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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АСП – Агенция за социално подпомагане
АХУ – Агенция за хората с увреждания
БВП – брутен вътрешен продукт
ДАБ – Държавна агенция за бежанците
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕВРОСТАТ – Статистическа служба на Европейския съюз
ЕК – Европейска комисия
ЕС – Европейски съюз
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗЗД – Закон за закрила на детето
ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания
ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта
ЗСП – Закон за социално подпомагане
ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца
КСО – Кодекс за социално осигуряване
МЗ – Министерство на здравеопазването
МИКЦ – Младежки информационно-консултантски център
МОН – Министерство на образованието и науката
МРЗ – минимална работна заплата
МС – Министерски съвет
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
МФ – Министерство на финансите
НЗОК – Национална здравно-осигурителна каса
НОИ – Национален осигурителен институт
НПО – неправителствени организации
НПР – Национална програма за реформи на Република България
НРС – Наблюдението на работната сила
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
ОП РР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ППЗИХУ – Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания
ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
СНС – система от национални сметки
ХИПЦ – хармонизирани индекс на потребителските цени
EU-SILC – Европейско наблюдение „Статистика на доходите и условията на
живот”
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Националният социален доклад на Република България за 2013-2014 г. представя
постигнатия напредък от втората половина на 2013 г. насам по трите основни
направления на европейския Отворен метод на координация (ОМК) по социална
закрила и социално включване: социално включване, пенсии, здравна и дългосрочна
грижа, като очертава и бъдещите приоритети и ключови реформи, които ще бъдат
предприети. Настоящият доклад е продължение на приетия през 2012 г. Национален
социален доклад на Република България (2011-2012 г.). Националният социален доклад
на Република България за 2013-2014 г. е тясно обвързан с Националната програма за
реформи (НПР) на Република България (2014-2020 г.), предвид това, че голяма част от
представените в него цели и мерки са заложени в Програмата. Докладваните мерки и
реформи са в пълен синхрон с приоритетните насоки на провежданите политики в
областта на социалното включване и социалната закрила, а именно:
 Активно включване на пазара на труда;
 Развитие на междусекторни услуги за социално включване;
 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания;
 Осигуряване на равен достъп до качествено образование;
 Осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване;
 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи.
Тематичен фокус на Доклада е осигуряването на достъп до социална закрила
на младите безработни лица като специфична уязвима група и особено предвид
факта, че насърчаването на младежката заетост е ключов приоритет в политическия
дневен ред, както на европейско, така и на национално ниво.

Въведение
Политическата ситуация в страната през 2013 г. беше особено динамична и
напрегната. Тя бе съпроводена със започналите граждански протести и последвалото
подаване на оставка на Правителството през м. февруари 2013 г. На 12 май 2013 г. бяха
проведени парламентарни избори, в резултат на които бе сформирано 42-рото Народно
събрание, избрало 89-тото правителство на България. Динамичните събития в
политическата ситуация в страната не доведоха до драстични промени в структурата и
управлението на социалната политика и до промяна в разпределението на
компетенциите и правомощията в областта на политиката за социална закрила, както на
национално, така и на местно ниво.
Бързото намаляване и застаряване на населението в България, задълбочаването
на демографските дисбаланси и на социалните неравенства между големи групи през
последните десетилетия, водят до риск от задържане и спад в икономическото развитие
и растеж на страната и задълбочаване на бедността в дългосрочен план. Същевременно,
през втората половина на 2013 г. бежанският проблем, свързан с притока на бежанци
най-вече от Сирия, доведе до покачване на социалното напрежение в страната. Това
наложи предприемането на мерки за предоставяне на икономическа, социална и
хуманитарна подкрепа с цел осигуряването на защита, качествен живот, равен достъп
до услуги и насърчаване на социалното включване.
С оглед на многостранния характер на социалната закрила и социалното
включване политиките са насочени към прилагането на дългосрочен и интегриран
подход, обединяващ ресурсите и средствата на различни сфери. Всяка от тях има своя
принос за постигане на целите за по-добра социална закрила на гражданите и
пълноценно социално включване на уязвимите групи в обществото. Следва да се
отбележи, че разработването и прилагането на политиката в областта на социалната
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закрила се базира на основните принципи за равенство на жените и мъжете, равните
възможности и недопускане на дискриминация. В съответствие с тези принципи
усилията са насочени към осигуряване на комплексна подкрепа на уязвимите групи с
цел създаване на възможности за пълноправното им участие в обществото. Сред тях са
децата, младежите, хората с увреждания, възрастните хора, безработни лица, ромите и
други.
С оглед на комплексния и многостранен характер на социалната закрила, кръгът
на ангажираните с изпълнението на тази политика институции на национално и местно
ниво е широк. В тази връзка разработването и прилагането на политиката в областта на
социалната закрила попада в компетенциите на всички институции, ангажирани в
области като социално осигуряване, социално подпомагане, социално включване, пазар
на труда, здравеопазване, образование и др. Министерството на труда и социалната
политика (МТСП) е органът на изпълнителната власт, който ръководи, координира и
контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и
жизненото равнище, социалното осигуряване, насърчаване на заетостта, трудовата
миграция, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване и други
дейности в сферата на социалната политика. Други ключови институции на национално
ниво, ангажирани в областта на социалната закрила и социалното включване, са
Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието и науката
(МОН), Министерство на финансите (МФ) и др. От изключително важно значение са
функциите и компетенциите на органите на регионално и местно ниво в процеса на
разработване на политики и програми в подкрепа на уязвимите групи и осигуряването
на качествена социална закрила.
Подобряването на управлението и процеса на вземане на решения в рамките на
политиката за социална закрила и социално включване обединява няколко основни
елемента. На първо място, целта е активното включване на всички заинтересовани
страни в процеса на формулиране и вземане на решения. По този начин се отчитат
интересите на всички страни на всички етапи от управлението на политиката. Така
например, в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество със
социалните партньори се съгласуват всички въпроси, свързани с трудовите и
осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище. Успоредно със
социалните партньори в процеса на формулиране и вземане на решения участват и
представители на всички заинтересовани страни в рамките на мрежата от различни
консултативни съвети на национално, регионално и местно ниво. Примери в тази
посока са Националният съвет по въпросите на социалното включване към
Министерския съвет (МС), Националният съвет за интеграция на хората с увреждания
към МС, Националният съвет за закрила на детето и др. Тези съвети включват
представители на държавните институции, агенции, социални партньори, местните
власти, неправителствени организации (НПО), академичните среди др.
С оглед постигането на по-голяма прозрачност в процеса на управление и
вземане на решения се провеждат публични консултации със заинтересованите страни,
освен консултацията в рамките на различни структури. По този начин
заинтересованите страни, както и всички граждани, могат свободно да коментират и да
дават предложения за повишаване на качеството на проекто-документите.
Изграждането на партньорство и консултацията с всички заинтересовани страни
е част и от процеса на подготовка и разработване на Националния социален доклад на
Република България за 2013-2014 г. В МТСП бе сформирана междуведомствена
работна група с участието на ангажираните министерства и агенции, социални
партньори, НПО, както и представители на Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ). Консултативният процес позволи ясно да се
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идентифицират политическите приоритети, мерките, резултатите и целевите групи на
политиката в областта на социалната закрила и в частност осигуряването на достъп до
социална закрила за млади безработни лица. Активното участие на всички
заинтересовани страни в разработването на Националния социален доклад послужи за
генериране на ценни идеи и предложения за подобряване на прилаганата политика.


Ключови макроикономически данни, представящи цялостната икономическа
обстановка

Развитието на българската икономика от началото на 2013 г. продължи да
следва възходяща динамика, но се характеризираше с известни промени по
отношение на структурата на икономическия растеж. Темпът на повишение на
брутния вътрешен продукт (БВП) през 2013 г. достигна 0.9% в реално изражение като
основен принос към растежа имаше нетният износ, докато вътрешното търсене остана
ограничено. През разглеждания период реалното увеличение на износа на стоки и
услуги се ускори до 8.9%, а това на вноса възлезе на 5.7%. Негативното развитие на
вътрешното търсене се обуславяше от низходящата динамика на крайните
потребителски разходи на домакинствата, които се понижиха с 2.3%, докато
правителственото потребление се повиши реално с 2.5%.
През 2013 г. се наблюдаваше ясно изразена тенденция на понижение на
инфлацията в страната. Средногодишният темп на растеж на хармонизирания индекс
на потребителските цени (ХИПЦ) се забави до 0.4% като основните фактори,
обуславящи динамиката на потребителските цени в страната, бяха низходящото
развитие на международните цени на петрола и храните в лева, както и намалението на
административните цени.
През 2013 г. пазарът на труда се характеризираше със стабилизиране на
заетостта и продължаващо увеличение в броя и нивото на безработица.
Средногодишният брой на заетите лица1 продължи да намалява, но негативната
динамика бе сведена до 0.4%, при спад от 2.5% за предходната година. Въпреки
отчетеното подобрение на пазара на труда, особено през второто и третото тримесечие
на годината, нивото на безработица се повиши, достигайки 12.9%2 през 2013 г. Това
се дължеше, както на все още ограничените възможности за наемане на труд, така и на
повишението на работната сила като коефициентът на икономическата активност
на населението възлезе на 53.9%. Фактор, оказващ влияние за повишаване на
икономическата активност, е и увеличението на броя на самонаетите лица и броя на
регистрираните безработни.
През 2013 г. се наблюдаваше ускорение на темпа на повишение на средната
работна заплата3 в икономиката до 10.5% в номинално изражение спрямо 6%
средногодишен растеж за предходните три години. Успоредно с това, отчетеното
понижение на потребителските цени в страната спомогна за повишаване и на
покупателната способност на доходите на населението като реалният растеж на
показателя4 се ускори до 10.1%. Основен принос към текущото развитие имаше
възходящата динамика на заплатите в частния сектор (12% и 11.6% в номинално и
реално изражение, съответно). Наблюдаваното подобрение в динамиката на заетите
през 2013 г., в условията на ограничена икономическа активност, доведе до забавяне в

1

По данни от Систената от национални сметки (СНС).
По данни от Наблюдението на работната сила (НРС), за лица над 15 г.
3
По данни от Годишното наблюдение на разходите за труд.
4
Дефлиран с ХИПЦ.
2
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темпа на нарастване на производителността на труда. Реалното увеличение на БВП на
един зает5 се понижи до 1.3% за първите девет месеца на 2013 г.
 Табл.1: Основни макроикономически показатели
Показатели
БВП, постоянни цени
Инфлация (ХИПЦ), средногодишна
Коефициент на безработица, ниво
Заети лица (СНС)

Единица
Изменение на
годишна база (%)
Изменение на
годишна база (%)
Ниво (%)
Изменение на
годишна база (%)

2012 г.

2013 г.

0.6

0.9

2.4
12.3

0.4
12.9

-2.5

-0.4

Източник: НСИ, МФ

Очакванията за развитието на българската икономика през 2014 г. са свързани с
ускоряване на реалния растеж на БВП до 2.1% с положителен принос от страна на
вътрешното търсене, най-вече по линия на потреблението. Подобрението на
перспективите пред европейската икономика ще се отрази в ускоряване на реалния
растеж на българския износ, но нетният износ се очаква да има ограничен принос към
икономическия растеж.
През 2014 г. се очаква основните показатели на пазара на труда да отчетат слабо
подобрение. Броят на заетите лица ще се стабилизира и ще се повиши с темп от 0.1%
спрямо предходната година, а възстановяването на заетостта ще се отрази в намаление
на коефициента на безработица до 12.8%. Очакванията за повишаване на
икономическата активност през разглеждания период ще допринесе и за ускоряване
на темпа на растеж на производителността на труда, а с постепенното повишаване на
заетостта растежът на средната работна заплата се очаква да се установи на ниво
близко до 5%.


Основни социални показатели, представящи социалната ситуация

В условията на сериозни социални последици от икономическата криза, водещи
до задълбочаване на бедността и неравенствата, както и негативните демографски
тенденции, свързани със застаряването на населението, социалната ситуация в страната
е изправена пред сериозни предизвикателства, които ще съпътстват нейното развитие.
Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на
населението оказват съществено влияние и натиск върху системата за социална
закрила. По данни на НСИ към 31 декември 2012 г. населението на България е 7 282
041 души. В резултат на отрицателния естествен прираст, дължащ се на ниски нива на
раждаемост, които не могат да компенсират високите нива на смъртност, населението е
намаляло с над 40 000 души при коефициент на естествен прираст - минус 5.5‰
(промила). Същевременно, в края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години са
1 395 078, или 19.2 % от населението на страната. В сравнение с 2011 г. делът на
населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2005 г.
увеличението е с 2.0 процентни пункта. Нарушено е нормалното възпроизводство на
трудоспособното население, което се характеризира най-добре чрез коефициента на
демографско заместване, показващ съотношението между броя на влизащите в
5

По данни от Системата от национални сметки (СНС).
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трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64
г.). За сравнение през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са
били замествани от 124 млади хора. След 2008 г. това съотношение е обратно – 100
души излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 91, през 2009 г. от 82, през
2010 от 74 души, през 2011 г – от 68, а през 2012 г. – вече от 64 млади хора. С оглед на
тези негативни фактори, в най-голям риск от бедност са децата, младите хора и
възрастните хора, както и работещите лица с ниски доходи. Предвид комплексния
характер на бедността като явление, усилията трябва да бъдат насочени към превенция
и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване,.
България е сред държавите, в които рискът от бедност или социално
изключване за населението е над средното равнище за ЕС. Според данните от
наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) за 2011 г.6
делът на хората, живеещи в бедност или социално изключване е 49.3%, като за
младежите във възрастовата група 15-24 г. този процент е 51.3%, а за
възрастовата група 15-29 г. е 48.7%. Хората, живеещи в риск от бедност, са 21.2%
или 1,558 млн. души, което е намаляване с 1 п.п. спрямо 2010 г. При лицата на
възраст 15-24 г. този процент е 22, като се наблюдава намаление с 1.7 п.п. или 30 456
души по-малко спрямо 2010 г. При възрастовата група 15-29 г. намалението е с 1.9 п.п.
(от 22.1% през 2010 г. на 20.2% през 2011 г.) или с 47 141 души. Живеещите в
материални лишения българи са 44.1%, което е с 0.5 п.п. повече спрямо 2010 г. При
лицата на възраст 15-24 г. процентът на живеещите в материални лишения е
45.5% (увеличение с 1.2 п.п.), а при лицата на възраст 15-29 г. 43% (увеличение с 0.4
п.п.). 473.8 хиляди души на възраст между 18 и 59 г. живеят в домакинства с нисък
интензитет на икономическа активност, като те съставляват 11.2% от съвкупността
на цялото население на възраст 18-59 г. Спрямо 2010 г. техният дял нараства с 1.1 п.п.
За младежите на възраст 15-24 този процент е 10.9%, а за младежите на възраст 15-29 г.
е 11.8% от съвкупността. По възрастови групи рискът от бедност е най-висок за
децата до 18-годишна възраст (28.2% или понижение с 0.2 п.п.) и за населението в
надтрудоспособна възраст (28.2% или понижение с 2.9 п.п.). Друга важна тенденция,
която се наблюдава е, че бедността сред домакинствата с деца е значително поразпространена (22.9 % през 2011 г.), отколкото сред домакинствата без деца (19.2%
през 2011 г.). В допълнение, съществува ясна връзка между размера на
домакинството с деца и бедността, което се потвърждава от факта, че делът на
бедност в домакинствата с едно дете е 14.6%, в домакинствата с две деца нараства до
16.7%, а в домакинствата с три или повече деца достига 61.0%. Неравенството в
разпределението на дохода е 6.17 пъти, като въпреки че се отбелязва известно
намаление спрямо 2010 г. (когато е било 6.5 пъти), стойността остава твърде висока и е
над средната за ЕС. Влиянието на социалните трансфери (без да се включват
пенсиите) за намаляване на риска от бедност е 4.7 п.п., което е почти два пъти по-ниско
от средното за ЕС – 9 п.п. В отговор на това през 2013 г. бяха предприети конкретни
стъпки за повишаване на ефективността и обхвата на социалните трансфери.
Социалните последици на икономическата криза се отразиха негативно върху
неравнопоставените групи на пазара на труда. По данни на Агенцията по заетостта
(АЗ), през 2013 г. броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица е
371 380 (средногодишно) или с около 6 800 повече от предходната година. В двете
групи на регистрирани младежи – до 24 г. включително и до 29 г. включително, се
наблюдава тенденция на намаление/задържане на средномесечния им брой и
намаление на относителните им дялове. Регистрираните безработни младежи до 24
6
7

EU-SILC 2012 с референтна година 2011, НСИ.
Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата.
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г. в бюрата по труда през 2013 г. са 35 286 лица средномесечно. Техният брой
намалява с 553 лица в сравнение с данните за 2012 г. Делът на безработните младежи
до 24 години в общия брой на безработните лица също намалява – от 9.8% през 2012 г.
до 9.5% през 2013 г. Запазва се дългогодишната трайна тенденция с най-висок
относителен дял сред безработните младежи до 24 г. да са тези без квалификация –
63.5% (при 64.0% през 2012 г.) и с основно и по-ниско образование, които са 48.8%
(при 48.1% през 2012 г.), като показват увеличение спрямо предходната година.
Безработните младежи до 24 г. с висше образование през 2013 г. представляват 6.3%
(при 6.3% през 2012 г.) от всички регистрирани безработни с висше образование в
бюрата по труда и 6.7% (при 6.8% през 2012 г.) от всички регистрирани младежи до 24
години.
Групата на безработните младежи до 29 г. през 2013 г. включва 74 720 лица
средномесечно, като се наблюдава минимално намаление в броя им – с 59 лица. Делът
на безработните младежи до 29 години в общия брой на безработните лица също
намалява – от 20.5% през 2012 г. до 20.1% през 2013 г. Продължава трайната
тенденция с най-висок относителен дял да са безработните младежи без квалификация,
които са 60.4% (при 60.8% през 2012 г.) и тези с основно и по-ниско образование, чиито
дял нараства минимално - с 0.2 процентни пункта от 46.7% през 2012 г. до 46.9% през
2013 г. Безработните младежи до 29 г. с висше образование през 2013 г. представляват
23.6% (при 23.1% през 2012 г.) от всички регистрирани безработни с висше
образование в бюрата по труда и 11.8% (при 11.9% през 2012 г.) от всички
регистрирани младежи до 29 г.
В резултат на икономическата криза за периода 2009-2010 г. размерът на
минималната работна заплата (МРЗ) бе замразен. С развитието на благоприятните
тенденции в икономиката от м. септември 2011 г. размерът на МРЗ беше увеличен на
270 лв. За периода 2011-2014 г. ежегодно МРЗ нараства както следва: 2011 г. с 4.17%;
2012 г. с 13.32%; 2013 г. с 9.42% и през 2014 г. с 9.7%. През 2014 г. размерът на МРЗ
достигна 340 лв., с което се отчита ръст от 41.7 % за периода 2009-2014 г.
През последните години една от мерките, които предприема правителството за
намаляване дела на „работещите бедни” е ежегодното увеличение на размера на МРЗ,
като нетният й размер да е по-висок от размера на официалната линия на бедност за
страната. В резултат на предприетите мерки за намаляване на бедността през 2014 г.
нетният размер на МРЗ е 266.50 лв., а официалната линия на бедност е 251 лв8.
За ограничаване изпадането в бедност важно значение има и данъчната система
в страната, в зависимост от това до колко тя благоприятства привличането на
инвестиции и акумулира създаването на работни места.

1. Въздействие върху предотвратяването на бедността и социалното
изключване. Реформи в областта на политиката за социално
включване
В ситуация, в която Европа изостава от постигането на заложената цел за
намаляване на броя на живеещите в бедност или социално изключване с 20 милиона до
8

Следва да се има предвид, че съгласно методиката на Евростат линията на бедност представлява 60% от
средния общ разполагаем нетен доход, като се използват данни от EU-SILC. В МТСП за целите на
провежданата социална политика се използва друга методика, при която водеща е структурата на
потребление на хранителни и нехранителни стоки (разпределение при първите два децила) и 2 700
килокалории дневен прием. Линията на бедността представлява медианния общ нетен еквивалентен
доход, който удовлетворява тези критерии. Данните, които се използват са от Наблюдението на
домакинските бюджети, извършвано от НСИ и са за предходната година.
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2020 г. (наблюдава се увеличение с 6.6 милиона), България съумява да постигне
частичен напредък по изпълнението на Националната цел за намаляване на броя
на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. Спрямо базовата стойност на EUSILC 2008, броят на живеещите в бедност е намалял със 73.3 хиляди, като основен
принос за това има намаляването на броя на населението в страната в резултат на
миграционни процеси, намаляването на броя на живеещите в бедност на 65 и повече
години с 58.3 хиляди и броя на живеещите в бедност във възрастовата група 18-64
години – с 32.4 хиляди. Същевременно, се наблюдава леко увеличение на броя на
лицата във възрастова група 0-17 години, живеещи в бедност – със 17.5 хиляди повече
спрямо базовата стойност на EU-SILC 2008.
В началото на 2013 г. Министерският съвет прие Национална стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (с
Протоколно решение №5 от 06.02.2013 г.). Стратегията е ориентирана към изграждане
и реализиране на единна, последователна и устойчива политика в областта на
социалното включване и има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите
групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна
реализация. Ключов акцент се поставя върху активното включване на пазара на
труда, развитие на междусекторни услуги за социално включване и осигуряване
на устойчивост и адекватност на социалните плащания. Важно място в Стратегията
заемат мерките, насочени към насърчаване на заетостта сред младежите, както и
към осигуряване на специална подкрепа на младите хора, напускащи
специализираните институции.


Напредък по изпълнението на Специфична препоръка 3 на Съвета на ЕС към
България в частта, свързана с Националната цел за намаляването на броя на
живеещите в бедност с 260 хиляди до 2020 г.

В изпълнение на Специфична препоръка 3 на Съвета на ЕС (СП 3) в частта,
свързана с Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260
хиляди до 2020 г.9, бяха предприети редица мерки.
В отговор на препоръката за преразглеждане на минималните осигурителни
прагове МФ изготви анализ на развитието на пазара на труда, конкурентоспособността
и влиянието на минималните осигурителни прагове, публикуван на официалната
интернет страница на Министерството10. Едно от заключенията в доклада е, че „на
национално ниво няма ясни доказателства, че динамиката на минималните
осигурителни прагове има отрицателно въздействие върху нископлатените работници.
Изчисленията показаха слаба негативна корелация по време на кризата между
увеличението на праговете за нискоквалифицираните и динамиката на осигурените
лица по икономически отрасли. По-съществена негативна корелация се наблюдава в
регионален аспект в случаите, където нарастването на дела на минималния праг към
9

Препоръка на Съвета от 9 юли 2013 година относно Националната програма за реформи на България за
2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода
2012—2016
г.,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_bulgaria_bg.pdf:
„Да
преразгледа
минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането
на нискоквалифицираните работещи. Да постигне конкретни резултати по Националната стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и Националната стратегия за
интегриране на ромите. Да подобри достъпността и ефективността на социалните трансфери и услуги,
по-специално за децата и възрастните хора”.
10
Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/en/page/547.
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средната заплата е по-голямо от средното за страната, намалението на наетите също
има склонност да е по-голямо от средното за икономиката.”.
Борбата с неформалната икономика с помощта на минималния осигурителен
доход11 (МОД) е особено важна в условията на криза и ограничени обществени
ресурси. Основната цел на прилагането на минималния осигурителен доход по
икономически дейности и квалификационни групи професии е възпрепятстване на
неблагоприятна тенденция на формално осигуряване върху минималната работна
заплата и нерегламентирано заплащане на по-високо трудово възнаграждение. Също
така, чрез минималните месечни размери се гарантират минимални размери на
приходите на държавното обществено осигуряване от осигурителен вноски и се правят
разчети за средствата в приходната част. В допълнение, МТСП подготвя провеждане на
изследване на въздействието им върху заетостта, като първите резултати се очакват до
края на м. април 2014 г. Резултатите относно влиянието на минималните осигурителни
прагове върху заетостта ще бъдат представителни на национално, регионално ниво, по
икономически дейности и големина на предприятията.
Ключов елемент на подкрепата за уязвимите групи е предоставянето на
достъпни, качествени и ефективни услуги, имащи за цел подпомагане и разширяване
на възможностите на уязвимите хора за социално включване, живот в подкрепяща
общност и пълноценна реализация. Системата за социални услуги в България се
разшири значително през последните няколко години благодарение на реформите,
насочени към подобряване на планирането, деинституционализация и предоставяне на
повече услуги, базирани в общността и в семейна среда. Тенденциите са за постоянно
нарастване на броя на социалните услуги, предоставяни в общността – към 31
декември 2013 г. броят на социалните услуги в общността е 781 (369 за деца и 412 за
възрастни хора), с общ капацитет 17 843 места, което е увеличение със 62 услуги
спрямо 31 декември 2012 г. Към края на м. февруари 2014 г. броят на социалните
услуги в общността е 792 (378 за деца и 414 за възрастни хора), с общ капацитет 18 089
места. Броят на специализираните институции е намалял с 16 спрямо края на 2012
година12, като към края на м. декември 2013 г. техният брой е 237 (77 за деца и 160 за
възрастни хора). С цел функционирането на достатъчно и адекватни на потребностите
социални услуги, заложените в държавния бюджет средства за социални услуги
(услуги в общността и специализирани институции) като делегирана от
държавата дейност за 2014 г. са в размер на 183 205 800 лв., като в сравнение с
предходната 2013 г., тези средства са с 6 168 200 лв. повече.
Предоставянето на социални услуги и услугите за грижа за деца са сред найуспешните инструменти за подкрепа на децата и семейството. През последните години
политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към
въвеждането на изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна
интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка до
семейната среда за всяко дете. В контекста на продължаващата реформа на грижата за
децата, настанени в специализирани институции, деинституционализацията е един от
ключовите приоритети, насочен към предоставянето на дългосрочни и устойчиви
решения. В тази връзка, следва да се отбележи, че към настоящия момент
деинституционализацията на грижата за деца е навлязла в решителен етап, като от
изпълнението на петте проекта, заложени в Плана за действие към Националната
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По отношение на размера на МОД, един от изводите в рамките на „Анализи на тристранното
сътрудничество”, изготвени от Българска търговско-промишлена палата, е свързан с необходимостта от
разработване на методика за определяне на МОД по икономически дейности и група професии, която да
включва икономически показатели и критерии.
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стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“,
вече има конкретни резултати.
Ключов сред тях е проектът „Детство за всички”, който е насочен към
деинституционализация на грижата за децата и младежите с увреждания. В рамките на
проекта са направени оценки на всички 1 797 деца и младежи, като вече са открити
първите Центрове за настаняване от семеен тип в 14 общини и са организирани
обучения на персонала в новосъздадените услуги. През 2013 г. са изведени 23 деца в
разкритите 2 нови Центъра за настаняване от семеен тип в община Карнобат, като до
момента общият брой на изведените деца е 29. Към м. март 2014 г. общо 67 деца са
настанени в 10 Центрове за настаняване от семеен тип в 6 общини по проекта „Детство
за всички” и общо 12 младежи са настанени в 3 Защитени жилища в 3 общини. По
проект „ПОСОКА: семейство” са изготвени оценките на 201 деца от пилотните
домове и предвидените строително-ремонтни дейности в по-голямата част от домовете
за медико-социални грижи за деца са приключили. По проекта са отчетени резултати и
по отношение осигуряването на подходяща алтернативна грижа за децата от целевата
група. Съществени резултати са постигнати и в рамките на друг изключително важен
проект – „И аз имам семейство”. Към края на м. февруари 2014 г. са утвърдени общо
954 приемни семейства и общо 1 122 деца са ползвали услугата. Конкретни
резултати са постигнати и по проект „Укрепване на капацитета на Агенцията за
социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на
социалната работа“. По проекта към м. февруари 2014 г. са назначени 383 социални
работници към всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната. С оглед
необходимостта от ефективно планиране на социалните услуги се изпълнява и проект
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище“, в рамките на който са идентифицирани 92 населени места, в
които е необходимо да бъдат създадени социални услуги за лицата, напускащи
домове за деца, лишени от родителски грижи, лица с физически увреждания и
психични разстройства, чакащи настаняване. Към края на м. февруари 2014 г. по
операция „Живот в общността” се изпълняват 20 договора, като се предвижда за тези
целеви групи да бъдат разкрити 24 услуги, които да обхванат общо 305 потребители.
Социалните услуги включват: 5 Наблюдавани жилища (36 лица); 4 Защитени жилища
(39 лица); 9 Центъра за настаняване от семеен тип (120 лица); 4 Центъра за социална
рехабилитация и интеграция (90 лица) и 2 Дневни центъра за възрастни хора с
увреждания (20 лица).
От изключително значение при прехода от институционален тип грижа към
грижа в близка до семейната среда или в общността е осигуряването на специална
подкрепа на младите хора, напускащи специализираните институции. Ключова
роля в това отношение имат социалните услуги, предоставяни в общността.
Социалните услуги в общността, които приоритетно се предоставят на деца/младежи в
риск, отпаднали от училище, както и такива, напускащи специализирани институции,
са центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за обществена
подкрепа, центрове за работа с деца на улицата. Децата и младите хора могат да
получат социално-правна подкрепа и съдействие за социално включване, както и ранно
професионално консултиране. Услугите от резидентен тип, предоставящи подслон на
младежи, напускащи специализирани институции, както и подкрепа на деца/младежи в
риск от отпадане от училище, са преходни жилища, наблюдавани жилища, центрове за
настаняване от семеен тип, кризисни центрове, защитени жилища и центрове за
временно настаняване.
Развитата мрежа от социални услуги в семейна или близка до семейната среда е
базово условие за насърчаване на активния начин на живот на възрастните хора и
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хората с увреждания. Пример в тази посока са социалните услуги „личен асистент”,
„социален асистент” и „домашен помощник”. От 2003 г. и до момента на
територията на цялата страна се изпълнява Националната програма „Асистенти на хора
с увреждания”, която има за цел предоставяне на грижа в семейна среда на хора с
трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чрез осигуряване на заетост на
безработни лица като лични и социални асистенти. По програмата работодатели наемат
безработни лица, които извършват услугите „личен асистент” и „социален асистент”.
През 2013 г. по Програмата е осигурена подкрепа от лични асистенти на повече от
4 500 потребители. С оглед обезпечаването на потребността от тези услуги, те се
предоставят и по редица схеми и проекти в рамките на ОП РЧР 2007-2013 г. Като
примери в тази посока могат да бъдат посочени: проект „Подкрепа за достоен живот”
по Схемата „Алтернативи”13, схема „Помощ в дома”14 и други.
Особено разпространена форма на социални услуги в България са обществените
трапезарии. Проект „Обществена трапезария” се реализира успешно от 2009 г. От
тогава „Обществените трапезарии” функционират на територията на цялата страна,
като социалната услуга стигна и до малките населени места. До 2013 г. услугата се
реализира в рамките на седем месеца годишно, през есенно – зимния период, който е
най-тежък за хората с ниски доходи. Поради доказана ефективност на услугата, с
Постановление № 85 от 5 април 2013 г. на Министерски съвет по бюджета на Фонд
„Социална закрила” са отпуснати допълнителни финансови средства в размер на
5 500 000 лв. за разширяване обхвата на социалната услуга „Обществена
трапезария” за периода от 1 май до 31 декември 2013 г. Към м. март 2014 г. услугата
се предоставя от 181 трапезарии във всички 27 области и в София – град, в 682
населени места, вкл. 525 села, като броя на потребителите е 13 252 лица.
В Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” –
второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, функционират още
23 социални кухни на територията на страната, които се ползват от ветерани от
войните, военноинвалиди, военнопострадали и пенсионирани военнослужещи от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (около 500 души), които са в затруднено материално
положение или с влошено здравословно състояние. Социалните кухни са създадени в
населени места, където Агенцията има изградени структурни звена и имат за цел
създаването на по-добри условия на живот на тези уязвими групи в обществото.
С цел предоставяне на ефективна подкрепа на уязвимите групи основните
насоки за развитие в системата на социалните услуги включват продължаване на
стартиралата реформа в посока деинституционализация, повишаване качеството
на предоставяните услуги, развитие на интегрирани междусекторни услуги (с
акцент върху взаимното обвързване на социални и здравни грижи), отговарящи на
конкретните потребности на нуждаещите се, осигуряване на максимален достъп чрез
мобилност и гъвкавост на услугите. Предоставянето на междусекторни услуги
поставя необходимостта от прилагането на интегриран подход, който обединява
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Проектът е с бенефициент Агенцията за социално подпомагане и партньори 260 общини и 23 района на
Столична община. Целта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез
въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб. Към края на м.
декември 2013 г. по проекта от социалната услуга „личен асистент“ се ползват над 11 300 лица с трайни
увреждания, а назначените лични асистенти са над 10 800.
14 В рамките на схемата се даде възможност на съществуващите домашни социални патронажи да
разширят дейността си или да бъдат създадени нови Звена за услуги в домашна среда, които да
предоставят по иновативен начин услуги за лична помощ, социална подкрепа и помощ при комуналнобитови дейности. Към края на м. декември 2013 г. по схемата подкрепа получават над 11 560 нуждаещи
се лица, а назначените безработни лица са над 5 400.
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ресурсите на отделните публични сектори и включва активна координация на всички
нива между институциите, ангажирани в провеждането на тези политики. В
допълнение, с оглед подобряване на системата за финансиране и постигане на повисока ефективност и ефикасност на социалните услуги и подобряване на тяхното
качество са наложителни и промени в механизъма на предоставяне на социалните
услуги. За осъществяването на нормативни промени в тази област бе сформирана
междуведомствена работна група с широкото участие на представители на всички
заинтересовани страни за разработване на нов Закон за социалните услуги.
Гарантирането на адекватни и устойчиви социални плащания е друг важен
елемент на подкрепата за уязвимите групи в обществото и на политиката в областта на
социалната закрила. Осигуряването на материална подкрепа е свързано със социалната
закрила и социалното включване чрез: по-добра целенасоченост на социалните помощи
и помощите за хора с увреждания; подпомагане на семействата с деца; повишаване
ефикасността, ефективността и устойчивостта на програмите; прилагане на
диференциран поход в зависимост от конкретните потребности на подпомаганите лица
и семейства.
Съществено измерение на приоритета за гарантиране на адекватни и устойчиви
социални плащания е осигуряването на материална подкрепа и подпомагането на
семействата с деца. В изпълнение на Постановление № 85 на МС от 05.04.2013 г. за
еднократно подпомагане на лица и семейства от бюджета бяха осигурени
допълнително 10 500 000 лв15.
С цел укрепване на социалната солидарност и намаляване на бедността, с
Решение от 19 юни 2013 г. Народното събрание прие предложените от Министерския
съвет „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното
положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на
управлението“. В социалната сфера една от одобрените мерки беше увеличаване на
размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години от 240 лв.
на 310 лв. (прието на 20 юни 2013 г. със Закон за изменение на Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване за 2013 г.,обн., ДВ, бр. 57, в сила от 29.06.2013
г.). От 1 януари 2014 г. размерът на обезщетението е 340 лв.
На 21 юни 2013 г. Министерският съвет прие Постановление, с което
еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или
общинско училище през учебната 2013/2014 г., се определя в размер на 250 лв.
(увеличение с близо 67%). Чрез тази помощ са подкрепени семействата на 48 845
първокласници, за да могат те да получат равен старт в училище.
През 2013 г. с различни видове семейни помощи са подкрепени близо 80% от
децата в България. По ЗСПД към 31 декември 2013 г. са изплатени 503 800 715 лв.
или с 13 669 709 лв. повече спрямо същия период през 2012 г. Месечни семейни
помощи за деца са получили средно месечно 537 325 семейства за 797 903 деца.
Следва да се отбележи, че в Бюджета за 2014 г. е заложено увеличение с 69 497
440 лв. на средствата, предоставяни по Закона за семейни помощи за деца. По този
начин общият размер на средствата достига 556 397 462 лв. В държавния бюджет за
2014 г. са въведени диференцирани размери за месечни помощи за деца до завършване
на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като чрез промени в
ЗСПД се въвежда правило за определяне на по-високи размери на месечните
помощи за:
 второ дете в семейството – 50 лв.;
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Подробно разпределение на средствата е представено в Анекс 1.
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 дете с трайни увреждания в размер на 200% от помощта за второ дете –
100 лв.;
 дете-близнак в размер на 150% от помощта за второ дете – 75 лв.
С цел постигане на по-адекватна подкрепа за семействата, които отглеждат дете
с трайни увреждания, през 2013 г. месечната добавка за деца с трайни увреждания бе
увеличена от 189 лв. на 217 лв. От началото на 2014 г. размерът на месечната добавка
за деца с трайни увреждания също е увеличена от 217 лв. на 240 лв.
В допълнение, през 2014 г. месечни средства за джобни разходи в размер на 33
лв. ще получават всички ученици, настанени в специализирани институции за
деца (дом за деца, лишени от родителска грижа, дом за деца с физически увреждания,
дом за деца с умствена изостаналост), както и в социалните услуги от резидентен
тип – преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип.
С цел по-добра социална защита на хората от най-уязвимите групи, сред които
децата и възрастните хора, през отоплителния сезон през 2013 г. бяха извършени
редица нормативни промени в механизма на отпускане на целевата помощ за
отопление16.
За отоплителен сезон 2013/2014 г. са отпуснати целеви помощи на 251 876
брой случаи, за които към 31.12.2013 г. са изплатени 31 134 990 лв. За отоплителен
сезон 2012/2013 г. са отпуснати общо целеви помощи на 210 711 брой случаи, а към
30.06.2013 г. са изплатени 43 598 434 лв.
На 27 февруари 2014 г. МС прие Постановление за одобряване на
допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на
лица и семейства. Регламентирано беше осигуряването на 8 387 300 лева
допълнително по бюджета на МТСП. Те ще бъдат разпределени за еднократна
финансова помощ в размер на 30 лева на най-уязвимите групи лица и семейства, които
бяха обхванати от програмата за целево енергийно подпомагане през настоящия
отоплителен сезон, както и на тези, които са получили отказ, поради незначително
превишение на доходната граница – не повече от 10 лева, включително и на
безработните лица, които са отговаряли на всички условия и изисквания, но не са
имали определената минимална 6-месечна редовна регистрация в бюрото по труда.
Дава се възможност и на хората, които не са подавали молба-декларация, но отговарят
на условията за целево енергийно подпомагане и доходът им превишава с не повече от
10 лева установената доходна граница, да получат такава еднократна помощ.
С Постановление на МС от 18 ноември 2013 г. се одобриха допълнителни
средства в размер на 53 500 000 лв. за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсии за м. декември 2013 г. Допълнителна сума към пенсиите за м.
декември 2013 г. получиха 1 046 577 пенсионери.
Независимо че политиката в областта на социалната закрила и социалното
включване не може да почива единствено на социалните трансфери, тяхната роля е
съществена за намаляване на социалните последици на икономическа криза.
Показателни в това отношение са данните за броя на лицата и семействата, които
получават месечни социални помощи. От началото на 2013 г. до края на м. декември по
реда на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), с
еднократни, целеви и месечни социални помощи в страната средномесечно са
подпомагани 57 905 лица и семейства. Изплатената сума (към 31.12.2013 г.) е 56 784
998 лева. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение в броя на подпомаганите лица
и семейства с 315 и в изплатената сума с 1 235 808 лв.
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Предоставянето на социални помощи е един от инструментите за подкрепа на
хората с увреждания като специфична уязвима група в обществото. През 2013 г. в
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)
беше разширен кръгът на национално представените организации, които предоставят
целеви помощи за придружител на трудно подвижни лица, като по този начин се
разшири и обхватът на бенефициентите, които могат да се възползват от целевата
помощ. Следва да се отбележи, че в бюджета за 2014 г. за хората с увреждания по
програма „Интеграция на хората с увреждания” са заложени 12 402 560 лв. повече
в сравнение с 2013 г.
Социалната закрила на уязвимите групи в обществото се разширява с оглед на
ежемесечно отпусканите целеви помощи на военнослужещи, пенсионирани
военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали, ветерани от войните и цивилни
служители в затруднено материално положение или с влошено здравословно
състояние. За изминалата 2013 г. Комисията по материално подпомагане в
Министерството на отбраната е отпуснала помощи в размер на 650 000 лв. Също така,
на децата на военнослужещите, загинали при или по повод изпълнение на военната
служба, се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните и/или
великденските празници и/или при откриване на учебната година, въз основа на
утвърден от министъра на отбраната поименен списък.
В подкрепа на лицата от уязвимите групи от населението и с оглед оказване на
хуманитарна помощ на най-нуждаещите се, през 2013 г. за шеста поредна година бе
реализирана програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на
Европейския съюз за най-нуждаещи се лица”, финансирана от Европейската комисия.
Програмата се изпълнява в широко партньорство между различни институции и
общините и се осъществява съгласно Наредба № 18 от 22.10.2007 г. на МТСП, МЗ и
Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Логистиката по програмата и
доставянето на храните във всички общини на страната се изпълнява от Българския
Червен кръст. През 2013 г. са доставени 16 165 745 кг. хранителни продукти на обща
стойност 24 417 343 лв. По данни от списъците, изготвени от Агенцията за социално
подпомагане, броят на правоимащите бенефициенти по Програмата за 2013 г. е 332 791.
С оглед актуалността на проблема, свързан с потока от бежанци на територията
на Република България, се предприемат различни мерки в областта на социалното
подпомагане, закрилата на детето, трудовата заетост и др. Съгласно действащото
законодателство и предвид разпоредбите на Закона за социално подпомагане (ЗСП)
правото на лицата/децата бежанци на социални помощи и социални услуги не е
ограничено, като те имат равни права с тези на българските граждани. Освен това,
следва да се отбележи фактът, че социалните услуги за деца до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят
безплатно. В съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и
Правилника за неговото прилагане, при установяване на деца в риск – чужди граждани,
в т.ч. и деца-бежанци, на територията на съответната община и идентифицирана
необходимост, се предприемат мерки за закрила, като например, настаняване в
семейство на роднини, близки или в приемно семейство, настаняване в
съществуващите социални услуги: Кризисен център, Център за настаняване от семеен
тип или Дом за деца, лишени от родителска грижа, и др. Същевременно, в зависимост
от конкретния случай, деца бежанци, за които има установен риск, могат да се
възползват и от финансовата подкрепа за детето и семейството, предоставяна по реда
на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предназначена за
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни
семейства.
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Активна политика на пазара на труда като инструмент за насърчаване на
социалното включване

Активната политика по заетостта в България е насочена към социалноикономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда,
които са в риск от социално изключване и изпадане в бедност. Те включват безработни
младежи до 29 годишна възраст, с подгрупа до 24 години, безработни над 50 години,
регистрирани безработни с трайни увреждания, безработни лица с ниска или нетърсена
на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови
компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски
произход), неактивни лица, желаещи да работят, включително обезкуражени лица. В
рамките на политиката се реализират действия за осигуряване на условия и
възможности за продуктивна и качествена заетост на трудоспособните лица. Те
включват активиране, индивидуални услуги на пазара на труда, подпомагане на
преходите на личността между различните състояния на пазара на труда за подобро съвместяване на професионалния и личния живот, по-голяма гъвкавост и
сигурност на заетостта, превенция на отпадането от пазара на труда.
Предоставянето на услуги за активиране на младите хора, които не учат и не
работят, а и не търсят активно работа, е важен инструмент, който подпомага
реализирането на техния трудов потенциал. Използват се различни елементи на
комуникация и информационни канали: общи и специализирани за младежи трудови
борси, електронна трудова борса, телефони за информация и консултация, изнесени
работни места и др.
С цел активиране и включване на пазара на труда на неактивните и
обезкуражени лица се реализира Националната програма „Активиране на
неактивни лица”17. През 2013 г. програмата е допълнена и развита с компонент
„Психологическо подпомагане, мотивационно обучение и консултиране на безработни
лица”. За предоставяне на качествени услуги за психологическо подпомагане и
мотивационно обучение на безработните лица към бюрата по труда са назначени 27
психолози, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация, по
част от професията „Посредник на трудовата борса” 18. Младежите се подпомагат и чрез
консултиране от страна на новоназначени 10 мениджъри на случай (кейс-мениджъри),
които изпълняват функцията на посредник между лицата и институциите,
предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги 19.
С цел ограничаване на високата младежка безработица в страната, през м. юли
2013 г. бяха приети промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), с които се
въвеждат нови насърчителни мерки. Осигурени са възможности за гъвкава заетост на
непълно работно време на продължително безработни лица до 29-годишна възраст
чрез финансиране на разходите на работодателите за труд.
С Решение на МС от м. септември 2013 г. за изменение и допълнение на
Националния план за действие по заетостта през 2013 г. са създадени условия за
17

В резултат от предприетите мерки по програмата, през 2013 г. в бюрата по труда са регистрирани 4 743
безработни младежи до 29 години.
18
През периода м. септември – м. декември 2013 г. в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) са проведени
индивидуални психологически консултации с 1 097 търсещи работа лица, от които 289 младежи до 29 г.
включително. Проведени са 95 групови психологически консултации с 1 238 безработни лица, от които
915 младежи до 29 г. включително. Проведени са 438 Ателиета за търсене на работа (АТР). В АТР са
участвали 2 525 безработни лица, от които 1 311 младежи до 29 г. включително.
19
През периода м. септември – м. декември 2013 г. кейс–мениджърите в ДБТ са провели индивидуално
консултиране с 1 686 лица, от които 600 са младежи до 29 години.
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разкриване на допълнителни работни места за младежи до 29-годишна възраст,
завършили средно или висше образование, които не притежават трудов стаж.
Средствата, които се предоставят на работодателите (за период от 6 до 18 месеца),
наели млади хора на работни места, отговарящи на придобитата от тях квалификация,
са в размер на 30 на сто за първите шест месеца, 50 на сто за периода от седмия до 12- я
месец и 75 на сто за оставащия период.
Достъп до пазара на труда чрез нова насърчителна мярка получават и
безработните младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация.
Мярката осигурява възможности за обучение на конкретно работно място под
ръководството на наставник. За всяко разкрито работно място, на което е наето на
пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице до 29-годишна
възраст, на работодателя се осигуряват средства от държавния бюджет за максимален
период от 12 месеца. Със средства от държавния бюджет се субсидира заетостта на
лицата и възнаграждението на наставника. За подкрепата на безработните младежи в
прехода към тяхната първа работа, през 2013 г. се подготви предложение, с което се
регламентира договора за стажуване, залегнало в Законопроект за изменение и
допълнение на Кодекса на труда. Законът за изменение и допълнение на Кодекса на
труда е обнародван в Държавен вестник, бр. 27 от 25 март 2014 г. и е в сила от 29 март
2014 г. Предвижда се работодателите да могат да сключват трудов договор с условие за
стажуване с младежи на възраст до 29 години, които са завършили средно или висше
училище и нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или
специалност. Такъв договор с едно и също лице ще може да се сключва само веднъж.
Законът предвижда младежите да се наемат за стажуване на длъжности, които
съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12
месеца.
Насърчаването на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора и подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги са две от целите
в одобрената в края на 2013 г. актуализирана Национална стратегия за младежта (с
Решение на МС № 807 от 19.12.2013 г.). Документът е с дългосрочен хоризонт на
действие – до 2020 г. и задава основните рамки, визията, целите и приоритетите за
развитие на младите хора в страната. Той е ориентиран към хората на възраст от 15 до
29 години. В допълнение, за подкрепа на младите хора в страната се изпълнява
Национална програма за младежта (2011-2015), която със средства от държавния
бюджет подкрепя проекти на НПО, регистрирани в обществена полза. Програмата
създава възможности и за предоставяне на безплатни услуги на младите хора от всички
региони на странатачрез Младежките информационно-консултантски центрове
(МИКЦ)20. Програмата се администрира от Национален център „Младежки европейски
програми и инициативи”, второстепенен разпоредител на Министерството на младежта
и спорта. С Решение № 48 на МС от 31.01.2014 г. е приета актуализираната
Национална програма за младежта (2014-2015). В програмата е формулирана нова
цел – активиране на младите хора, които нито учат, нито работят и мотивирането им за
включване в образование, обучение и заетост. Предстои стартиране на процедура за
кандидатстване с проекти по програмата за 2014 г. Приоритетите за изпълнението на
програмата за 2014 г. са насърчаване на младежката заетост, младежката работа и
младежкото доброволчество.
В изпълнение на Специфичната препоръка на Съвета на ЕС през 2013 г. е
разработен Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за
20

В момента на територията на страната функционират 31 Младежки информационно-консултантски
центрове. През 2013 г. те са предоставили консултантски услуги на 142 941 младежи. От тях 73 788 са на
възраст между 15-24 г. и 69 153 са на възраст между 25-29 г.
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младежта 2014-2020 г. Той е приет с Протоколно решение на МС № 51/18.12.2013 г.
Гаранцията за младежта предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15-24 г. ще
получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или
стаж в рамките на срок от четири месеца след като остане без работа или напусне
системата на формалното образование. Националната гаранция за младежта на
България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда,
предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им.
Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще
бъдат информирани в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни
и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява
тяхното активиране, относно възможните услуги, които могат да ползват след
регистрация в бюрата по труда. На всеки регистриран в бюрата по труда безработен
младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, в който ще се определи и
неговия профил. Съобразно този профил младежът ще получи предложение за работа
или за обучение. Ще се предоставят още професионално ориентиране, кариерно
консултиране и мотивационно обучение. През 2014 г. се предвижда да се проведат 28
младежки трудови борси, които ще подпомогнат младежите при търсене и намиране на
работа чрез директна среща с работодатели. В рамките на средствата за активна
политика на пазара на труда по НПДЗ-2014 г. е предвидено финансиране в размер на
21.9 млн. лв. за осигуряване на субсидирана заетост, стажуване, чиракуване на 7 хил.
младежи и обучение на 4 хил. младежи. През 2014 г. продължава изпълнението на три
схеми по ОП РЧР 2007-2013 г., насочени към младежите - „Ново работно място”
„Първа работа” и „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на
възможности за стаж”. По схемите ще се изразходват 25 млн. лв.
В условия, когато делът на безработните жени е по-висок, отколкото на
безработните мъже, важно значение имат мерките за подкрепа на участието на
жените на пазара на труда, включително чрез достъп до обществени грижи за деца
и за лица, нуждаещи се от постоянни грижи, увеличаване на ресурсите за
образование и програми за професионална квалификация. Съвместяването на
професионалните и семейните задължения е едно от ключовите направления в
Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете. Мерките в
тази област обхващат: разработване и прилагане на по-ефективни политики за
съвместяване на професионалните и семейните задължения за мъжете и жените, както в
държавния, така и в частния сектор; насърчаване на ползването на родителски отпуск
от страна на бащите; развитие на гъвкавите форми на заетост и гъвкавото работно
време, благоприятно за работниците със семейни задължения; подобряване и
разширяване на обхвата на социалните услуги за деца и зависими членове в
семейството.
В рамките на ОП РЧР до 31.09.2013 г. успешно се реализира схема „Отново на
работа”. Със своята подкрепа за участието на двамата родители на трудовия пазар, тя
допринася за постигането на по-добър баланс между професионалния, семейния и
личния живот на семействата с малки деца. В схемата могат да се включат безработни
лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, които полагат грижи за деца на
възраст до 3 години. Със средства по ОП РЧР се финансира трудовото възнаграждение
и осигуровките на наетите детегледачки. В схемата се включват работещи родители с
малки деца на възраст до 3 години21.
С цел разширяване на условията за активно включване на уязвими групи от
обществото и постигане на гъвкавост и сигурност в заетостта, Правителството одобри
21

От началото на проекта „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост”, който се изпълнява
в рамките на схемата, 3 552 семейства са включени с осигурена детегледачка.
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План за действие по социална икономика за периода 2014-2015 г. (с Решение на МС
№ 43 от 30.01.2014 г.). Той е приет в изпълнение на Националната концепция за
социална икономика и съдържа мерки, които в следващите две години ще допринесат
за по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, ще повишат
разпознаваемостта на социалните предприятия, както и ще насърчат социалните
иновации. Изпълнението на Плана ще способства за повишаването на заетостта и
жизнения стандарт на уязвимите групи.
В подкрепа на процеса на развитие на социалната икономика и осигуряване на
заетост и активност на лица от рискови групи бе успешно реализирана схема
BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” по ОП РЧР. В резултат от изпълнението на
схемата е осигурена защитена заетост на лица от уязвимите групи, оборудвани са и са
адаптирани нови работни места за тях, проведени са обучения за хората в
неравностойно положение в специализирана работна среда с цел придобиване на
умения за активно поведение и самостоятелност, и са създени работни места за
специалисти в сектора на социалната икономика. През 2013 г. по Схемата са разкрити и
функционират 20 социални предприятия, в които са наети на работа 518 лица, от които
330 жени и 188 мъже, в т. ч. лица от уязвими групи и персонал на предприятията –
ръководен и специалисти. Най-голям брой лица, обхванати от различни мерки в
социалната икономика са лицата в активна трудова възраст между 35 - 44 години – 140
и между 45 - 54 години – 137, следвани от лицата на възраст между 55 - 64 години,
които са 110. От всички 518 лица най-много са самоопределилите се като лица от
малцинствен етнически произход - 160, от които 127 роми, следвани от лицата в
неравностойно положение – 93 и лицата с увреждания – 91.
Насърчаването на трудовата заетост и пълноценната реализация е и една от
формите на подкрепа за бежанците в България. Последователността в политиката по
интеграция на получилите международна закрила в страната се реализира чрез
прилагането на Национална програма за интеграция на бежанците в Република
България (2008–2010 г.) и (2011-2013 г.). Към настоящия момент в процес на
разработване е Национална програма за интеграция на бежанците в Република
България (2014-2016 г.).
В допълнение, съобразно нормативната уредба на ЗНЗ22, –чужденците, получили
статут на бежанци или хуманитарен статут, може да се регистрират като търсещи
работа лица във всяко териториално поделение на АЗ. След регистрацията на лицата
като безработни, същите могат да ползват следните посреднически услуги: информация
за обявени свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и
насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа;
психологическо подпомагане; професионално ориентиране; включване в обучение на
възрастни, включване в програми и мерки за заетост и обучение. Те имат право на
стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението 23.
С цел повишаване на професионалната квалификация и заетостта сред
бежанците в България, от 28.02.2014 г. стартира изпълнението на Програма за заетост
и обучение на бежанци. Програмата се финансира от държавния бюджет на стойност
370 600 лв. и включва обучение по български език като чужд език на 200 безработни
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чл. 18, ал. 3, т. 3 от ЗНЗ.
Към 31.12.2013 г. в ДБТ в страната, 18 лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут,
са регистрирани като търсещи работа, съгласно чл.18, ал.3, т.3 от ЗНЗ. От началото на годината на 6 лица
е оказано съдействие за започване на работа или включване в обучение за възрастни. Четири лица са
устроени на работа на първичния пазар на труда, 3 от които са започнали работа през четвъртото
тримесечие на 2013 г., а едно лице е устроено на работа по програма за заетост, също през четвъртото
тримесечие. Едно лице е включено в обучение за придобиване на професионална квалификация през
четвъртото тримесечие на 2013 г.
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лица, на които е представен статут на бежанец или хуманитарен статут, обучение за
придобиване на професионална квалификация на 100 от тях и субсидирана заетост на
100 лица от целевата група спрямо техните сфери на квалификация, за срок от 6 месеца
при пълно работно време. С оглед подобряване на достъпа на бежанците до трудова
дейност и професионална реализация, през 2014 г. предстои подписване на ново
Споразумение за сътрудничество между АЗ и Държавната агенция за бежанците (ДАБ)
към Министерския съвет относно реализацията на съвместни инициативи. В
допълнение, планира се провеждането на информационни срещи и информационни
трудови борси за бежанци от поделения на ДАБ.


Подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст и
тяхната всеобхватност и качество

Образованието и грижите в ранна детска възраст са в основата на успешното
учене през целия живот, социалното включване, личното развитие и професионалната
реализация. Те имат сериозен принос за постигането, по-специално, на две от водещите
цели в Стратегия „Европа 2020“: намаляване на дела на преждевременно напусналите
училище до под 10 % и намаляване на дела на живеещите в риск от бедност и социално
изключване с поне 20 милиона души. В тази връзка, предоставянето на достъп до
образование и грижи за всички деца, включително на децата от уязвимите групи, както
и повишаването на качеството на образованието и грижите посредством добре
интегрирани междусекторни услуги е важен приоритет на политиката. В изпълнението
на този приоритет се реализират конкретни мерки в областта на предучилищното,
училищното и висшето образование и услугите за ранно детско развитие, в рамките на
национални програми, както и по различни програми и проекти, реализирани по ОП
РЧР и други източници.
- Предучилищно възпитание и подготовка:
От учебната 2012/2013 година е въведена задължителна двегодишна
предучилищна подготовка на децата от годината, в която навършат 5 години, до
постъпването им в първи клас. По Националната програма „С грижа за всеки
ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителни
групи” през 2013 г. се финансират над 500 проекта на детски градини и училища за
допълнителна работа по адаптацията на деца в риск, особено такива, за които
българският език не е майчин. В допълнение, от държавния бюджет се осигуряват
средства за включване в групите за задължителна предучилищна подготовка на деца на
5-6 години, живеещи в населено място, в което няма детска градина или училище.
- Училищно образование:
Съществува тясна зависимост между преждевременното напускане на училище
и увеличаването на риска от младежка безработица, бедност и социално изключване. В
тази връзка и в изпълнение на Националната цел за намаляване на дела на
преждевременно напусналите образователната система до по-малко от 11% до 2020 г. с
Протоколно решение № 44 от 30.10.2013 г. на МС бе приета Стратегия за намаляване
на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). В
Стратегията са заложени редица мерки, насочени към осигуряване на достъп до
образование и повишаване на качеството на образованието за децата и учениците в
риск от отпадане, включително и от уязвими етнически общности; създаване на
подходящи условия за реинтегриране в образователната система на преждевременно
напусналите я; прилагане на системи за ранно предупреждение и др.
Прилаганата политика за осигуряването на равен достъп на учениците до
образование в задължителна училищна възраст се изразява и в ежегодното
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актуализиране на списъците на средищните и защитените училища; осигуряването на
стипендии за ученици над основно образование; допълнително финансиране на
целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до последен клас от
основната степен на образование; безплатни учебници в основната степен на
образование; прилагане на форми на училищно обучение/образование, различни от
дневната и др.
Ежегодно правителството одобрява национални програми за развитие на
средното образование за допълнително финансиране за политики и дейности, за които
не са предвидени или са минимални средствата по делегираните бюджети на
училищата и детските градини. Чрез Национална програма „На училище без
отсъствия” – модул „Без отсъствия” се финансират мерки за намаляване риска от
отпадане на ученици поради натрупани отсъствия. Вече втора година чрез нея ученици,
на които са спрени месечните семейни помощи до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, поради натрупани отсъствия, получават помощ
във вид на закупени учебници, учебни помагала и пособия; транспортни карти за
ученици в гимназиален етап; специфични информационни кампании и срещи с
родителите на тези ученици и други дейности за задържането им в училище и
продължаване на образованието/обучението им.
Особено внимание се отделя и на разработването и реализирането на конкретни
политики в областта на професионалното образование и обучение. В Национална
програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” през
2013 г. участват с проекти 36 професионални гимназии за съфинансирането с бизнеса в
Република България на съвременна професионална учебна среда в професионалните
училища/гимназии; за придобиването на професионални компетенции в реална трудова
среда; за осигуряването на пряка връзка ученик-работодател.
По ОП РЧР продължава работата по проекти като проект „Подобряване
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждането на
целодневна организация на учебния ден”, по който се финансират допълнителните
дейности за реализирането на целодневната организация (хранене, транспорт и др.) в
тези училища. Така се осигурява социална закрила на учениците, които пътуват до
средищните училища и се намалява рискът от бедност и социално изключване поради
ниско образование.
В допълнение, с реализирането на Проект BG051PO001-3.3.07-0001
„Ученически практики“ се осигуряват допълнителни знания и умения на учениците в
реална работна среда за по-гъвкавата им адаптация на трудовия пазар. Чрез уеббазираната система на проекта през 2013 г. са се регистрирали 390 училища от
професионалното образование и обучение. В практиките са включени над 11 000
ученици, от които над 10 000 успешно са ги приключили. Над 8 000 са регистрираните
фирми-партньори с над 4 000 наставници от бизнеса.
В процес на изпълнение е и проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим
училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и
подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по ОП РЧР. Основна цел на проекта е
да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища,
включително и на ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа,
както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез
участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
Продължава разработването на стратегически документи, пряко свързани с
подобряване на достъпа до образование и услуги на децата, учениците и студентите
като: Концепция за развитието на професионалното образование и обучение до
2020 г., насочена към подобряването на връзката между професионалното образование
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и обучение в съответствие с изискванията на бизнеса и пазара на труда; План за
изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013-2020); Национални програми за развитие на
средното образование за финансиране през 2014 година, пряко насочени към
политики и мерки да подобряване на достъпа до образование и обучение; План за
изпълнението на Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020),
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България (2014-2020).
С оглед създаването на условия за качествена заетост, социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено образование, предстои приемането от
Министерския съвет на Национална стратегия за развитието на педагогическите
кадри (2014-2020 г.), чието публично обсъждане показа пълната подкрепа за документа
от всички заинтересовани страни. В процес на разработване е и план за изпълнението
на тази стратегия до 2016 г.
Подобряването на достъпа на децата бежанци до адекватни образователни
възможности е сериозно предизвикателство. Деца на бежанци имат възможност да
продължат образованието си в български училища след успешно завършен курс по
български език към ДАБ и насочването им чрез комисии към Регионалните
инспекторати по образование. Тези лица ползват правата на българските граждани за
обучение в държавните и общинските училища на Република България24.
Програмите и политиките за ранно детско развитие са друг ключов
инструмент за превенция на бедността и социалното изключване. Те са важна
предпоставка за превенция на предаването на бедността между поколенията.
Основното внимание е насочено към ранната възраст – от 0 г. до навършване на
предучилищна възраст. Така се постига възможно най-ефективно въздействие.
Усилията на България да разработва и прилага интегрирани политики за ранно
детско развитие са подкрепени от Проекта за социално включване, финансиран от
Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). На 30.10.2013 г.
Народното събрание ратифицира изменението в Заемното споразумение по Проекта за
социално включване, с което е удължен срокът на заема от 31.10.2013 г. до 30.09.2015 г.
С удължаването на срока на заемното споразумение е осигурена възможност общинитебенефициенти по проекта да стартират услугите за ранно детско развитие. Към
31.12.2013 г. 17 общини вече са въвели в експлоатация яслените и градински групи,
разкрити по Проекта – общо 1 107 нови места в детски ясли и градини (74 места в
яслени и 1 033 в градински групи) – стартирана е услугата „Интеграция на децата в
детските градини и в предучилищните групи/класове”.


Бездомност и жилищно включване

Осигуряването на адекватни условия на живот за уязвимите групи от
населението и борбата с бездомността е важен приоритет на политиката в областта на
социалната закрила и социално включване. Характерът на проблема, свързан с достъпа
до жилище и неговата многофакторна обусловеност, предполага поставянето на фокуса
върху прилагането на комплексен и интегриран подход с оглед постигането на
качествени и устойчиви резултати в тази област.
Анализът на състоянието на българската жилищна система откроява редица
проблеми и предизвикателства, които налагат изграждането на адекватна законова,
институционална и стратегическа рамка, съобразена с европейските норми и стандарти.
В тази връзка, усилията са насочени към изготвянето на нова нормативна уредба в
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Съгласно чл. 3 от Наредба №3/27.07.2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и
общинските училища на Република България.
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областта на жилищната политика, както и към актуализиране на
съществуващата Национална жилищна стратегия. По този начин се цели
разширяване на приложното поле на законодателството в жилищния сектор и
укрепване на положителното въздействие на нормативната рамка в тази област.
Планира се нормативните промени да обхванат направления като: разширяване на
възможностите за действия на публичните власти за подпомагане на гражданите и
намаляване на разходите, свързани с жилищата; изграждане, поддържане и управление
на жилищния фонд с акцент върху ролята на социалния жилищен фонд за
удовлетворяване на жилищните потребности на уязвимите групи; насърчаване
използването на потенциала на всички приложими източници на финансиране и
съфинансиране и др.
При актуализацията на Националната жилищна стратегия се планира да бъде
поставен акцент върху жилищните потребности на различните уязвими групи в
обществото (семейства с ниски доходи, млади семейства, самотни възрастни хора,
бежанци, бездомни лица и др.); състоянието на жилищния фонд и жилищната среда;
укрепване на институционалния и административния капацитет за провеждане на
жилищната политика и др. Необходимостта от проучване на жилищните потребности
от осигуряване на подходящо жилищно настаняване е отчетена и в Националната
стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020 и в Националната програма за реформи на Република България 2013-2020. В
изпълнение на един от приоритетите на стратегията „Подобряване на жилищните
условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните” са заложени конкретни мерки
в тази посока: осигуряване на достъп до жилищно настаняване; създаване на
интегрирани междусекторни услуги за бездомните, включително и просещите
деца и възрастни.
В периода 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. продължава изпълнението на
финансираната в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
(ОП РР) мярка, включена в Националната програма за реформи: „Подобряване на
жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните”. В процес на
изпълнение са 3 договора за безвъзмездна финансова помощ по схема
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно положение”25 в рамките на Приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.2. „Жилищна политика”
на ОП РР26. Основна цел на схемата е да допринесе за социалното включване на хора в
неравностойно положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо
подобряване качеството на жилищния фонд на градските общности. Финансовият
ресурс по схемата е 15 659 106.46 лева. Конкретни цели са:
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Схемата има основен принос и за изпълнението на Цел 6 „Изграждане, осигуряване на социални
жилища” от приоритет „Жилищните условия” Националната стратегия на Република България за
интеграция на ромите 2012 – 2020 г.
26
Предвидените интервенции в рамките на сключените договори са следните:
Община Видин – проектът има за цел да се реконструират 50 жилища в 9 съществуващи едноетажни
блока и изграждане на 30 жилища в 4 нови двуетажни двуфамилни сгради за 280 представители на
неравностойни групи, включително и роми. Обща стойност на проекта: 3 992 592,19 лв.;
Община Дупница – проектът има за цел да изгради нови 150 жилища в 15 еднофамилни и
многофамилни жилищни сгради за 460 представители на неравностойни групи, включително и роми.
Обща стойност на проекта: 4 905 947,82 лв.;
Община Девня – проектът има за цел да се реконструират 33 жилища в съществуваща сграда за 165
представители на неравностойни групи, включително и роми. Обща стойност на проекта: 1 406 112,76 лв.
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 Да се осигурят съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение;
 Да се осигури социално включване, пространствена интеграция и равен достъп
до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.
От втората половина на 2013 г. е в изпълнение процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА” по ОП РЧР. Схема „ИНТЕГРА”
допълва интервенциите в рамките на процедура BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа
за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение” по ОП РР 2007-2013 г. Осигурен е т.н. „социален пакет” –
взаимодопълващи се услуги в четири основни направления – „Достъп до заетост”,
„Достъп до образование” „Социално включване” и „Мерки за трайна десегрегация”.
В допълнение, по ОП РР се изпълняват редица схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за инфраструктурни дейности, насочени пряко или
индиректно към ромите, свързани с ремонт, реконструкция и обновяване на
образователна, социална и културна инфраструктура27. За периода 1 януари – 30
септември 2013 г. по тези схеми са приключили следните проекти, по които са
постигнати конкретни резултати:
o изграждане/реконструкция на обекти на образователната инфраструктура. За
периода 1 януари до 30 септември 2013 г. са приключили 57 проекта, по които са
реконструирани общо 248 образователни обекта и са се възползвали 8 407
представители на ромската общност.
o изграждане/реконструкция на обекти на културната инфраструктура. За периода
1 януари до 30 септември 2013 г. са приключили 2 проекта, по които са
реконструирани общо 2 културни обекта и са се възползвали 123 представители
на ромската общност.
Следва да се отбележи, че усилията за подобряване на жилищните условия на
уязвимите групи ще продължат и през новия програмен период 2014-2020 г.
посредством усвояването на средствата от Европейските структурни фондове и
реализирането на различни програми и проекти. В допълнение, през новия програмен
период се планира и провеждането на изследване с цел създаването на статистическа
база данни за бездомните лица, включително за причините, обуславящи явлението
бездомност.


Борба с дискриминацията

Борбата с дискриминацията по отношение на хората в неравностойно
положение, сред които хората с увреждания, е важно измерение на политиката в
областта на социалната закрила и социалното включване. Законът за интеграция на
хората с увреждания (ЗИХУ) гарантира създаването на такава среда, в която хората с
увреждания са възможно най-независими, като в същото време се запазват правата им
на социална защита, адекватни социални услуги, интегрирано образование и обучение,
подходяща работна среда, възможности за културни и спортни изяви и т.н. През 2013 г.
беше създадена Единна система за управление на цялостния процес по реализация на
държавната политика за работа с хората с увреждания чрез финансиране по ОП РЧР в
съответствие със ЗИХУ. Целта е подобряване на процеса на разработване и повишаване
27

Подробна информация е представена в Анекс 3.
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ефективността от изпълнението и контрола по изпълнението на държавната политика за
интеграция на хората с увреждания.
В процес на изпълнение е двугодишен План за действие, съдържащ мерки за
привеждане от Република България на нормативната уредба и политиките в
областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията
за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.). Основна цел на този План е
предприемането на конкретни и реални стъпки за прилагането на Конвенцията за
правата на хората с увреждания, което ще допринесе за подобряване качеството на
живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация и насърчаване на
тяхното активно участие във всички области на обществения живот.
Агенцията за хората с увреждания (АХУ), която е изпълнителна агенция към
министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика за
интеграция на хората с увреждания, разработва и финансира различни програми и
проекти за рехабилитация и социалното включване на хората с увреждания. През 2014
г, една от изпълняваните от Агенцията програми за субсидиране на неправителствени
организации претърпя промяна, като се разшири кръгът на преките бенефициенти –
хората с трайни увреждания, като се включват и чужденци с разрешено постоянно
пребиваване в Република България. С цел подобряване на качеството на обучението на
хората с увреждания, по програмата съгласно ЗИХУ са въведени нови правила,
съгласно които обучения могат да извършват само кандидатстващи неправителствени
организации, които притежават подходящ лиценз издаден от Националната агенция за
професионално обучение и образование.
Важна предпоставка за успешната борба с дискриминацията е осигуряването на
достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. В Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. Народното събрание задължи всички
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да заделят средства за осигуряване
на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. По Националната програма
„Създаване на достъпна архитектурна среда” са предоставени средства в размер на
800 000 лв. на Министерството на образованието и науката, Министерството на
земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на младежта и
спорта за изграждане на рампи, асансьори, платформи, адаптирани санитарни възли и
ремонт на прилежаща инфраструктура. В допълнение, по ОП РР се изпълняват редица
проекти, насочени към осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания28.
С цел осигуряване на достъпен обществен автомобилен транспорт за лицата с
увреждания и лицата с намалена подвижност от 1 март 2013 г. се прилага Регламент
(ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година
относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент
(ЕО) № 2006/2004 (регламента). В глава III от Регламента подробно са разписани
28

По проекти за образователна инфраструктура през посочения период бяха изградени 60 рампи за хора
с увреждания, 4 санитарни помещения, 2 платформи, 3 специализирани софтуера за обслужване на хора с
увреждания и един метален парапет; по схеми за изграждане и подобряване на социална инфраструктура
– 2 асансьора и 9 рампи за хора с увреждания; по схеми за културна инфраструктура – един платформен
лифт и една рампа за хора с увреждания; по схеми за здравна инфраструктура бяха изградени една
платформа за хора с увреждания и е извършена реконструкция на съществуващ ансансьор; по схема за
създаване и промотиране на иновативни културни събития – 11 рампи за хора с увреждания и 1
санитарно помещение; по схеми за подобряване на градска среда – един вертикален подемник, 8 външни
платформи, 7 рампи за хора с увреждания, доставени и монтирани са 3 комплексни съоръжения за игра и
на деца с увреждания, създадена е достъпна среда за хорас увреждания на улици и паркове; по схеми за
подобряване на туристическата инфраструктура бяха изградени 7 рампи за достъп на хора с увреждания
до туристически атракции, доставена и монтирана е една стълбищна платформа и 3 асансьора.
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правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност при пътуването им
по обществения автомобилен транспорт. В Закона за автомобилните превози, бяха
извършени промени, свързани с въвеждането на мерки на национално ниво за
прилагане на Регламента.
На 28 юли 2013 г. България се присъедини към Договора от Маракеш на
Световната организация по интелектуална собственост за улесняване достъпа до
публикувани произведения на незрящи и лица с увредено зрение или други визуални
увреждания, които не им позволяват четене на печатни публикации. Договорът ще бъде
ратифициран и ще стане част от нашето законодателство до края на 2014 г. За
подобряване на условията за ползване на железопътния транспорт в Република
България, през месец септември 2013 г., министърът транспорта, информационните
технологии и съобщенията одобри „Стратегия за внедряване на техническите
спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система
в Република България (2013-2030 г.)“, включваща в приложение № 9 „Стратегия за
внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързана с
лица с намалена подвижност на трансевропейската конвенционална и високоскоростна
железопътна система, съгласно Решение № 2008/164/ЕО на Европейската комисия от 21
декември 2007 г.“.
През 2014 г. бяха направени подобрения в програмата, изпълнявана от АХУ,
съгласно ЗИХУ, за осигуряване на достъп за лица с увреждания до културни,
исторически и спортни обекти. Промените са в посока на разширяване на обхвата на
организациите, които притежават или стопанисват подобни обекти и могат да бъдат
финансирани по програмата. Завишени бяха и лимитите на предоставяните средства.
Предоставянето на защита срещу дискриминация на хората с увреждания в
работна среда е друг важен елемент. Законът за защита срещу дискриминацията и
ЗИХУ съдържат изрична разпоредба, с която се задължава работодателя да пригоди
работното място към потребностите на лице с увреждания при неговото наемане или
когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен когато
разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя.
Изпълняваната от АХУ програма за финансиране на обичайни работодатели, чиято цел
е адаптиране, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни
увреждания в обичайна работна среда, беше променена през 2013 г. Беше разширен
обхватът на целевата група и бяха завишени лимитите на предоставяните средства по
програмата съгласно ЗИХУ. Завишен беше и размерът на средствата, предоставяни на
хора с трайни увреждания за стартиране и разширяване на самостоятелна стопанска
дейност в съответствие със Закона. По програмата за субсидиране на специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания през 2013 г. бяха направени следните
промени: прецизирани са правилата за кандидатстване и максималният размер на
субсидията, който може да бъде отпуснат на микропредприятията, въведени са
финансови стимули за кандидатите, предвидили разкриване на нови работни места по
програмата съгласно ЗИХУ.
В допълнение, с цел недопускане на прояви на дискриминация, расизъм,
екстремизъм и ксенофобия, се предприемат мерки за осигуряване правата на
малцинствата, в посока повишаване на капацитета на правоприлагащите органи,
превенция по отношение извършването на престъпления, основани на расизъм и
пропаганда против етническите малцинства, както и за санкциониране на извършителите
на такива престъпления. Прилагат се иновативни методи в процеса на разработване и
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прилагане на съвременна методология за обучение29. Съвместно с Прокуратурата на
Република България са разработени мерки срещу лица, които демонстрират и
проповядват насилие и нарушаване на етническия мир и антидемократична идеология,
основана на омраза към групи хора или етноси.
В процес на изпълнение в шест пилотни общини е проект „Да докоснем
недосегаемите – борейки се с традиционните и нови антиромски стереотипи”,
финансиран от Европейската комисия по програма „Основни човешки права и
гражданско участие” и партньор Агенцията за социално подпомагане. Целта на Проекта
е да се изгради модел за ефективно използване на обществени услуги от ромите, за
сътрудничество с ромската общност и привличането им в дейности между различните
общности.


Принос на Европейските структурни фондове за осигуряване на качествена и
адекватна социална закрила

Съществен принос за реализирането на качествени и ефективни политики и
мерки за осигуряването на адекватна социална закрила на уязвимите групи имат
Европейските структурни фондове. Европейският социален фонд (ЕСФ) чрез
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. (ОП РЧР) остава
важен инструмент на политиките за социална закрила и социално включване. През 2013
г. са разплатени над 175 млн. евро (европейско и национално съфинансиране) по
Оперативната програма с цел интеграция на пазара на труда на икономически
неактивни и безработни лица; осигуряване на достъпни социални услуги за деца,
възрастни хора и хора с увреждания; подкрепа на инициативи за развитие на
социалната икономика и подобряване достъпа до здравеопазване за превенция на
социално значими заболявания. В сравнение с 2012 г. това е ръст от близо 97%, което
се дължи преди всичко на ускореното използване на средствата от ЕСФ за мерките за
стабилизиране на пазара на труда. През 2014 г., доколкото в края на 2013 г. нивото на
договаряне на средствата по ОП РЧР 2007-2013 г. доближи 100%, стратегията в
използването на средствата ще бъде насочена към ускорено изпълнение на сключените
вече договори. Не се предвижда стартиране на нови операции.
С оглед на старта на новия програмен период 2014-2020 г. първата половина на
2014 г. ще бъде посветена на подготовката на новата Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г. Съобразно изискванията на Регламент (ЕС) №
1304/2013 г., не по-малко от 20% от средствата от ЕСФ трябва да бъдат използвани за
инициативи за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,
поради което новата оперативна програма ще мобилизира значителен ресурс в
подкрепа на политиките за социална закрила и социално включване. Предвижда се
интеграцията на най-маргинализираните общности, предоставянето на услуги в
общността и семейна среда за хора с увреждания, осигуряването на достъп до
качествени услуги, включително интегрирани междусекторни услуги за децата и
семействата, подкрепата за реформите в сферата на деинституционализацията на
грижата за децата и възрастните хора и развитието на социалната икономика, да бъдат
сред приоритетите в използването на средствата от ЕСФ в периода 2014-2020 г.
От втората половина на 2014 г. за реализирането на Националния план за
изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. ще бъдат активно
използвани и средствата по Инициативата за младежка заетост, по която България ще
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За прилагане на добрите практики в тази насока е издаден наръчник „Полиция без дискриминация” в
резултат от реализиран проект „Европейска полиция и човешки права" по специфичната програма на
Европейската комисия „Превенция и борба с престъпността”.
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получи около 55 млн. евро (европейско съфинансиране) и ще осигури допълнително
още около 63 млн. евро (европейско и национално съфинансиране) по линия на ЕСФ.

2. Реформи за осигуряване на адекватни и устойчиви пенсии
Адекватността и устойчивостта на пенсионната система са важни фактори за
гарантиране на социалната закрила и насърчаването на активния живот на възрастните
хора. Въведените промени в пенсионната система от 1 януари 2012 г. имат дългосрочен
характер и продължиха да се изпълняват и през 2013 г.
Ранно пенсиониране
1) От 1 януари 2014 г. (ДВ, бр. 111/27.12.2013 г.) отпадна въведеното към
01.01.2013 г. допълнително условие за ранно пенсиониране на военнослужещите, а
именно навършването на определена възраст. По този начин единственото условие за
придобиване право на пенсия от военнослужещите от 1 януари 2014 г. е наличието на
27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително
изслужени като военнослужещи по Закона за отбрана и въоръжените сили на
Република България, независимо от възрастта им.
Очакваният финансов ефект от въведената промяна (спрямо действащото към
2013 г. законодателство) е увеличение в броя на новоотпуснатите пенсии с около 800
бр. повече и допълнителни средства в разхода за тях в размер на 2 700 000 лв. за 2014 г.
2) Запази се достигнатата за 2013 г. изискуема възраст за пенсиониране на
лицата, работили при тежки и вредни условия на труд. С приетата промяна (ДВ, бр.
111/27.12.2013 г.) до 31 декември 2014 г., включително лицата, които са работили 10
години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора
категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8
месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52
години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория
труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
Очакваният финансов ефект от въведената промяна (спрямо действащото към
2013 г. законодателство) е увеличение в броя на новоотпуснатите през 2014 г. пенсии с
около 3 200 и допълнителни средства в размер на около 9 500 000 лв. за 2014 г.
Пенсионна възраст
Въведените от 1 януари 2012 г. промени в пенсионното законодателство във
връзка с пенсионната възраст имат дългосрочен характер и продължиха да се
изпълняват и през 2013 г. Съгласно тези промени нараства възрастта за пенсиониране
за всички лица, независимо от категорията на полагания от труд, с по четири месеца за
всяка календарна година до 2020 г. С тези промени разликата във възрастта за
пенсиониране на жените и мъжете намалява от три на две години, като на този етап в
законодателството ни не е предвидено изравняване.
От 1 януари 2014 г. (ДВ. бр.106/10.12.2013 г.) постепенното увеличаване на
изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на
работещите при условията на трета категория труд бе преустановено, като се запазиха
нивата, достигнати през 2013 г. В резултат на това през 2014 г. мъжете придобиват
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст 63 години и 8
месеца, а жените – при навършена възраст 60 години и 8 месеца. След 31 декември
2014 г. възрастта продължава да се увеличава от първия ден на всяка следваща
календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст
за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
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Спирането за 2014 г. на покачването на възрастта, изискуема за придобиване
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещите при трета категория
труд, дава времеви толеранс за търсене на по-балансирано решение относно критериите
за пенсиониране.
Осигурителен период
1) С извършените промени (ДВ. бр.106 от 10.12.2013 г.) от 1 януари 2014 г. се
стопира нарастването на осигурителния стаж, изискуем за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещите при условията на трета категория
труд. В резултат на това мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при наличие на осигурителен стаж 37 години и 8 месеца, а жените при наличие
на 34 години и 8 месеца осигурителен стаж от трета категория труд.
Спирането за 2014 г. на покачването на изискуемия стаж за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст на работещите при трета категория труд дава
времеви толеранс за търсене на по-балансирано решение относно критериите за
пенсиониране.
2) От 1 януари 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за
военнослужещи по Закона за отбрана и въоръжените сили на Република България се
придобива независимо от възрастта им, при 27 години общ осигурителен стаж, от които
18 години действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбрана и
въоръжените сили на Република България. С извършените промени (ДВ. бр. 111 от
27.12.2013 г.) се запази изискването за минимален осигурителен стаж, който
военнослужещите следва да притежават, за да придобият право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
3) През 2014 г. мъжете и жените, работили при тежки и вредни условия на труд,
могат да се пенсионират при навършване на определена възраст, ако са работили 10
години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора
категория труд. С извършените промени (ДВ. бр. 111 от 27.12. 2013 г.) се запази нивото
от 2013 г. на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст от работилите при тежки и вредни условия на труд.
4) От 1 януари 2014 г. (ДВ,. бр. 111 от 27.12. 2013 г.) се определи, че до 31
декември 2020 г., включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен
стаж при учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8
месеца за мъжете. Така се запази нивото на изискуемия учителски осигурителен стаж за
придобиване право на учителска пенсия за ранно пенсиониране.
Очакваният финансов ефект (спрямо действащото към 2013 г.
законодателство) от „замразяването” на възрастта и осигурителния стаж за
пенсиониране на работещите при условията на трета категория е увеличение на
разходите за пенсии с 45 500 000 лв. и увеличение на броя на новите пенсионери с 15
300 през 2014 г.
Ниво на пенсиите
1) В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ,
бр. 106 от 10.12.2013 г.) са предвидени следните политики, свързани с повишаване
доходите на пенсионерите:
- Увеличаване от 1 юли 2014 г. на минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по правилото за осъвременяване на пенсиите, от
150.00 лв. на 154.50 лв., което от своя страна води до увеличаване на
минималните размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност,
намиращи се в зависимост от този размер. Предвидените средства за
увеличение на минималните пенсии са 16 200 000 лв.
- Увеличаване от 1 юли 2014 г. на максималния размер на получаваните
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една или повече пенсии без добавките към тях (за новоотпуснати и
състояние) от 770 лв. на 840 лв. Действителен размер на пенсията ще получат
15 600 лица, от около 52 000, с ограничен размер на пенсията към края на
2013 г. Предвидените средства за увеличение на максималния размер на
пенсиите са 18 000 000 лв.
- Увеличаване от 1 юли 2014 г. на социалната пенсия за старост от 110.00
лв. на 113.30 лв., което води до промяна на минималните размери на всички
пенсии, несвързани с трудова дейност (социална пенсия за инвалидност,
пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност и
персонална пенсия), както и добавките към пенсиите, които се определят в
процент от социалната пенсия за старост.
Трите мерки за увеличение на пенсиите целят повишаване на адекватността на
пенсиите и подобряват социалната защита на засегнатите лица.
2) Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
(ДВ, бр. 106/10.12.2013 г.) от 1 януари 2014 г. се удължи с пет години до 31.12.2018 г.
периодът, през който се отпускат пенсии до определен максимален размер. Ефектът от
удължаване на този срок се изразява в намаление на разходите за пенсии с около 12
млн. лв. за 2014 г. и 3 000 нови пенсионери, които няма да получат действителните
размери на пенсиите си. Промени се и датата (от 1 юли на всяка календарна година),
от която максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките
към тях, се определя в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за
същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване. Мярката е насочена към осигуряване на устойчивост на
системата.
3) Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
(ДВ, бр. 106/10.12.2013 г.) от 1 януари 2014 г. се извършиха и промени, свързани с
размера на изплащаните пенсии и добавки от Учителския пенсионен фонд. От същата
дата на учителите се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране, чийто размер се
намалява с 0.1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта
му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Преди промяната всеки недостигащ месец отнемаше от
пенсията 0.2 на сто. Мярката е насочена към повишаване на адекватността на пенсиите
на учителите.
Предприетите мерки в областта на адекватността на пенсиите имат
благоприятно влияние върху тяхното равнище. През 2014 г. се очаква средният размер
на пенсията на един пенсионер да се увеличи от 293.96 лв. на 307.64 лв., или с 4.7 на
сто в сравнение с 2013 г.
4) В допълнение към законово определените инструменти за повишаване на
жизненото равнище на пенсионерите с решение на правителството се извършиха
еднократни плащания на добавки към пенсиите:
- Както вече бе споменато в Раздел 1, с Постановление на МС от 18 ноември
2013 г. (ДВ, бр. 101/22.11.2013 г.) бяха одобрени допълнителни средства в
размер на 53 500 000 лв. за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсии за м. декември 2013 г. (т. нар. „коледна добавка”).
Допълнителната сума е в размер 50 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към
тях за м. декември 2013 г. е в размер до 251.00 лв. включително.
Допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2013 г. получиха 1 046 577
пенсионери.
Мярката е насочена към повишаване на социалната подкрепа и адекватността
на пенсиите на лицата със сравнително ниски пенсии.
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Освен горните мерки, с ПМС № 60 от 2014 г. се одобри допълнителен
трансфер в размер на 57 700 000 лв. за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2014 г. за сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г., за еднократно изплащане на допълнителни
суми към пенсиите за месец април 2014 г. Размерът на еднократната добавка
се определя съобразно размера на пенсиите за месец април 2014 г., както
следва:
1) на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с
добавките и компенсациите към тях е в размер до 150,00 лв. – 40 лв.;
2) на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с
добавките и компенсациите към тях е в размер от 150,01 до 251,00 лв. – 30
лв.;
3) на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с
добавките и компенсациите към тях е в размер над 251,00 лв. – 20 лв.
Мярката е насочена към повишаване на социалната подкрепа и адекватността
на пенсиите.
Индексация на пенсиите
За намаляване на риска от бедност сред пенсионерите от 1 април 2013 г. (ДВ, бр.
99/14.12.2012 г.) се извърши осъвременяване на пенсиите, с изключение на пенсиите,
несвързани с трудова дейност. Всички трудови пенсии бяха осъвременени средно с
8,4 на сто. Увеличението имаше за цел да компенсира временното неприлагане на
осъвременяването на пенсиите за периода 2010-2012 г., което беше част от мерките за
ограничаване на публичните разходи през периода на икономическа криза. Процентите
за индексиране на пенсиите бяха различни в зависимост от годината на отпускане на
пенсията:
1) Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8 на сто;
2) Отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. – с 8,8 на сто;
3) Отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7 на сто;
4) Отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. – с 2,2 на сто.
Извършената индексация компенсира натрупаната инфлация за периода от
второто полугодие на 2009 г. до края на 2012 г.
В следствие на предприетите мерки през 2013 г. броят на пенсионерите с
месечен размер на пенсията30 до 200 лв., при официален праг на бедност от 241 лв. за
календарната година, е намалял на 660 681 или 30.2% от броя на всички пенсионери
към 31.12.2013 г. (2 186 570 бр.). За сравнение броят на пенсионерите към 31.12.2012 г.
с месечен размер на пенсията до 200 лв., при официален праг на бедност от 236 лв. за
календарната година е 827 890 или 37,5% от броя на всички пенсионери (2 208 446 бр.).
Като продължение на предприетите през 2013 г. мерки в Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106/10.12.2013 г.) е предвидено
възстановяване от 1 юли 2014 г. на осъвременяването на пенсиите по т. нар.
„швейцарско правило” – 50/50, при което процентът, с който се осъвременяват
пенсиите, зависи от ръста на инфлацията и средния осигурителен доход през
предходната календарна година. Планираното увеличение на пенсиите (отпуснати до 31
декември на предходната година) е с 3%, за което в Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2014 г. са планирани 119 500 000 лв.
След прилагане на политиките за осъвременяване на пенсиите през 2014 г. се
очаква нетният коефициент на заместване на дохода да нарасне на 57.9 на сто в
сравнение с 2013 г. (57.8 на сто).
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В месечния размер на пенсиите е включен основният размер на водещата пенсия, сумата за изплащане
на останалите пенсии и добавките към пенсиите
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Индексирането на пенсиите е мярка, целяща повишаване на адекватността на
пенсиите.
Посрещане на бюджетните последици от застаряването на населението
Засилени бяха някои стимули за по-дълъг трудов живот. От 01.01.2014 г. (ДВ,
бр. 106 / 10.12.2013 г.) се увеличи размерът на добавката, изплащана от Учителския
пенсионен фонд за отложено пенсиониране на учителите от 0.2 на сто на 0.33 на сто от
пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във този фонд след
придобиване право на пенсия за ранно пенсиониране на учителите.

3. Достъпни, висококачествени и устойчиви здравни и дългосрочни
грижи
Предоставянето на висококачествени и устойчиви здравни и дългосрочни грижи
е важен елемент на политиката в областта на социалната закрила. Същевременно,
здравната система в България е изправена пред сериозни предизвикателства, от чието
адресиране зависи постигане на високо равнище на здравеопазване и качество на
здравното обслужване. В тази връзка, иновациите в здравеопазването имат важна роля
за посрещане на предизвикателството, свързано с устойчивостта в здравния сектор в
контекста на демографските промени, като за постигането на приобщаващ растеж е
важно да се работи за намаляване на неравенството по отношение на здравето.
В изпълнение на Управленската програма на Правителството и с цел
осигуряване на по-качествено и достъпно здравеопазване, през 2013 г. са предприети
редица мерки за подкрепа на лечебни заведения в по-малките населени места чрез
утвърждаване на Методика за реда и критериите за субсидиране на общинските
лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони,
съгласувано с НСОРБ. Изготвена е Методика за субсидиране и списък с лечебни
заведения, които ще получат субсидия общо в размер на 6 000 000 лв.
С оглед гарантиране на качествена система на здравно осигуряване и достъп до
качествена медицинска помощ и здравно обслужване, след широко публично
обсъждане, включително със Световна здравна организация и Световна банка,
Министерски съвет одобри Национална здравна стратегия 2014-2020 г. (с Решение
№ 27 от 21.01.2014 г.). За нейното изпълнение е разработен План за действие, който
разписва конкретните мерки по отделните политики със срокове и отговорни
институции, както и източниците на финансиране. Предложените мерки отговарят на
условията за икономическа устойчивост, стимулиране на ефективността и
разходоефективно съсредоточаване на ресурси. Тяхното изпълнение ще улесни достъпа
до здравни услуги.
За регламентирането на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда е
разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Предвижда се създаването на центрове за предоставяне на такива грижи, които да
подпомогнат семействата и възрастните хора, които имат нужда от помощ при
изпълнение на ежедневните си дейности, както и хора с физически увреждания или
психически разстройства. Услугите ще се предоставят от медицински специалисти,
специалисти в областта на социалните услуги и други специалисти. Грижите,
медицинското наблюдение и другите здравни грижи за възрастните хора и хората с
проблеми ще се осъществяват в тяхната домашна среда. Проектът на Закон за
изменение и допълнение на Закона за здравето предстои да бъде внесен в МС до
средата на 2014 година.
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С оглед осигуряването на достъп на населението до своевременна и качествена
медицинска помощ е разработена Стратегия за развитие на спешната медицинска
помощ в Република България 2014 – 2020 г. Стратегията има подкрепата на
обществото. След нейното приемане от Министерски съвет преди средата на 2014 г.
започва изпълнението на плана за действие. В стратегията са разработени 9 приоритета,
като са започнали подготвителни дейности за изграждане на 34 спешни приемни
отделения и национален спешен болничен комплекс, включително и осигуряване на
оборудване към тях, както и обучение на персонала.
Приета е Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести 2014-2020 г. Стратегическата цел на Програмата е да се подобри здравето на
населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на
преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните
хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания,
хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори –
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска
физическа активност. Също така, в действие е Национална програма „Превенция на
самоубийствата в Република България 2013-2018 г.“, чиято основна цел е
намаляване честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради
самоубийство. Актуализирани са медицинските стандарти, утвърдени с наредби на
министъра на здравеопазването, с оглед съобразяване на изискванията на нивата на
компетентност на болничните структури с потребностите на обслужваното население
за гарантиране на базова медицинска помощ, кадрова и апаратурна обезпеченост.
Стартира процедура по актуализиране на Националната здравна карта с оглед
създаване на предпоставки за обезпечаването на потребностите на населението на
национално, регионално и общинско ниво от различни видове медицинска помощ
(извънболнична помощ; спешна помощ; болнична помощ).
С Постановление от 27 декември 2013 г. МС прие лицата, които упражняват
правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да заплащат за всяко посещение
при лекар, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение потребителска
такса в размер 1 лев (почти два пъти по-ниска от досегашната такса).
Разработват се законодателни промени, които да разрешат на лекарите,
членуващи в ТЕЛК и НЕЛК, да упражняват и лечебна дейност. Това е начин за
„отпушване“ на системата и съкращаване на сроковете, в които стотици хора чакат
решение, тъй като само 20% от сегашните членове на комисии не са в пенсионна
възраст. Оптимизирани са пакетите изследвания за целите на медицинската експертиза,
които се заплащат от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) – ще могат да
се използват направени изследвания до година давност.
Изготвена е Национална концепция за лекарствена политика, която е в
процес на обществено обсъждане. Общите цели на Концепцията за лекарствена
политика са осигуряване на качество, безопасност и ефикасност на всички лекарствени
продукти, достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и
тяхната рационална употреба.
В процес на подготовка е промяна на Наредба № 34 за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването. Основа за дейностите по тази мярка е
прилагане на най-добрите практики в управлението на човешките ресурси, постигнати
в страните от ЕС и съобразени с неговите регламенти и директиви.
За повишаване на здравната култура на лицата от уязвимите групи, включително
лицата от ромски произход и за подобряване на здравния им статус, Регионалните
инспекции по здравеопазване са извършили редица дейности като: изнесени беседи и
лекции, излъчени видео и аудио клипове, проведени разяснителни кампании за
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значението на профилактичните прегледи, ваксиниране на населението със
задължителните имунизации по Националния имунизационен календар, информиране
на ромското население за здравноосигурителните права и задълженията, които имат
като пациенти, по теми, свързани с вредата от най-разпространените рискови за
здравето фактори и предимствата на здравословния начин на живот31.
С мобилни кабинети и екипи, осигурени от МЗ, са извършени профилактични
прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и прегледи на лица със
затруднен достъп до лечебни заведения. Кабинетите се разполагат в райони с
компактно ромско население с цел да бъде обхванат максимален брой хора, които имат
затруднен достъп до здравни услуги. Дейностите се реализират с помощта на здравните
медиатори, регионалните здравни инспекции, акушер-гинеколози, общо практикуващи
лекари и педиатри от местните болнични заведения. Кампаниите се организират със
съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори и Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС. С мобилните
кабинети по обща практика, гинекология, педиатрия и диагностичните мобилни
кабинети за клинична лаборатория, ехография, флуорография и мамография през 2013
г. са извършени общо 11 154 прегледи и при 2 333 лица (21%) са диагностицирани
заболявания. Извършени са 905 имунизации на деца от 0-18 годишна възраст с непълен
имунизационен статус, съобразно Националния имунизационен календар.
В контекста на социалните последици от икономическата криза и негативните
демографски промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви
услуги за дългосрочна грижа е съществен политически приоритет, който с
приемането в началото на 2014 г. на Националната стратегия за дългосрочна грижа
(с Решение № 2 от 7 януари 2014 г. на МС)32 е и дългосрочен приоритет през
следващите двадесет години. Стратегията предвижда изграждане на мрежа от
достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, която да осигури
възможност за подготовка и извеждане на възрастните хора и хората с увреждания от
специализираните институции и същевременно да има превантивна роля по отношения
институционализацията на тези лица. Визията е основана на разбирането, че защитата
на достойнството и създаването на възможности за независим живот на възрастните
хора и хората с увреждания може да бъде постигнато чрез предоставянето на
качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа,
съобразени с реалните потребности на хората и общността. Част от визията е и
закриването в следващите двадесет години на всички функционално остарели и
неотговарящи на актуалните потребности на целевите групи специализирани
институции за възрастни хора и хора с увреждания.Изпълнението на Стратегията
ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат
грижи за хора с увреждания и възрастни хора.
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По посочените теми през 2013 г. са проведени 119 обучения с над 1 280 лица; 9 дискусии със 113 лица;
1034 беседи и лекции, като са обхванати 4 435 лица; проведени са 94 разяснителни кампании, в които са
обхванати над 3 650 лица; реализирани са 43 прожекции на филми и клипчета на здравна тематика; 21
презентации; раздадени са 20 889 здравно-информационни материали; От РЗИ Монтана и РЗИ Добрич са
направени 229 предписания на общопрактикуващите лекари, за обхващане с полиомиелитна ваксина на
децата до 15 г. възраст, които са с непълен имунен статус; проведени са 1 151 епидемиологични
проучвания; 666 профилактични изследвания; проведени са 879 здравно-информационни събития; 63
индивидуални консултации; извършени са 2 анкетни проучвания в гр. Бургас, обхванати са 200 лица; 9
интерактивни занятия; реализирани са 20 радио и 12 ТВ предавания; 63 публикации в интернет и 40 в
пресата.
32
Приемането на Стратегията беше заложено като мярка в Националната стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
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В допълнение, към настоящия момент с финансиране по ОП РЧР се реализира
проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги
на регионално равнище”. Проектът се изпълнява от Агенция за социално
подпомагане в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и
Националното сдружение на общините в Република България. Неговата цел е
подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и
контрол върху качеството на социалните услуги. Проектът ще подкрепи стартиралата в
България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години
като основен приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на
съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и трансформиране в
услуги в общността.
По проекта предстои стартирането на две дейности, които целят да подкрепят
изпълнението на заложените в Националната стратегия за дългосрочна грижа мерки.
Дейностите са свързани с извършването на анализ на състоянието на специализираните
институции за възрастни хора и хора с увреждания. Ще бъдат изследвани всички 160
домове за възрастни хора и хора с увреждания в страната, като съобразно получените
резултати, ще бъдат определени специализирани институции, които незабавно трябва
да бъдат закрити и тези, които ще бъдат преструктурирани или поетапно закривани в
периода на действие на Стратегията. Освен това, ще бъде проследено до каква степен
функционирането на специализираните институции е в съответствие с действащите
областни и общински стратегии за развитие на социалните услуги. Същевременно, ще
бъдат изследвани прилаганите в страната критерии и стандарти за социални услуги и
ще бъдат разработени измерители за качество на услугите. Очаква се разработването на
измерителите за качество на услугите да има пряко въздействие върху реформирането и
модернизирането на системата за дългосрочни грижи и да доведе до предоставянето на
висококачествени, разнообразни и устойчиви форми на услуги в домашна среда и в
общността, отговарящи на комплексните (здравни, психосоциални, образователни и
др.) потребности на възрастните хора, хората с хронични заболявания и хората с
увреждания.
Въз основа на направения анализ и с цел постигане на реална
деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания,
предстои да бъде разработен План за действие към Националната стратегия за
дългосрочна грижа, който да бъде приет от Министерския съвет през следващата
година. В Плана ще бъдат включени конкретни мерки, проекти и дейности, както и
отговорни за тяхното изпълнение институции, сроковете, източниците и размер на
финансирането, включително от Структурните фондове на ЕС.
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АНЕКС 1
Изпълнение на Постановление № 85 на МС от 05.04.2013 г. за еднократно
подпомагане на лица и семейства
Допълнително осигурените 10 500 000 лв. се разпределиха, както следва за:
1. Предоставяне на еднократна финансова помощ:
а. за деца с трайни увреждания, семействата на които имат право на семейни
помощи по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД за поне един месец през периода от 1 януари
2013 г. до влизането в сила на постановлението в размер на 50 лева – общо
25 445 деца с увреждания получиха помощта;
б. на лица и семейства, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ
за отопление за отоплителния сезон 2012-2013 г., на които е издадена заповед
за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД 07-5 от 2008 г.
за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради
установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок със сума
под или равна на 10,00 лв. от индивидуално определения диференциран
минимален доход за отопление, в размер на 65.72 лева – общо 8 095 лица
получиха помощта;
в. на лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на
целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2012 - 2013 г., отговарящи
на условията на наредбата по т. 2, и чийто средномесечен доход за 6
последователни месеца е не по-висок със сума под или равна на 10,00 лв. от
индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление, в
размер на 65.72 лева – общо 7 035 лица и семейства получиха помощта;
г. на лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е отпуснато
парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, съгласно чл. 53
от Кодекса за социално осигуряване за поне един ден през периода от 1
януари 2013 г. до влизането в сила на Постановлението и които имат право
на семейни помощи за деца по реда на чл. 7, ал. 1 от ЗСПД през периода от 1
януари 2013 г. до влизането в сила на Постановлението, в размер на 50 лева –
общо 29 170 лица получиха помощта.
2. Разширяване на социалната услуга „Обществени трапезарии” за периода от 1
май до 31 декември 2013 г. В резултат на предприетите мерки за изпълнение
Постановлението на Министерски съвет са постигнати следните резултати:
 Услугата се предоставя целогодишно, а не само в периода януари – април и
октомври - декември;
 Увеличен е броят на потребителите, според възможностите и капацитета на
Доставчиците на услугата. За периода декември 2009 – май 2013 г.
бенефициентите са 9 734, а от юли 2013 г. допълнително са включени 2 198
лица;
 Осигурено е храненето на всички потребители по време на 6-те почивни дни по
случай Великден през месец май;
 Увеличена е стойността на хранодена за едно лице /от 2.20 лв. на 2.50 лв./;
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 Обявена е процедура за кандидатстване на нови доставчици на социалната
услуга „обществена трапезария“ и са одобрени нови 48 доставчици;
 Увеличен е броят на доставчиците на социалната услуга „обществена
трапезария“ от 133 на 181;
 Одобрените нови трапезарии обслужват 3 518 лица, към които допълнително са
включени още 1 532 лица;
 Към края на 2013 г. услугата се предоставя от 181 трапезарии във всички 27
области и в София – град, в 682 населени места, вкл. 525 села.
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АНЕКС 2
Нормативни промени в механизма на отпускане на целевата помощ за отопление
1. През месец май 2013 г. по инициатива на министъра на труда и социалната
политика с Наредба № РД 07-4/22.05.2013 г. за изменение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление чрез
повишаване на коригиращия коефициент от 1.104 на 1.212 се гарантира, че
увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. няма да бъде пречка за пенсионерите,
които са получавали целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон,
да бъдат включени в програмата за целево енергийно подпомагане и през
настоящия отоплителен сезон.
2. През месец юни 2013 г. с Наредба № РД-07-5/27.06.2013 г. за изменение и
допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление се разшири обхватът на програмата за целево
енергийно подпомагане. Бяха променени процентите, които служат за определяне на
диференцирания минимален доход за отопление, в посока на увеличение. Целта беше
да се осигури социална закрила през зимния период на по-широк кръг лица и
семейства, които изпитват сериозни затруднения при осигуряване на отоплението си
през зимата. При запазване на принципа на диференциран подход се увеличи доходната
граница на всичките 16 рискови групи, включително и възрастните хора и децата с 15
лева, с което се увеличи с около една четвърт обхватът на програмата за целево
енергийно подпомагане.
3. През месец октомври 2013 г. с НАРЕДБА № РД 07-6/25.10.2013 г. за
изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за
отпускане на целева помощ за отопление се създаде правна възможност за запазване
на размера на помощта от предходния отоплителен сезон, въпреки намалената
цена на електроенергията, въз основа на която се определя размерът на помощта.
Така се гарантира по-добрата социална закрила на най-уязвимите групи, включени в
програмата за целево енергийно подпомагане. Прилагането на съществуващия до този
момент механизъм за определяне на помощта предполагаше намаляване на размера на
отпусната помощ с над 6 лева месечно за настоящия отоплителен сезон. Тази промяна
на практика е фактическо увеличение на целевата помощ за отопление за настоящия
отоплителен сезон.
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АНЕКС 3
Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за инфраструктурни дейности,
насочени пряко или индиректно към ромите
Схеми за образователна инфраструктура:
Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура”;
Схема BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви
градски ареали”;
Схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”;
Схема BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”;
Схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.
Схеми за социална инфраструктура:
Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”, Компонент 2 „Социална инфраструктура”;
Схема BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали”;
Схема BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали”.
Схеми за културна инфраструктура:
Схема BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”, Компонент 3 „Културна инфраструктура”;
Схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна
държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски
ареали”.
За периода 1 януари – 30 септември 2013 година по тези схеми са приключили следните
проекти, по които са постигнати конкретни резултати:
o изграждане/реконструкция на обекти на образователната инфраструктура. За
периода 1 януари до 30 септември 2013 г. са приключили 57 проекта на обща
стойност на верифицираните разходи 89 429 152.86 лева, по които са
реконструирани общо 248 образователни обекта и са се възползвали 8 407
представители на ромската общност;
o изграждане/реконструкция на обекти на културната инфраструктура. За периода
1 януари до 30 септември 2013 г. са приключили 2 проекта на обща стойност на
верифицираните разходи 1 186 332.00 лева, по които са реконструирани общо 2
културни обекта и са се възползвали 123 представители на ромската общност.
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АНЕКС 4
Разходи за социално включване като процент от БВП
Закон за държавния бюджет на Република
България (ЗДБРБ)
БВП
Разходи за активна политика на пазара на труда
Разходи за пенсии (ДOO) (Без учителски
пенсионен фонд)
Делегирани разходи за здравеопазване
Делегирани разходи за социални дейности
Разходи за социално подпомагане
Разходи за семейни помощи за деца
Разходи за хора с увреждания
Общо разходи за социално включване
Общо разходи за социално включване в % от
БВП

БВП, текущи цени

Програмен
отчет
2012 г.

Програмен
отчет
2013 г.

67 627 866

93 924 454

73 000 000

7 217 334 787
91 687 698
239 760 833
142 336 386
490 131 006
163 626 920
8 412 505 496

7 746 096 409
99 450 683
265 527 005
157 673 182
503 800 715
185 491 129
9 051 963 577

8 161 078 300
102 260 002
183 205 870
169 787 800
556 397 462
173 323 360
9 361 352 794

10,8%

11,6%

11,6%

2012
78 089 273 000

ЗДБРБ/ПМС
3
2014 г.

2013
2014*
78 115 279 300 80 699 018 615

* Стойността на БВП за 2014 г. е прогнозна.
** Следва да се има предвид, че освен разходите по ЗДБРБ и ЗДОО, политиките в областта на
социалното включване се финансират и от други източници като различните Оперативни
програми, международни програми и др.

41

