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социални въпроси на ЕП

Справедлив доход
Не може да се установи ясно определение.

МОТ споменава „справедлив доход“ в определението на достоен труд. (Достойният 
труд въплъщава стремежите на хората в техния трудов живот. Той включва 
възможности за работа, която е продуктивна и осигурява справедлив доход, сигурност 
на работното място и социална закрила за семействата, по-добри възможности за лично 
развитие и социална интеграция, свобода на хората да изказват своите притеснения, да 
се организират и да участват в решенията, които засягат техния живот, и равни 
възможности и третиране за всички жени и мъже.) МОТ споменава „справедлив 
доход“, но не дава определение за него (вж.: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Минимално трудово възнаграждение
Евростат определя минималното трудово възнаграждение като най-ниското трудово 
възнаграждение, което работодателите са нормативно задължени да плащат на своите 
служители. Размерът на основното национално минимално трудово възнаграждение 
може да бъде фиксиран на час, седмица или месец и това минимално трудово 
възнаграждение се прилага нормативно (правителството), често след консултации със 
социалните партньори или директно чрез национално междусекторно споразумение (в 
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ЕС страни с такива споразумения са Белгия и Гърция). Националното минимално 
трудово възнаграждение обикновено е приложимо за всички служители или поне за 
голямо мнозинство от служителите в страната. В някои страни има изключения, 
например за по-младите работници, чираците или работниците с увреждания. Отчита се 
брутният размер, т.е. преди приспадане на данъка върху доходите и социално-
осигурителните вноски, които са различни в отделните страни. Законите в областта на 
минималното трудово възнаграждение съдържат разпоредби за редовно 
преразглеждане на неговия размер, което често означава провеждане на тристранни 
преговори между правителството, профсъюзите и работодателите, с цел да се отразят 
промените в цените, трудовите възнаграждения и други икономически фактори. 
Минималното трудово възнаграждение може да е предмет на автоматично 
преизчисляване (индексирано с индекса на потребителските цени или икономическия 
растеж) или на увеличения по преценка (чрез законодателни актове). Вж.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

МОТ го определя като равнище на трудовото възнаграждение, фиксирано в закон или 
споразумение, което е най-ниското възможно възнаграждение, което работодателите 
трябва да плащат (вж.: Речник на термините в областта на трудовото право и 
индустриалните отношения).

Минимален доход
Определението може да се открие в проучване, възложено от комисията по заетост и 
социални въпроси на Европейския парламент (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2), относно 
ролята на минималния доход за социалното приобщаване в Европейския съюз, 
извършено през 2007 г. (вж.: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 )

В проучването минималният доход е определен като форма на помощ, която не е 
категорично установена. Помощта се отпуска, когато дадено лице (или семейство) не 
разполага с достатъчно средства, за да покрие необходимите разходи за живот. Затова 
минималният доход обикновено се явява допълващ към другите надбавки, зависещи 
или независещи от вноски, и спомага за създаването на т.нар. „защитна мрежа“.В 
резултат на това, за да се разбере механизмът на минималния доход във всяка страна, е 
важно да се отчете неговата роля в контекста на по-общата система на подпомагане на 
доходите, съществуваща в съответната страна.
 Повечето европейски страни всъщност имат специфични политики, насочени към 

насърчаване на социалното приобщаване на определени целеви групи от 
населението (т.е. безработни, хора с увреждания, възрастни хора и т.н.) и по-
широки политики на подпомагане на доходите, насочени по-общо към бедните;

 Някои страни са склонни да дадат приоритет на целеви/категорични мерки и нямат 
нормативно определен минимален доход или са създали „лека форма“ на схема за 
минималния доход;

 На последно място има и страни, в които не съществуват целеви политики, а само 
една всеобхватна мярка за всички случаи на бедност.  Както може да се види в 
дадените по-долу таблици, почти всички европейски страни имат някаква схема за 
минималния доход, подпомагаща доходите, но те се различават значително по 
своята структура и обхват.  С изключение на Гърция и Унгария и някои региони на 
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Италия и Испания (където не съществува национална мярка), всички други 
държави-членки имат обща форма на гарантиран минимален доход за хората, които 
не разполагат с достатъчно средства.

Европейската комисия споменава схеми за минимален доход, определяни като 
гарантиран минимален доход, представляващ универсална, оценена спрямо 
разполагаемите доходи и независеща от вноски гаранция за доходите, предназначена да 
действа като (част от) крайната защитна мрежа на социалната закрила с оглед 
предотвратяване на изпадането на физически лица или домакинства в (крайна) бедност 
или под приемливия жизнен стандарт. Схемите за гарантирания минимален доход 
изпълняват специфична и важна роля в борбата срещу бедността и социалното 
изключване, тъй като са последно средство за социална закрила и основен елемент на 
глобалните предпазни мрежи (вж.: Речник на термините в областта на социалната 
закрила и социалното приобщаване: обяснени основни термини).

МОТ има определение за минималния гарантиран доход, който е гарантиран от 
държавата на всички отделни лица или семейства, чийто доход е под определено 
фиксирано равнище. За обезпечаване на гарантирания доход могат да се използват 
различни методи: негативен данък върху доходите, семейни надбавки, социална помощ 
и т.н. Някои схеми включват някакъв вид трудов стимул (вж.: Енциклопедия на МОТ).

Подходящ доход
За този термин няма пряко описание. Той просто се споменава във връзка с активното 
приобщаване.

Например:
Резолюцията на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно активното 
приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда , в която държавите-членки се 
призовават да прилагат подходящо подпомагане на доходите с оглед провеждане на 
борба срещу бедността и социалното изключване и се изтъква необходимостта от 
подходящо равнище на подпомагане на доходите, въз основа на Препоръка 92/441/ЕИО 
и Препоръка 2008/867/ЕО, което да бъде прозрачно, достъпно за всички и устойчиво 
във времето.

Подходящото подпомагане на доходите е определено в Препоръка на Комисията от 3 
октомври 2008 година относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара 
на труда (нотифицирано под номер C(2008) 5737), в която на държавите-членки се 
препоръчва следното: 

Да признават основното лично право на средства и социална помощ, достатъчни за 
воденето на живот, който е в съответствие с човешкото достойнство, като част от 
цялостен и последователен стремеж за борба срещу социалната изолация.
(i) При необходимост да преразглеждат своите системи за социална закрила, в 
контекста на общите принципи, изброени в параграф Б от Препоръка 92/441/ЕИО. По-
специално, съгласно стратегията за активно приобщаване, правото на достатъчни по 
размер средства следва:
- да бъде съчетано с активна готовност за работа или професионално обучение с цел 
започване на работа при лица, чието положение допуска подобна активна готовност, 
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или, когато е целесъобразно, да се прилагат икономически и социални мерки за 
приобщаване по отношение на други лица,
- да бъде съчетано с политики, смятани за необходими на национално равнище за 
икономическото и социалното интегриране на съответните лица.
(ii) Да гарантират прилагането на това право в съответствие с практическите указания в 
параграфи В(1), В(2) и В(3) от Препоръка 92/441/ЕИО. По-специално, при 
определянето на средствата, необходими за воденето на достоен живот, следва да се 
вземат предвид жизнените стандарти и равнищата на цените според вида и размера на 
домакинството в съответните държави-членки, като се използват подходящите 
национални показатели. В рамките на активното приобщаване следва да се запази 
стимулът за търсенето на работа по отношение на лицата, чието състояние ги прави 
работоспособни, а размерът на средствата следва да се приспособи или допълни, за да 
се задоволяват специфичните нужди.

Основен доход
Изглежда, че на равнище ЕС не съществува определение или описание на термина. Той 
се споменава в някои публикации на ЕС като доход, зависещ от жизнения стандарт във 
всяка отделна държава-членка. Терминът се споменава и в някои източници извън ЕС.

Например:

Мрежата Basic Income Earth Network (вж: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) определя основния доход като 
доход, безусловно предоставян на всички лица на индивидуална база, без оценка на 
разполагаемите средства или изискване за извършване на работа. Той е форма на 
гаранция за минимален доход, различаваща се от гаранциите, съществуващи в 
различните европейски страни, по три основни начина:
 изплаща се на отделни лица, а не на домакинства; 
 изплаща се независимо от всякакъв друг доход от други източници; 
 изплаща се без да се поставя изискване за извършване на някаква работа или 

желание за приемане на работа, ако такава бъде предложена на лицето. 

Фондация Global Basic Income Foundation (вж.: Какво представлява глобалният основен 
доход? определения и аргументи http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-
Income.html) определя основния доход като гарантиран минимален доход. В 
допълнение към този „основен“ минимум хората могат да реализират доходи като 
работят, точно както правят и сега. Основният доход е основата на социално-
осигурителната система и се допълва от социални осигуровки и други надбавки за 
болест, безработица и т.н. Пълният основен доход гарантира средствата за покриване 
на основните нужди на всеки. Те включват на първо място основните нужди с оглед на 
оцеляването: чиста вода, храна, дрехи, подслон и основни здравни грижи. Повечето 
хора ще се съгласят, че образованието също се явява основна нужда. Кои други нужди 
са основни зависи и от климатичните условия и културните ценности.

Заплащане за достоен живот
МОТ го определя като равнище на трудовите възнаграждения, достатъчно за 
задоволяване на основните ежедневни нужди на едно семейство със среден брой 
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членове в дадена икономика (вж.: Енциклопедия на МОТ).

ОИСР го определя като трудово възнаграждение, което е достатъчно високо, за да 
позволи на даден работник да поддържа определен жизнен стандарт (вж.: Заплащане за 
достоен живот).

Пенсия
Евростат я определя като периодически изплащания на суми с цел поддържане на 
дохода на получателя след пенсионирането от платена заетост на стандартна възраст 
или поддръжка на дохода на възрастни лица (вж.: Пенсия за старост).

ОИСР я определя като изплащания на суми на член на пенсионен фонд (или лице на 
негова издръжка) след неговото пенсиониране (вж.: Пенсия  
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Пенсиониране
За този термин няма открити определения; такива има само за термини като 
обезщетения при пенсиониране, пенсионна възраст и т.н.

Законова пенсионна възраст
За голямото мнозинство хора в ЕС законовата възраст за пенсиониране е 60 години и 
повече, в повечето случаи 65 години (вж.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Предсрочно пенсиониране
Според Евростат предсрочното пенсиониране е приложимо най-вече за тези служители, 
които са се възползвали от възможността да се пенсионират предсрочно поради 
икономически фактори (проблеми на пазара на труда, трудности в специфични сектори 
на икономиката и т.н.). Вж.: Предсрочно пенсиониране.

ОИСР го определя като ситуация, в която дадено лице решава да се пенсионира 
предсрочно и да му бъдат изплащани обезщетенията при пенсиониране преди 
настъпването на обичайната пенсионна възраст (вж.: Предсрочно пенсиониране.

Постепенно пенсиониране
Евростат го определя като ситуация, в която на съответното лице е разрешено да се 
пенсионира и да получава обезщетения при пенсиониране като същевременно 
продължава да работи (обикновено на непълен работен ден) и да внася вноски в 
пенсионната схема (вж.: Предсрочно пенсиониране.

МОТ определя постепенното пенсиониране като прогресивно ограничаване на 
работното време за по-възрастните работници (вж.: Енциклопедия на МОТ).

ОИСР го определя като ситуация, в която на съответното лице е разрешено да се 
пенсионира и да получава обезщетения при пенсиониране като същевременно 
продължава да работи (обикновено на непълен работен ден) и да внася вноски в 
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пенсионната схема (вж.: Предсрочно пенсиониране.

Бедност
В публикациите на ЕС е трудно да се открие определение на бедността; в тях могат да 
се открият следните термини.

Относителна бедност
Относителната бедност се оценява спрямо жизнения стандарт, който имат 
мнозинството от хората в даден район, и затова е различна в отделните региони. 
Европейският съюз използва относително определение за оценяване на бедността, а 
именно „процент на хората с разполагаем доход под 60% от националното 
средностатистическо равнище“. То отразява определението на бедността, прието от 
европейските държавни ръководители, които считат за бедни хората „ако средствата, с 
които разполагат, са толкова недостатъчни, че не им позволяват да имат жизнения 
стандарт, считан за приемлив от обществото, в което живеят“ (вж.: Речник на 
термините в областта на социалната закрила и социалното приобщаване: обяснени 
основни термини ).

Крайна бедност
Хората, които живеят в крайна бедност, не разполагат с основни неща от първа 
необходимост като чиста вода, храна, дрехи, подслон и основни лекарства (вж.: Речник 
на термините в областта на социалната закрила и социалното приобщаване: обяснени 
основни термини ).

Риск от изпадане в бедност
Счита се, че хората са изложени на риск от изпадане в бедност когато живеят с 
приравнен разполагаем доход по-нисък от 60% от националния средностатистически 
доход. В ЕС такъв нисък доход се счита за недостатъчен за поддържане на достоен 
жизнен стандарт. Това, дали лицата, намиращи се под прага от 60%, действително 
живеят в бедност, зависи от редица фактори, сред които степента на приложимост на 
този праг, продължителността на периода с такъв сравнително нисък доход или 
притежаването и използването на други авоари, по-специално наличието на собствено 
жилище. Около 16% от гражданите на ЕС са изложени на риск от изпадане в бедност. 
Факторите за риска от изпадане в бедност включват дългосрочна безработица или 
нискокачествена заетост, нисък образователен ценз, социално уязвима семейна 
история, увреждане, влошено здраве, злоупотреба с наркотици и алкохолизъм и 
родители имигранти или членове на етническо малцинство (вж.: Речник на термините в 
областта на социалната закрила и социалното приобщаване: обяснени основни термини 
).

Материални лишения
Материални лишения са налице когато хората са лишени от стоките и услугите, 
считани за необходими за един достоен жизнен стандарт в страната, в която те живеят. 
Това включва ситуации, в които хората са подложени на силно икономическо 
напрежение, не могат да си позволят основни дълготрайни стоки, живеят в лоши 
жилищни условия или не могат да участват в социалния живот (дейности за свободното 
време, отпуск). Мерките във връзка с материалните лишения осигуряват допълнителна 
перспектива по отношение на бедността към перспективата, давана от 
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конвенционалните мерки за доходите (вж.: Речник на термините в областта на 
социалната закрила и социалното приобщаване: обяснени основни термини ).

Евростат определя процента на хората, изложени на риск от изпадане в бедност, като 
дял на хората с приравнен разполагаем доход под прага на риска от изпадане в бедност, 
който е установен на 60 % от националния средностатистически приравнен 
разполагаем доход след социалните плащания (като социалноосигурителни 
обезщетения). Този показател не измерва богатството или бедността, а ниския доход в 
сравнение с другите живеещи в тази страна, което не означава непременно нисък 
жизнен стандарт. Процентът на хората, изложени на риск от изпадане в бедност преди 
социалните плащания, се изчислява като дял на хората, имащи приравнен разполагаем 
доход преди социалните плащания под прага на риска от изпадане в бедност, изчислен 
след социалните плащания. Такива пенсии като обезщетенията за старост и 
обезщетенията за наследниците (вдовици и вдовци) се считат за доход (преди 
социалните плащания), а не за социални плащания (вж.: Процент на хората, изложени 
на риск от изпадане в бедност).

Разлика между свободните професии и самостоятелната заетост

Свободна професия
МОТ счита за предоставяни от лица със свободна професия услугите, извършвани от 
професионални работници, често самостоятелно заети, като например лекари, адвокати, 
счетоводители, архитекти и т.н. (вж.: Енциклопедия на МОТ).

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на професионалните квалификации определя свободните 
професии както следва:
Настоящата директива обхваща, доколкото те са регламентирани, също и свободните 
професии, които, съгласно директивата, са професиите, упражнявани въз основа на 
съответни професионални квалификации в лично, отговорно и професионално 
независимо качество от лица, предоставящи интелектуални и концептуални услуги в 
интерес на клиента и обществото. Упражняването на професията може да е предмет в 
държавите-членки, в съответствие с Договора, на специални нормативни ограничения, 
основани на националното законодателство и на задължителни разпоредби, приети 
автономно в тези рамки, от компетентните представителни професионални органи, 
които ограничения гарантират и развиват техния професионализъм, качеството на 
услугите и поверителността на отношенията с клиента.

Самостоятелно заети лица
Евростат определя този термин по два начина (вж.: Самостоятелно заето лице):
 Самостоятелно заето лице с работодател: Самостоятелно заетите лица с работодател 

се определят като лица, които работят в своя собствена фирма, професионална 
практика или стопанство за целите на реализирането на печалба, и които наемат 
поне едно друго лице.

 Самостоятелно заето лице без работодател: Самостоятелно заетите лица без 
работодател се определят като лица, които работят в своя собствена фирма, 
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професионална практика или стопанство за целите на реализирането на печалба, и 
които не наемат друго лице.

Според Европейския речник по индустриални отношения (вж.:  Самостоятелно заето 
лице):) терминът самостоятелно заето лице означава самостоятелен работник, който 
работи независимо от работодател, за разлика от служителя, който е подчинен и 
зависим от работодател. Все пак, дотолкова, доколкото понятието служител предполага 
елемент на икономическа зависимост в смисъл, че служителите са зависими за 
издръжката си от работодателя, положението на самостоятелно заетите работници е 
малко по-различно, макар и те да са не по-малко зависими икономически от своята 
работа за издръжката си, въпреки че получават възнаграждение от своите клиенти.
Счита се, че самостоятелно заетите лица обикновено са концентрирани в няколко 
професии: земеделски производители, специалисти, дребни търговци, помагащи 
съпрузи и строителни работници. Така че има много категории самостоятелно заети 
лица, между които има съществени различия; напр. между лицата със свободна 
професия, работниците в хотелите и ресторантите и помагащите съпруги.


