като, заедно с това, пласират, но пък и легитими
рат (в неформален план) неуважението, безразличието, не
търпимостта, непоносимостта към „старите".

Когато една социална група или дадена генерация се 
представя умишлено, последователно и продължително в 
крайно стигматизиран, прекалено одиозен, хронически или 
циклично възпроизвеждан (в продължение на повече от 
четвърт век) смислов профил или оценъчен портрет, няма 
как на подобен типаж да се размине крайно нерадостната, 
окаяната съдба на първостепенна мишена и сигурна жертва 
на геноцидни актове. Тъкмо такива обаче са интимната цел 
и сценария, които преследват нейните създатели.

Само три примера, за онагледяване на гарантираната 
геноцидна орис на третата възраст, които са от три различ
ни етапа от драматичната биография на ужасния преход. 
Най-емблематичният „син" премиер от прехода -  Иван Кос
тов, извършил управленска практика, с която ограби дър
жавата с прокараните от него варианти на РМД приватиза
ция и реституция, тотално срина доходите на пенсионерите 
за години напред, си позволи публично да нагруби предста
вителите на третата възраст, пенсионерските общности, ка
то ги унифицира и отъждестви всички до един с „алчни 
старци, излезли на припек".

Друг един премиер -  носител на „синя кръв", безцере- 
монно оповести, че България няма да се оправи, докато „не
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се сменят чиповете" в главите на нейните граждани, което 
косвено означаваше, че, след като хората от „третата въз
раст" са с най-здраво инсталирани вредоносни (т.е. чисто 
български) чипове в мозъците си, те изобщо няма защо или 
не бива да се надяват на каквото и да е добро в останалата 
си част от живота.

Третият, също емблематичен десен премиер, който и 
сега се разпорежда с държавата като с бащиния, в просло
вутата си обиколка в САЩ пред емигрантската българска 
диаспора с хленч, ридания се оплака от „крайно лошия чо
вешки материал", с който му се налага да работи, като ди
ректно подсказа, или посочи най-неприятна за него възрас
това кохорта, чиито ценностни ориентации, социални прин
ципи и идеали му пречат, а неговият приятел и министър на 
културата директно нарече българите „шибан народ", с кое
то и реално доказа истинските отношения на управниците 
към страдащите маси.

С подобен тип управници представителите на третата 
възраст не бива по никой начин да се надяват на радикални 
промени на унизителното и мизерното състояние на тяхно- 
то съществуване, в които разноцветните властници ги бяха 
натикали,изоставили.

Не бива да се забравят клишетата, чрез които се 
представят и описват по крайно политизиран и спекулатив- 
но-политически начин идейните противници на главните 
рушители и грабители на държавните, обществените и на
родните богатства -  „червени бабички и старци с мухлясали, 
бетонирани мозъци", както и непрестанно рециклираната 
идеологема за флагрантното разделение на млади, умни, 
красиви и талантливи поколения, изповядващи демокра
тичните принципи и ценности, и стари, неграмотни, грозни 
и некадърни генерации, съставени уж от „дъртофелници" и 
„изкуфелници", които били генетично обременени с ностал
гични настроения, или обвързани със социалните каузи на
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левите идеи и партии, които (привидно) идейно се осъвре
меняват, модернизират, но практически също действат не
достатъчно хуманистично и социално ангажирано в полза 
на крайно нуждаещите се, прекалено уязвимите социални 
слоеве, в т.ч пенсионерски, и (по същество!) прокарват нео- 
либерални митологеми и сценарии на масово ограбване.

Тези лингвистични кодове/пароли, който се оказват 
приоритетни и задължителни (по протежение на целия 
злощастен за многострадалния български народ преход), се 
отнасят до, а и се имплантират освен в говоримия/писмения 
език и в другите символни езици. Иде реч за перфидната 
политическата иконография и политизираната символика, 
които в годините на прехода лансират и имплантират в ма
совата психика и общественото съзнание крайно неверния 
и предубеден ипостас за „третата възраст" като политически 
стигматизирана и политизирано заклеймена по всевъзмож
ни начини и с всички средства. Тъкмо затова във всички 
плакати на партийно-политическите и коалиционните учас
тници в прехода (с изключение на социално по-чувст- 
вителните леви формации) „третата възраст" се представя 
като символ и въплъщение на ненужното, обреченото и от
реченото историческо минало, като емблема на закостеня- 
лост и вредоносност. „Сините", а и другите псевдо- 
демократичните политически партии и граждански форми
рования непрестанно и методично прокарват демаркаци- 
онни линия на разделения и противопоставяния (на едни на 
други части на народа), в т.ч. и по поколенчески признаци. 
Приоритетна и фаворизирана се оказва символиката или 
емблематиката на „младостта", включваща в себе си от мал
ките деца до младежите на студентска възраст, които са 
централно фиксирани, представени с очарователни усмив
ки, а и с пълни с надежди очи. В такива плакати старата ге
нерация е позиционирана някъде в краищата, в сенчестите 
ъгли, или пък даже тотално отсъства от иконографичната
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панорамност на плакатите. Това косвено или подразбиращо 
се говори за предубеденост, априорна осъденост, дори за 
обреченост на представителите на тези поколения като хо
ра от далеч по-ниска ръка, „достойни" за пренебрежения, 
дискриминации, а даже и за всевъзможни елиминации.

Тоталната и инструментално натрапваната фаворизация 
на младостта, ала и на нейната противопоставеност на 
възрастта и, особено, на старостта, обаче, са иманентна част 
от духа на днешното постмодерно време, на неговите кул
турни скрижали и визии. В нашата историческа съвремен
ност всекидневно сме свидетели и жертви на повсеместни 
преференции и фаворизации на младостта. Това се вижда от 
рекламите, от всекидневно фабрикуваните, дистрибутирани 
и консумирани пазарни вкусове хората да излеждат колкото 
може повече (физически и духовно) млади; от масово лан
сираните политически, идеологически дискурси и метафо
ри; от перверзната загриженост на властниците, управници
те и от експлоатациите на дадени генерации в света, Европа, 
и у нас. То е неотменна част от постмодернисткият сакрален 
завет (или трафарет), че смисъл и ценност има единствено 
Настоящето, докато миналото и бъдещето са негови проек
ции; и затова модусите човек да бъде млад тук/сега се ценят 
повече от всичко друго в живота; т.е. младостта е изкуствено 
фаворизирана и инструментално свръхоценена, което се 
заплаща чрез символна и реална хиперинфлация на други 
възрасти, най-вече на третата. Подобни социални, полити
чески, морални и пр. нагласи или настроения се инфилтри
рат в публичните тела на отделни страни и народи, т.е. на 
цели социални слоеве и поколенчески групи, чрез което 
форматират и гарантират съответни проекции или реалии 
на подозрение, отчуждение, непоносимост и нетърпимост 
към възрастовата „чуждост". Това е неразривна съставна 
част от вечния, но тотално експлоатираният в днешния гло
бален и античовечен постмодерен и варварски неолибера-

2 0 0



МАКСИМ МИЗОВ

лен капитализъм принцип -  разделяй и владей, в нашия слу
чай приложен мащабно, ефективно към третата възраст.

Следователно, ако направим много задълбочени и ком
плексни анализи на цялостната разнородна, многолика и 
прекалено противоречива феноменология на злополучния 
ни преход, ще установим, че от самото начало на неговата 
потресаваща историческа биография старите генерации са 
обречени на социална отхвърленост, стигматизация, унизи
телно и крайно съществуване, тъй като са носители на соци
ален опит, мъдрост, добродетели и качества, които са абсо- 
лютно чужди и вредни за скоростно и безцеремонно изг
раждащия и утвърждаващия се див, варварски или перифе
риен капитализъм. Ето защо светлина в тунела на социалния 
статус, надежда за друг -  достоен - начин на живот, на про
менено социално отношение към тези поколения, работели 
съвестно и плодотворно за държавата и обществото в пре
дишни времена и реалности, е възможно само при истинска, 
успешна и продуктивна борба срещу безчовечния ни капи
тализъм.

В този контекст поне Фондация „Човещина", чиито 
представители години наред изповядват, а и неотстъпно от
стояват принципите и ценностите на демокрацията и хума
низма, дава реални примери на социална храброст и граж
данска съпротива да се противопоставя и бори с всевъз
можните социални неравенства и несправедливости, които 
злополучният преход към демокрация формира и натрапи 
на целия многострадален български народ.
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