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Abstract
This report presents the national dimensions of a global problem, such as poverty in the countryside.
In the context of the negative demographic trends observed in Bulgaria (permanent population growth
in over-working age, increased migration of active human capital, accelerated depopulation), this
phenomenon ranks among the most painful problems facing our country. According to the national
statistics, in 2017 the number of the population living in the villages is less than 2 million or 26.5% of
the urban population (73.5%) (www.nsi.bg). Trends in territorial contrasts in the emergence of poverty
in a "city-village" are further exacerbated by reasons such as high levels of unemployment, fewer
choices or lack of jobs, limited opportunities for qualification and retraining, etc. Based on a
secondary analysis of survey data, an attempt will be made to present the national dimensions of rural
poverty.
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В контекста на съвременните глобални промени, свързани с обезлюдяване на
малки населени места, засилена мобилност и миграционни процеси, проблемът за
бедността в селата придобива все по-голяма актуалност и значимост. Интересът към
този феномен има своите съществени основания, независимо, че статистическите данни
опиващи нейния обхват са твърде оскъдни. Бедността в селата принадлежи към кръга
от най-болезнените проблеми, пред които е изправена България от гледна точка на
това, че тя засяга голяма част от населението. По данни на Световна банка, през 2001 г.,
делът на селското население е близо 33%, като над 66% от бедните домакинства живеят
в слабо-населени райони (Bulgaria: Estimation of Poverty 2001:5). Подобна е ситуацията
и днес, с тази малка разлика, че към 2017 г. селското население в България е под 2 млн.
души, а същевременно лицата в риск от бедност в тези райони прогресивно нараства
поради ограничените възможности за трудова и личностна реализация (www.nsi.bg).
Независимо, че след глобалната и икономическа криза през 2008 г., в градовете се
наблюдава значимо икономическо възстановяване, в селата ситуацията е различна и се
характеризира с цялостен спад в доходите на живеещите, предопределени от ниското
заплащане на труда и висока безработица, обуславяща стагнация в селските райони. По
данни на НСИ през 2017 г. коефициентът на безработица в селата е 10,1% срещу 5,2% в
градовете, което от своя страна води до значително нарастване на риска от изпадане в
бедност в селските общности (www.nsi.bg). От друга страна, ниската производителност
на земеделския труд, породена от липсата на достъп до функциониращи пазари,
недостатъчни инвестиции в селското стопанство, както и влошеното качество на
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човешкия капитал, допълнително способства за нарастване на броя на лицата, живеещи
под прага на бедността в тези райони. Когато разглеждаме проблемът за европейските и
национални измерения на бедността в селата, следва да отбележим, че през последните
години се наблюдават тенденции на задълбочаване на подоходното неравенство не
само в слабонаселените места, но и на национално ниво. По данни на статистическата
агенция на ЕС, през 2017 г., близо 22,5% от гражданите на Европейския съюз (ЕС)
живеят в риск от бедност. Според проучването, страни, в които е най-висок процентът
на хората, живеещи на границата на бедността това са: България – 38,9%, Румъния 35,7% и Гърция с 34,8%. На противоположния полюс са държави като Чехия 12,2%,
Финландия- 15,7% и Словакия- 16,3%, които се характеризират с най-ниски стойности
на
обедняване.
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Income_poverty_statistics/bg&oldid=413269)
Фигура 1. Дял нa общото население, изложено на риск от бедност или социално
включване по държави за 2017 г.
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Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
Регулярните проучвания на Евростат „Статистика на доходите и условията на
живот“ (EU-SILC) измерващи обхвата на това явление, показват, че бедността в
България е концентрирана сред ясно определени демографски групи и има важни
териториални измерения. Според EU-SILC, в селата, равнището на бедност е с много
по-високи стойности, в сравнение с градовете и дори се приближава по стойности с
общото ниво на бедност сред населението като цяло. Държави като Австрия, Дания,
Холандия, Норвегия и Чехия се характеризират с най-ниски нива на бедност в слабонаселени райони, а съответно най-високи равнища са отчетени в България, Румъния,
Сърбия и Македония. За България по данни на СИЛК през 2017 г., висок остава делът
на селското население, което е в риск от бедност и социално изключване (52%), което е
един тревожен резултат, изискващ предприемането на адекватни мерки от страна на
държавата (Living condition in Europe, 2018: 32).
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Фигура 2. Лица в риск от бедност и социално изключване в селата през 2017 г.

Източник: Living condition in Europe, 2018: 32
Регулярната статистика на Евростат измерваща качеството на живот в селските
райони показва, че е налице статистически значима връзка между вероятността дадено
лице да изпадне в бедност и големината на населеното място, в което живее.
Формулирани са три основни под-групи райони по степен на урбанизация, а именно:
гъсто-населени, средно-населени и слабо-населени места. Високи нива на бедност са
регистрирани предимно в последния район, в който попадат селата. Разглеждайки
обхвата на това явление в български условия, данните от проучването на SILC сочат, че
в рамките на периода 2008-2015 г. значително нараства делът на бедните домакинства,
които живеят в селата. Ако през 2008 г. техният дял е близо 33%, то през 2015 г. те
значително нарастват с 5,8 процентни пункта. В сравнение с живеещите в гъстонаселени места, делът на бедните домакинства в градовете значително намалява с
23,2% за 2015 г., което показва, че бедността в повечето случаи е детерминанта на
възможностите, които се предоставят на населението за включване в заетост,
образование и обучение.
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Фигура 3. Дял на домакинствата в бедност в България по степен на урбанизация

38,7

Слабонаселени места

32,9

23,8

Среднонаселени места

2015

22,3

2008

15,5

Гъстонаселени места

15,4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Източник: Statistics on Income and Living Conditions, 2015
За периода 2008-2015 г. се очертава една тенденция на известен спад (с 1,7%) в
делът на населението в селата, което е в риск от бедност. (Statistics on Income and Living
Conditions, 2015). Независимо от отчетените данни, притеснителен остава високият дял
на лицата, живеещи в селата, които имат ниски доходи и са на границата на
оцеляването. В градовете картината е коренно различна. С малко над 12% през 2015 г.
намалява делът на населението в риск от бедност. Този резултат потвърждава казаните
по-горе констатации за ролята и значението на социално-икономическите условия в
борбата с бедността (Statistics on Income and Living Conditions, 2015).
Фигура 4. Население в риск от бедност и социално включване в селата за периода 20072014 г.
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Източник: Statistics on Income and Living Conditions, Bulgaria, 2015
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Когато очертаваме обхвата на бедността в селата, следва да разглеждаме този
проблем едновременно на две оси: на фона на демографската структура на населението
в тези райони, а от друга страна на базата на тенденциите в развитието на основните
икономически показатели. В този смисъл важно е да бъдат проследени и стойностите
на коефициента на Джини, отразяващ общите тенденции в развитието на икономиката
на дадена държава/регион. Какво показват данните? На базата на извършения вторичен
анализ на данни от СИЛК, могат да бъдат отграничени онези европейски страни, в
които стойностите на този коефициент в селските райони е сравнително нисък. Като
такива могат да бъдат посочени: Белгия, Словакия, Словения, Дания. Нашата страна
отново се нарежда сред държавите с най-високи стойности на подоходното неравенство
в селата, което показва, че е нужно да бъдат предприети действия в посока редуциране
на бедността и намаляване на неравенството в доходите в тези райони.
Фигура 5. Коефициент на Джини в селата за 2016 г.
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Източник: Вторичен анализ направен по SILC 2016 от Bálint Koós
В динамичен ред, в българските села от 2012 г. насам е налице тенденция на
постепенно нарастване на неравенството в доходите на домакинствата. Коефициентът
Джини нараства с 1,9 процентни пункта и достига до стойности в размер на 33,8%. за
2014 г.
Фигура 6. Динамика на Джини в селата по години
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Източник: Statistics on Income and Living Conditions, 2015
Когато анализираме статистическите параметри на бедността в селата и
основните й измерения, следва да имаме предвид, че това явление не е статично, а се
движи нагоре и надолу по стълбицата „доход на домакинствата“. В този случай, важен
показател, на който ще се спрем, макар и за кратко това са така наречените материални
лишения. Под този термин се има предвид: затруднения при плащането навреме на
разходи за жилището (заем за покупка на жилището, наем, текущи разходи за ток, вода,
отопление, вноски за погасяване на кредити; възможности за отдих; възможности за
постоянно рационално/здравословно хранене; възможности за посрещане със
собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището
или колата, подмяна на ел уреди, внезапни разходи за здраве и др.); материални
притежания (телефон, цветен телевизор, автоматична перална машина и др.);
притежание на автомобил; материални ограничения за отопление на жилището
поради
недостиг
на
средства.
(http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Material_deprivation )
Обобщените данни от СИЛК сочат, че мястото на живеене е важен фактор,
който оказва влияние върху степента на лишения. В териториален разрез, градските
домакинства изпитват в много по-малка степен лишения, отколкото селските. През
2014 г. близо 43,4% от населението в селата живее в материални лишения, за разлика от
жителите на градовете, където стойностите на този показател значително намаляват в
размер на 12,6 процентни пункта (Statistics on Income and Living Conditions, 2015).
Фигура 7. Дял от населението, живеещо с материални лишения по местоживеене
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Източник: Statistics on Income and Living Conditions, Sofia, 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

По-детайлния поглед върху проблема за равнището на лишения на
домакинствата в селата ни дават и някои резултати, получени от проведените през 2018
г. дълбочинни интервюта с лица, живеещи в бедни селски домакинства. Направеният
качествен анализ показва, че често пъти ограничените ресурси, с които разполага
домакинството не позволява на голяма част от тях да поддържат и отстраняват
възникнали проблеми с жилището си като течащ покрив, разбита дограма, развален
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бойлер и лошо осветление. Друг проблем на който се натъкнахме бе свързан с
недостатъчния размер на жилището. Преобладаваща част от лицата, с които
разговаряхме се оплакват от недостатъчна жилищна площ и пренаселеност. В хода на
интервютата бе засегнат и въпроса с обезпечеността на бедните домакинства с
различни предмети за бита. Повечето от тях споделиха, че независимо от ниския размер
на доходите разполагат с техника и предмети за дълготрайна употреба. Най-ниска е
степента на лишения от предмети, които са навлезли в бита от дълго време (телевизор,
печка, хладилник, пералня, телефон и бойлер), а най-висока от микровълнова печка,
фризер, видеокамера, аудиосистеми, компютър. Тоест, предпочитанията са насочени
основно към задоволяване на елементарни битови потребности. При преобладаваща
част от лицата, живеещи с доходи под линията на бедност в селата, колата е рядко
срещана придобивка. Това, което е интересно обаче е, че моделът на лишения от
предмети за бита при различните лица, с които разговаряхме е различен, в зависимост
от индивидуалните приоритети на даденото домакинство, независимо от това, че
всичките бяха с доходи под официалната линия на бедност.
От всичко казано до тук следва да бъде направено заключението, че бедността в
селата следва да се наложи като национален и социален приоритет от огромно
значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на
целенасочена и последователна правителствена политика. В отговор на посрещане на
предизвикателствата в борбата с това явление, е важно да бъдат очертани основните
измерения на този феномен, акцентирайки върху причините, които пораждат бедността
в тези райони. Независимо, че те могат да бъдат разнообразни по своя характер, в найобщ план могат да бъдат разграничени две основни групи-фактори, свързани с
човешкия капитал като образователна и демографска структура на населението (лица
под в и над трудоспособна възраст) и локални фактори, свързани със степента на
икономическо развитие на даден регион, състояние на местната инфраструктура и т.н .
С оглед предприемането на мерки за борба с бедността в селата повече от наложително
е посочените по-горе фактори да бъдат разгледани в единство, като се установи кои
оказват най-силно въздействие върху разпространението на бедността в селата. Само
по този начин би могло да се върви в правилна посока, с цел предприемане на
целенасочени мерки и действия целящи намаляване на бедността и повишаване на
благосъстоянието на жителите в тези райони.
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