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ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на 

Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността 

и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на 

индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и 

условията на живот (EU-SILC)“. 

Оценка на бедността 

През 2016 г. линията на бедност за Софийска област e 294.00 лв. средно месечно 

на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 

20.9% от населението в областта. 

1. Основни индикатори за бедност в Софийска област за периода 2011-2016 г. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Линия на бедност - средномесечен 

размер - лв. 286.4 250.3 271.8 285.1 322.8 294.0 

Относителен дял на бедните - % от 

населението 21.4 16.4 20.6 20.6 23.2 20.9 

Относителен дял на бедните преди 

получаването на социалните 

трансфери - % от населението 42.1 43.4 46.6 46.2 45.4 47.9 

Относителен дял на бедните преди 

получаването на социалните 

трансфери, с включени пенсии - % от 

населението 27.6 26.2 26.8 26.8 26.2 25.8 

Отношение между доходите на най-

бедните и най-богатите 20% от 

населението (S80/20) 5.1 3.8 4.7 6.9 6.4 5.4 

Коефициент на Джини1 29.3 25.2 28.7 31.7 31.9 32.0 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 

8.9%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта. 

Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите 

от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и 

семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 25.8%. 

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището 

на бедност нараства до 47.9%. 

                                                           
1 Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е 

нормиран в границите от 0 до 100. 
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Материални лишения на домакинствата 

През периода от 2011 г. до 2016 г. се наблюдава положителна тенденция на 

намаляващ дял на населението в Софийска област, което живее с материални лишения. 

През 2016 година то е 38.5% от населението в областта, докато през 2011 г. е 45.5%. 

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност 

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, 

се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, 

където възрастните (18 - 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата 

група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период. 

През 2016 г. в Софийска област 14.8 хил. лица на възраст 18 - 59 години живеят в 

домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 11.4% от населението 

в областта. Спрямо 2015 г. относителният им дял нараства с 3.4 процентни пункта. 

Население в риск от бедност и социално изключване 

През 2016 г. в риск от бедност и социално изключвани са 107.5 хил. души в 

Софийска област, които представляват 45.3% от населението в нея. В сравнение с 

предходната година техния брой е намалял с 4.8%. 

Фиг. 1. Население в риск от бедност или социално изключване по пол в 

Софийска област за периода 2011-2016 година 
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Методологични бележки 

Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от 

Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, 

определена с Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и 

осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени 

във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността 

и социалната изолация.  

Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени 

домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на 

наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са 

изключени като цяло от целевата съвкупност.  

До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от 

обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 300 

адреса/обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен 

домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови 

членове на 16 и повече навършени години. От 2015 г. с финансовата подкрепа на 

Европейската комисия се проследяват домакинствата от 9-а и 10-а ротационна група 

съответно за пета и шеста вълна на участие. Размерът на извадката за 2016 г. включва 8 

600 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. 

За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва 

общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ 

разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.  

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва 

общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и 

брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се 

модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече 

навършени години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече 

навършени години - тегло 0.5, и всяко дете под 14 години - тегло 0.3. Теглата се 

присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен 

размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се 

разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на 

еквивалентна единица.  

Повече информация относно методологията на Наблюдението за доходите и 

условията на живот (EU-SILC) и изчисляването на индикаторите за бедност и социално 

включване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: 

http://www.nsi.bg/bg/content/8252/социално-включване-и-условия-на-живот и в ИС 

„Инфостат“. 
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