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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ 

ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 Г., 

ИССИ НА КНСБ 

 

2 410 лв. са необходимите средства за издръжка на 4-ри членно домакинство, 

включващо двама родители и две деца. С тези средства е възможно да се осигури 

покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, 

образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Осреднените 

стойности на издръжката на живота за 1 лице от 4-ри членно домакинство е в размер от 

602,52 лв.  

За да се достигне общата стойност за покриване на необходимите средства за 

издръжка, следва нетният размер на работната заплата, която получават двамата 

възрастни от този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1 205 лв. за всеки от тях 

(бруто 1 551лв.), при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи.  

През последните три години е налице последователен ръст на работните заплати, 

като тази тенденция продължи и през първите три тримесечия на 2018 г. Средната 

работна заплата последователно нараства в диапазон от 7–8%, макар в някои 

икономически дейности и области да е по-слабо изразено. Средната нетна работната 

заплата за страната (867 лв.) представлява 71.9%  от  необходимата заплата за издръжка 

или нетното трудово възнаграждение е по-ниско с около 28%  от средните стойности, 

необходими за покриване на ИЖ. Тази разлика устойчиво се свива през годините, 

след като през същия период на 2010 г. изоставането е с близо 50%. Въпреки тези 

благоприятни тенденции, не трябва да се забравя, че едва около 30% от българите 

получават средна или по-висока от средната работна заплата.  

 

Темпове на нарастване на издръжката на живота по тримесечия през 2018 г. 

 

С близо 85 лв. от началото на годината се увеличава общата стойност на 

издръжката на живота, след като последователно и през четирите наблюдавани 

тримесечия се регистрираха умерени темпове на нарастване. В  края на годината ИЖ 

отчете повишение с 3.6%,   след като   тримесечният темп леко се забави до 0.9% 

спрямо предходното тримесечие,  следствие от намалението на цените при транспорта.  

 

Темпове на нарастване на издръжката на живот по тримесечия, 2018 г. (в %) 

При база: I II III IV 

Необходими средства за ИЖ за 4-

ри членно домакинство (лева) 

2 340 2 361 2 390 2 410 

ИЖ на 1 лице от 4-ри чл. дом. 

(лева) 

585,09 590,32 597,42 602,52 

Предходното трим. =100 +0.7% +0.9% +1.2% +0.9% 

Същият период на предх. година +2.6% +3.3% +3.8% +3.6% 

 

 

Нарастване на издръжката на живота през периода м. Декември 2009-2018 г. 
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Темповете на изменение на ИЖ разгледани в динамика показват, че тримесечните 

темпове не излизат извън обичайните си параметри, но  годишният ръст (3.6%) отчита 

най-високи нива след 2012 г. насам.  За последните 10 години нарастването на ИЖ   

е с 25.3% (при база дек. 2009 г.). През този период в номинално изражение ИЖ на         

1 лице се увеличава с около 121 лв. (от 481 лв. през дек. 2009г.).  

 

 
 

Дефлационните процеси в периода 2013-2015 г. повлияха за задържането на 

общите нива на издръжката на живота, но въпреки това за 10 годишния период се 

наблюдава нарастване на стоки и услуги с ниска степен на еластичност, които имат 

съществен  дял в домакинските бюджети. Регистрираните по-високи нива на тези стоки 

и услуги, се компенсират от намалението на други, които имат по-малка тежест. Така в 

крайна сметка не може да се почувства осезаемо подобряване на благосъстоянието на 

населението, въпреки ускореният темп на нарастване на доходите от труд. За периода 

дек.2009- 2018 г., официалните статистически данни отчитат нарастване  при: 

 хранителните стоки нарастване средно с 21.6%; 

 електроенергията с 18.5%,  

 водоснабдяване с 26.4%;  

 твърди горива с 38.1%; 

 топлоенергия с 47.5% 

 горива и смазочни материали за ЛТС  с 8.8%. 
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През този 10 годишен период  СРЗ общо за страната  нараства с 86.2%, а реално с 

64.9%. (База, трето тримесечие 2009=100). Диференциацията на работните заплати по 

области продължава да задълбочава социалните неравенства. За някои области 

изоставането на СРЗ е около  1/3 от средната за страна (Видин, Благоевград, Силистра, 

Кюстендил). Поради изключително ниските базови нива на СРЗ реалните темповете 

на нарастване са  определено недостатъчни, за да се покрият необходимите средства 

за живот и да гарантират качествено възпроизводство на населението. Тази констатация 

важи в голяма сила за тези области, където реалното нарастване на СРЗ значително 

изостава  от средното за страна.  
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Факторите, които повлияха за нарастването на издръжката на живота през 2018 г.:  

  Нарастване на цените на петрола на международните борси и 

отражението им върху поетапното увеличение на цените на природния газ. 

Кумулативното нарастване на цената на природния газ е с около 30%, от което 

следва повишение на цените на топло- и електроенергията. Нарастване нагоре 

отбелязват и цените на питейната вода, по решение на КЕВР с оглед да се  

подобри качеството на ВиК услугата. От всичко казано до тук - увеличението на 

цените на природния газ, на топлоенергия, водата и на енергоносителите доведе 

до нарастване на разходите средно в групата  "Жилища, вода, електроенергия, 

газ и други горива" с 6%. За този ръст съществен   принос има  нарастването на 

цените  на топлоенергията с 14% на годишна база,  питейната вода и услугите 

свързани с нея средно с 5.7%, електроенергия с 2%, твърди горива с 6%.  

 Задържането на по-високи цени на международните борси на пшеницата 

и зеленчуците и отражението им върху цените на стоките у нас (брашно, хляб, 

тестени закуски). Влиянието на текущата пазарна конюнктура доведе до 

нарастване на разходите за ИЖ при групата на хранителните стоки средно с 

3.4% на годишна база. Значителен е приносът на  „Хляб и зърнени храни” -  

нарастване с 9.7%, като само хлябът е с 12% ( или с около 20 ст.) на годишна 

база, млека средно с 0.9%, малотрайни колбаси с 2.7%, зеленчуци средно  с 9%. 

Разходите за храна представляват около 40% в потребителската кошница при 

бедните домакинства, от което следва, че техният живот поскъпва относително 

повече в резултат на повишението на изброените по-горе хранителни групи и 

стоки, дори и с относително слаби темпове. 
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 Динамиката на цените на автомобилните бензини и горива. Нарастването 

на цените на автомобилните горива в периода април-октомври се пренася и към 

други сектори на икономиката, но след спада им  в края на година това не се 

отрази чувствително на намалението на цените, особено в услугите.  

 

В заключение, изброените по-горе фактори оказват силно влияние за 

нарастване на ИЖ и особено на онези нейни компоненти, които общо представляват 

близо 2/3 от разходите на домакинските бюджети (разходите за храна, отопление и  

осветление, транспорт). Това е причината в структурата на общата потребителска 

кошница тези групи да формират най-голям тежест и така се превръщат в основен 

фактор при изчисляването на общия индекс на издръжката на живота. Отчитайки 

нарастването на разходите в тези групи,  имаме основание да считаме, че всяко ново 

увеличение на цените поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските 

домакинства. Поради ниската степен на еластичност този тип разходи натоварва 

изключително бюджетите на бедните домакинства и практически прави невъзможно 

разширяване на разходните пера в посока – образование, от което зависи тяхната 

реализация на пазара на труда.  

 

Издръжка на живота за София-столица 

Издръжката на живота в София-столица е функция от фиксирани тегла 

(количества) характерни за средните стандарти на потребление на живеещите в София-

град и наблюдавани цени за съответния период. Обобщените резултати показват, че 

София е град с по-висока издръжка за живота от средната за страната, следствие от по-

високия стандарт.  

Необходимите средства за издръжка на живота за 4-ри членно домакинства в 

София-столица са 3 184 лв. Средно на 1 лице от този тип домакинство, издръжката 

на живота е в размер от 796,21 лв. и надхвърля средните за страната стойности с 

32%. По-високият размер се дължи на по-различната структура на потребление (наеми, 

транспорт, отопление, услуги).  

Следователно, ако доходите на 4-ри членно домакинство  се формират само от 

работните заплати на двамата родители, то за всеки от тях СРЗ не трябва да бъде  по-

ниска от 1592 лв., за да се осигурят необходими средства за издръжка на живота. 

Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето 

тримесечие на 2018 г. за София-столица, отчитат нетна СРЗ от 1 167 лв. (бруто 1504 

лв.), която е с близо 26.7% по-ниска от необходимата заплата за издръжка на живота. 

 

Влияние на социално-икономически показатели 

Наред с прякото влияние на цените на основните стоки и услуги, съществен 

принос имат и редица други социално-икономически показатели, които отразяват 

промяната на жизнения стандарт на домакинствата.  

През изминалата година икономиката на България забави растежа си в сравнение 

с 2017 г., но запази стабилния си ритъм на нарастване по тримесечия. След като през 

първите две тримесечия нараства съответно с 3.5% и 3.4%,  през третото тримесечие 
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последва спад до 3.1%. Забавянето е в унисон със спада на европейската икономика, 

която отчете годишен ръст от 1.9% през третото тримесечие.  Основният двигател за 

растежа в България остава потреблението (+6.9%), движено от растящите заплати и 

заетост в страната.  Работните заплати нарастват средно със 7.7% през третото 

тримесечие (след като през първите две тримесечие е съответно 7.1 и 8.2%). 

Постигнатият реален ръст на СРЗ за третото тримесечие е от 4% (при отчетена 

годишна инфлация през м. септ. 3.6% ). 

 Значително под средната за страната работна заплата (1117 лв.) остават 

заплатите в ниско платени икономически дейности в диапазон 591-769 лв, като 

производство на облекло (678 лв.), мебели, обработка на кожи, медико-социални 

услуги. Около 6 пъти е съотношението  между СРЗ в най-високо платена икономическа 

дейност и тази с най- ниско заплащане. При тази тенденция на нарастване на заплатите, 

особено при нископлатените икономически дейности, те все още остават драстично 

ниски, за да могат да покриват необходимите разходи за живот. 

Като цяло се очерта благоприятна тенденция на пазара на труда. Безработицата 

достигна нива от 5%, а заетостта се повиши до рекордните 68.8%. Броят на заетите 

обаче намалява, а работната сила се свива, което оказва  негативно влияние на 

изострящия се недостиг на работници в страната. Съществен проблем е все още 

младежката безработица (около 40 хил. лица във възрастовата група 15-29 г), 

въпреки че като цяло през последните няколко години бележи подобрение, след 

като нивата й през 2009 г. достигат до 11.7%, през 2018 г са 8.2% (III-то трим.) Има 

и други структурни дефекти, като: по-възрастните работници остават все по-дълго на 

пазара на труда, което само по себе си не представлява проблем, но в същото време 

няма достатъчно млади кадри, навлизащи на пазара на труда.  

Наред с тези благоприятни тенденции остава нерешен проблемът с  неравенствата 

в разпределението на доходите между отделните групи.  

Тревожна остава ситуацията при доходите на пенсионерите. Средното 

увеличение на пенсиите с 3.8% от средата на  2018 година трудно се компенсира от 

достигната инфлация, така техните реални доходи нарастват една с 1% или де факто 

остават почти без промяна. По данни на Евростат през 2017 г. делът на пенсионерите, 

изложени на риск от бедност в ЕС  е 14.2%, а в България е  32%, като преди нея са 

само са Естония (46%), Латвия (44%), Литва (37%). През 2019 г. средният размер на 

пенсиите се предвижда да нарасне с 6.2% и да достигне 386,27 лв., а минималната и 

социална пенсия ще нарастнат с 5.7% (или съответно - 219.43 лв. и 132.74 лв). 

Независимо, че се очаква  положителен  реален  ръст  на  пенсиите  от  3.1 на  сто  през 

2019 г., при  прогнозирана  стойност  на  средногодишната хармонизирана  инфлация  

за  2019 г. от  3.0 на  сто,  една голяма част от пенсиите остават на изключително ниски 

нива, особено тези с минимални и близки до тях размери. С тези темпове на 

повишаване на доходите на пенсионерите, бедността сред пенсионерите ще продължи 

да нараства.  

В България съотношение на доходите (S80/S20) продължава да превишава 

значително средното за ЕС - 20% от най-богатите българи получават почти 8.2 пъти 

по-високи доходи от 20-те % най-бедни (при средноевропейско равнище от 5.2 пъти).  

38.9% е делът на хората, които са изложени на риск от бедност и/или социално 
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изключване. България е на последно място по този показател в ЕС при 

средноевропейско равнище – 22.5%. 

В крайна сметка, комбинацията между икономическия растеж и високите нива на 

неравенства в България са израз на неправомерно разпределение на новосъздаденото 

богатства и концентрирането му в определени високодоходни групи.  

 

Съотношение Общ доход средно на 1 лице ( ОД) и ИЖ  

 

За да се отчете в каква степен се подобрява благосъстоянието на населението е 

необходимо да се проследи съотношението - общ доход средно на лице от 

домакинствата и ИЖ. 

Средномесечният брутен общ доход на лице от домакинство през третото 

тримесечие на 2018 г. е 489 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 

7.6%.  Въпреки тези положителни тенденции, данните за подоходното разпределение 

по децилни групи показват силно изразено поляризиране на доходите и социално 

неравенство. 

Данните за подоходното разпределение на лице от домакинството (III трим. 

2018) и съотношението с ИЖ очертават следните констатации: 

 23.7% от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 321 лв. 

(официална линия на бедност за 2018 г.), или близо до 1млн.710 хил. лица. 

Спрямо същия период на предходната година броят намалява с около 245 

хил. лица, когато са представлявали 27,1% при ЛБ от 314 лв.; 

 46.1% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от линията на 

бедност (321 лв.) до необходимите средства за живот  (или около 3 млн. 325 

хил. лица). За едногодишен период се отчита нарастване с около 72 хил. лица 

(при  45.7% през същия период на 2017); 

 30.2% от домакинствата са с общ доход на 1 л. над издръжката на 

живот (602 лв.), а това представлява около 2 млн. 178 хил. лица (нарастване с 

около 173 хил. лица), след като през същия период на 2017 г. са 27.8%. 
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Източник:НСИ и собствени изчисления 

* Общ доход (ОД) трето тримесечие ,  ИЖ- м.Декември   

 

Общи изводи :  

 Домакинствата  живеещи с общ доход на 1 лице под необходимите средства за 

издръжка на живота устойчиво намаляват, като през наблюдавания период 

техният дял достига до 69.8%, след като през същия период  на 2017 г. е 72.2%, а 

през 2016 г. е от 76.8% 

 Очертава се ясно изразена тенденцията на повишаване на доходите при 

високодоходните домакинства, които регистрират размер на доходите над 

средната ИЖ. За периода 2016-2018 г. се отчита ускорено нарастване на дела на 

високодоходните домакинствата от 22.3% до 30.2%. 

 Броят на бедните лица намалява, но се запазват на високи нива. Въпреки 

постигнатите положителни промени в икономиката на страната, не се наблюдава 

осезаемо нарастване на доходите при нискодоходните групи. Следователно от 

икономическия подем на страната не са облагодетелствани всички, а това води 

до задълбочаване на диференциацията и подоходното неравенство между 

най-богатите и най-бедните. Следователно настоящият растеж на доходите не 

се разпределя равномерно, а по-скоро се концентрира в най-високите 

подоходни групи. 

 

Очаквания през 2019 г 

Тревожността нараства от началото на 2019 г. с поредното увеличение на цените 

на природния газ с 3.51%,  на водата в диапазон от 0.6 до 9.7%,  на поскъпване на тока 
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за индустрията. Бизнесът категорично заявява за увеличение на цените на основни 

хранителни продукти – като хляб, месни и млечни продукти, сладкарски изделия.  

Ниската покупателна способност на доходите на българските домакинства 

поставя въпроса за несъразмерните цени на природния газ. Цената на природния газ 

за домакинствата в България през м. ноември 2018 г. е по-висока в сравнение със 

средната цена за Литва с 20.4%, Латвия (39.4%), Полша (21.9%), Словакия (16.7%) и 

Унгария с 67.3%. (Източник: Energy.eu). 

Декемврийските сметки на домакинства, отопляващи се на природен газ, са 

нараснали с повече от 40% в сравнение същия период на миналата година. Причините 

са поетапното поскъпване на природния газ през 2018 г., както и по-ниските 

температури измерени през м. декември в сравнение със същия период на предходната 

година.  

Конкретни примери: 

Град във Великотърновска област - За отопляване с природен газ на стая от 

апартамент около 30-35 кв.м., сметката през декември 2017 г.  от 88,93 лв.  нараства до 

129,17 лв. през декември 2018 г. Увеличение с 45% или с 40 лв. При това лицето е 

пенсионер и живее само. Общо сметките за отопление, електроенергия, вода и телефон 

възлизат на 170 лв. и представляват 68% от неговите доходи. Като прибавим и 

лекарства, то тогава разходите за храна се свеждат до минимум.  

61% от жилищата в София (столица) се отопляват на парно отопление от 

централен източник. Ако през м. декември 2017г. сметките за парно на младо 

семейство, живеещо в гарсониери около 55 кв.м, достигат до 90 лв.,  за  същия период 

на 2018 г. сметката нараства до 128 лв., или увеличението е с около 42% (38 лв.).  

Наред с нарастването на сметките за отопление от началото на година се 

увеличават отново и цените на ВиК услугите от началото на годината, след като през 

2018 г. се повиши цената в 14 области. С поредното увеличение  в някои градове цената 

на ВиК услугите достигат до около или над 3 лв. (Варна, Монтана, Враца, Бургас, 

Шумен, Русе, Плевен, Добрич), която  надхвърля социално поносимия праг.  

Очакванията от нарастването на комуналните цени са да последва нарастване на 

дела на енергийната бедност. Данните на Евростат показват, че 36.5% от 

българските граждани през 2017 г. нямат възможност да поддържат домовете си 

достатъчно топли, при средно за ЕС-28 от 8.2%. В тази класация отново заемаме 

първите позиции, след нас се нареждат Литва и Гърция с 29%.  

Средното българско домакинство отделя 14.8% от всички разходи, при това при 

най-бедните домакинства делът на тези разходите е значително по-голям в диапазон 

около 18.5% -19.3% (данни за 2017г.). Имайки предвид, че доходите при бедните 

домакинства нарастват с по-бавни темпове, то очакванията са за нарастване на броя на 

домакинствата живеещи в бедност и социално изключване или задържане на същите 

нива. 
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През 2019 г. е необходимо да се насочат дебати към няколко приоритетни области: 

 Търсене на нови политики за преодоляване на бедността и социалното 

изключване. Данните за икономическите неравенства стават особено важни за 

установяване на бедността, защото разпределението на икономическите ресурси 

имат директно отношение към степента на дълбочинната бедност.  

 Реална конвергенция на доходите към средните нива на ЕС и повишаване 

стандарта на живот на голяма част от населението. Това означава ръст на 

заплатите, съобразен с повишаване на покупателната им възможност и 

динамиката в производителността на труда на базата на междунационални и 

междусекторни сравнения. Целта е догонваща политика по доходите, с която в 

ускорени темпове до 2022 г. да достигнем 60% от средноевропейското ниво на 

БВП и на доходите.  

 

 Въвеждане на механизъм за определяне на  МРЗ, като нарастването й достигне 

до  50 на сто от средната за страната и да осигурява нормална издръжка на 

живота.  Въвеждане на МРЗ , съобразени с изискваното ниво на образование, 

например за висшисти, започващи работа по специалността с 810 лв. КНСБ има 

устойчиво виждане и конкретни предложения за коефициенти за диференциация 

на минималната работна заплата на база образование (МРЗ е за дейности, 

неизискващи квалификация или образование), които са част от предложението 

на Конфедерацията за договаряне на МРЗ по ИД и групи персонал: 1,10 (615 лв.) 

за длъжности, за които се изисква средно образование; 1,25  (700 лв.)за 

образователна степен „специалист“; 1,35 (760 лв.)  за образователна степен 

„бакалавър“ и 1,45 (810 лв.) за образователна степен „магистър“ . 

 

 Промени в данъчната политика и освобождаване на финансов ресурс за 

нискодоходните групи и средната класа. Това са групите с най-висока пределна 

склонност към потребление. Въвеждането на прогресивен подоходен данък ще  

увеличи разполагаемия доход и ще задвижи икономиката чрез импулс върху 

потреблението.  

 

 Образователните неравенства са проблем не само от гледна точка на неравенство 

на възможностите, но и като унищожаващи потенциала на икономиката.  За 

близо 1/3 от децата майчиният език не е българския. Затова държавата трябва 

да насочи своите политики към осигуряване на по-добро качество на 

образование за всички деца, с оглед търсенето на решения от недостига на 

квалифицирана работна сила, от която зависи повишаването на 

производителността на труда и намаляване на делът на бедните в 

страната, включително на бедните пенсионери. Запазва се устойчиво висок 

дял на хората, които не участват нито в образование, нито в заетост (NEET), за 

Българи е  19.5%, в ЕС – 14.9% 


