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Съкращения 

АСП Агенция за социално подпомагане 
БВП Брутен вътрешен продукт 
ГМД Гарантиран минимален доход 
ДСИ Добавка за социална интеграция 
ЕС Европейски съюз 
ЗСУ Закон за социалните услуги 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
ПСД Помощи за семейства и деца 
РИБ (в) Риск от изпадане в бедност 
РИБСИ (в) Риск от изпадане в бедност и социално изключване 
ФОР Финансиране, основано на резултатите 
ФСВ Фондове за социално въздействие 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
ЦПО Целева помощ за отопление 
ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
BGN Български лев (валута) 
EU-SILC Статистически данни на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC)  
NEET Лица, които нито учат, нито работят, нито се обучават 
NUTS Статистически райони 
   
  

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)
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Резюме 

Подобряването на ефективността на основните услуги и социалните помощи е сред големите 

приоритети на политиките на Европейския съюз. В светлината на Рамката за социални инвестиции на 

европейския съюз (ЕС) и Европейския стълб за социални права европейските държави обръщат все по-

голямо внимание върху подобряването на достъпа и укрепването на връзките между основни услуги и 

помощи, създаването на синергии, за избягване на зависимост от социални помощи от страна на 

семействата с ниски доходи и за насърчаване на участие на пазара на труда на лицата, които не са 

активни и са от уязвими групи. За улесняване на достъпа до подкрепата, от която се нуждаят хората, на 

страните-членки се препоръчва да работят за по-добра координация на социалните помощи и услуги, 

за намаляване на бедността и за подкрепа на социалната и трудовата интеграция. Този доклад 

разглежда образованието, здравеопазването, социалната защита, закрилата на детето и заетостта 

заедно със социалните помощи – парични помощи, които не са обвързани със самоучастие (non-

contributory cash allowances), като обща група услуги, наречени основни (essential services). 

В основата на усилията за инвестиране в социалния капитал и насърчаване на включващ растеж 
България е изградила система от основни услуги и социални помощи за подобряване качеството на 
живот на всички граждани на страната. Образованието и здравеопазването в страната са универсални 
секторни политики, които са приети за ключови за благосъстоянието на всички хора. Социалните 
услуги, закрилата на детето и заетостта наред със социалните помощи предоставят подкрепа на 
конкретни групи от обществото и имат за цел намаляване на неравенството и социалното изключване 
на уязвими групи.  

Наличните доказателства сочат, че има сериозен потенциал за подобряване на ефективността на 
основните услуги и помощи в България и че  уязвимите групи са покрити едва частично, а напредъкът 
в намаляването на бедността е ограничен. Много семейства нямат достъп до наличните услуги и 
помощи или подкрепата, която получават, не е достатъчна с оглед техните нужди. В резултат на това 
степента, в която услугите и помощите допринасят за намаляване на бедността, е значително по-ниска 
в България в сравнение със средните показатели за ЕС. Действащото законодателство и регламентация 
не са успели да адаптират системата от услуги и помощи към нововъзникващите предизвикателства, 
пред които се изправя страната, произтичащи от застаряване на населението, вътрешна и изходяща 
миграция, слабо активен пазар на труда и висок риск от бедност и социално изключване. Системата е 
със силно изразена свръхрегулираност и фрагментация и се подкрепя от организация на управление, в 
която отсъстват стимули за координация или интегриране. Наблюдават се значителни пропуски в 
покритието както в качествено, така и в количествено отношение, особено за най-бедните 20% от 
населението. Основните услуги и помощите дават небалансиран отговор на различните аспекти на 
уязвимост и са особено безуспешни в осигуряването на адекватно ниво на подкрепа на бедното 
население.  

Основните констатации на анализа са следните:  

• Пропуските в покритието са особено видими за бедните и социално изключените лица, което 
подсказва, че както услугите, така и помощите са регресивни. Близо 75 000 домакинства от най-бедните 
20% не получават никакви социални помощи. Слабостите в покритието се проявяват и по отношение 
на услугите. Например повече от половината деца от най-бедните 20% от домакинствата нямат достъп 
до формална грижа (предоставяна от държавни или сертифицирани доставчици/органи) или 
неформална грижа (предоставяна от роднини, различни от родителите). В образованието повече от 
25% от бедните младежи на възраст 16-18 г. не ходят на училище, а 10% са завършили едва начално 
образование. Въпреки че няма значими пропуски при покритието със здравни услуги сред населението 
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над 65 г., което спада към най-долния квинтил, 37% от лицата посочват, че имат лошо или много лошо 
здраве; това е в силен контраст с дела на такива лица в най-горния квинтил, а именно 16% . 

• Съществуващите социални услуги не са разработени систематично и в някои случаи общини и 
населени места не успяват да осигурят адекватна подкрепа. Например има значителен брой средни и 
малки общини без услуги за лица с увреждания, като често подкрепата е сведена до резидентен тип 
без вариант за услуги за дневна грижа или консултации. На други места наличният капацитет е по-
малък от търсенето, като е обичайно хората да чакат, докато получат някакъв вид услуга.  

• Някои услуги предоставят подкрепа само на част от целевата група поради начина, по който са 
определени критериите, на които лицата следва да отговарят. Например насърчаването на заетост е 
основно насочено към лица, регистрирани като безработни, докато лицата, които не са активни, 
остават без подкрепа. В контраст на това, докато броят регистрирани безработни е близо 240 000, 
неактивните лица на възраст 15-64 г. са над 1,5 млн. 

• Управлението на случаи и ролята на социалните работници – същността при предоставянето на 
услугите – е фрагментирано и ограничено до определени групи и за определени услуги, като други 
остават без подкрепа. Управлението на случаи е ограничено до деца в риск, ученици и регистрирани 
безработни. Поради това други уязвими групи – като лица с увреждания, лица, които нямат мотивация 
да работят, лица, които биха се присъединили към пазара на труда, ако не срещаха пречки във връзка 
с транспорт, грижа за деца и пр. – не се подкрепят от тези важни услуги.  

• Услугите или помощите за маргинализирани или социално изключени семейства са много 
малко, обикновено сведени единствено до програми за жилищно настаняване с малък мащаб. 

• Съществува потенциал за подобряване на системата за социални помощи. В системата за 
социални помощи изглежда, че липсват надлежни стимули за насърчаване на участие на пазара на 
труда. Малкият размер на помощите и ниската степен на прогресивност, както и пропуските в 
покритието, особено за най-бедните, не позволява системата да въздейства за намаляване на 
бедността и социалното изключване. Също така в системата отсъстват надлежни механизми за 
избягване на зависимост, злоупотреба и измами и за насърчаване на трудова активност. Съответно 
ефективността на социалните помощи за предотвратяване на ръст на нивата на лица в риск от изпадане 
в бедност (РИБ) в България  (6,4 процентни пункта) е значително под средното за ЕС28 (8,7 процентни 
пункта). 

• Като цяло управлението, финансирането и предоставянето на услуги се е развило по начин, 
който затруднява осигуряването на комбинация от услуги и помощи, отговарящи на конкретните нужди 
на ползвателите, особено лицата, при които има разнообразни прояви на уязвимост и са изложени на 
повече от един риск. Доставчиците на услуги имат ограничени възможности и стимули за 
междусекторна координация и интегрирано предоставяне на услуги (социални услуги и услуги за 
заетост, социални помощи, образователни и здравни услуги) не само поради административните и 
бюджетните процедури при предоставянето на социални услуги, но и поради това, че местните органи 
не разполагат с инструменти за съчетаване или подобряване на съгласуването за по-добър отговор на 
установените рискове чрез един цялостен подход, като резултатът води до пропуски по отношение на 
качеството при предоставянето на услуги. 

Подобряването на системата на основните услуги и помощите в България е необходимо за постигането 
на по-добри резултати в намаляването на бедността, за социалното включване и човешкото развитие 
в съответствие с политиките и насоките на ЕС. Бивайки в основата на тази система, социалните услуги 
и услугите за заетост и социалните помощи биха имали ключова роля за допълване на универсалните 
услуги (образование и здравеопазване) за насърчаване на взаимодействие и интегриране, така че 
уязвимите групи да могат да излязат от бедността и да бъдат социално приобщени. Необходимостта от 
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по-нататъшни подобрения на системата на основните услуги и помощите в България се налага заради: 
(a) силната фрагментация на предоставянето на услуги; (b) слабостите в покритието както по отношение 
на качеството, така и на количеството на услугите и помощите, които не позволяват на значителен брой 
семейства и лица да достигнат до предлаганите услуги; и (c) ограничените възможности за интегриране 
и координиране на предоставянето на услуги, което пречи на системата да откликне на 
нововъзникващите нужди и да помага на най-уязвимите. Правителството отчита тези 
предизвикателства и в отговор води дискусии и подготовката на редица проекти на важни нови 
регламенти и инициативи за политики. 

Настоящият доклад е принос към усилията на правителството на България за по-добър отговор на 
новопоявяващите се потребности на уязвими групи от населението и за насочване на вниманието към 
дисбалансите на системно ниво. Докладът представя констатации, изводи и препоръки за политиките 
въз основа на аналитична работа, проведена през 2016 и 2017 г. Аналитичната работа включва (i) 
количествен анализ, целящ да се определи потенциалното търсене на основни услуги в България въз 
основа на данни от Евростат (Глава 2 и Приложение II), и (ii) качествена оценка на предлагането на 
основни услуги с внимание върху социалните услуги и услугите за заетост и социалните помощи 
(парични помощи), както и връзките им с образователните и здравните услуги (Глава 3).  

Въз основа на този анализ в съответствие с европейските приоритети и международните добри 
практики докладът предлага комплексен набор от варианти за политики и програми, както и 
оперативни практики за подобряване на ефективността на основните услуги и социалните помощи 
(Глава 4 и Приложения III, IV, V и VI). Предложените варианти за политики и програми следват 
принципа, че подобряването на ефективността на основните услуги и социалните помощи изисква 
цялостен подход и по-добро съгласуване на две нива: между основните услуги и между услугите и 
помощите. На базата на наличните данни и доказателства, както и на поуките, извлечени от други 
страни от Европа и ОИСР, осигуряването на ефективна подкрепа на уязвими групи и подобряването на 
стандарта на живот на всички българи изискват прилагането на цялостен модел, при който услугите и 
помощите са тясно обвързани, като създават синергии за подобрени резултати (вж. диаграмата по-
долу).  

 

Подобряване на достъпа и предлагането на услуги, които 
ефективно отговарят на нуждите на клиента 

Цялостна система за подкрепа на уязвимите групи в България 

 

Хармонизиране на практиките 
в подкрепа на семействата 

Идентифи-
кация на 
нуждите 

Свързване 
на 

клиентите 
с услугите 

Предоставяне на 
координирани/ин-
тегрирани услуги 

Предоставяне на услуги в 
отговор на потребности 

Подсилване на социалните 
помощи 

Консолидиране 
на помощите 

Свързване на 
помощите с 

поведението 

Минимизиране 
на грешките и 

измамите 

Помощи, които 
насърчават 

участие в пазара 
на труда  
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В тази рамка препоръките са насочени в две обширни, но взаимосвързани области на политиките и 
програмите: подобряване на достъпа до и предоставянето на услуги и укрепване на системата за 
социални помощи. 

• Вариантите за политиките и програмите за подобряване на достъпа до и предоставянето на 
услуги са насочени към: (i) постигане на по-добра хармонизация на процедурите за улесняване на 
идентифицирането на ползватели и техните потребности и за ефективното им свързване с 
подходящите услуги; и (ii) гарантиране на гъвкавост, съгласуваност и в зависимост от нуждите 
интегрираност на предоставянето на услуги, за подобряване на достъпа и съобразяване на 
предоставянето на услугите с възникващите нужди на уязвимите групи, включително чрез интегриране 
на услуги. За постигане на тази цел правителството би могло да разгледа възможността за прилагане 
на следните мерки: 

o Три са основните области, в които би могла да се подобри хармонизацията на 
предоставянето на услугите: (i) подбор и регистрация на ползватели, за да се гарантира, 
че семействата и лицата, живеещи в бедност и социално изключване, имат достъп до услуги 
и помощи; (ii) по-добро определяне на потребностите и рисковете за семействата и лицата 
чрез ефективна социална работа по случаи (управление на случаи); и (iii) ефективно 
посредничество за улесняване на достъпа до подходящите (координирани/интегрирани) 
основни услуги в правилното време, също обвързано със социална работа. Предложените 
варианти за хармонизиране на системата на основни услуги и помощи в тези три области 
са основани на семейството като целева единица. Това се очаква да обуслови цялостен 
подход към положението и динамиката на семейството, като се помогне съобразяването 
на предоставяне на услуги с конкретните потребности (на семейно и индивидуално ниво). 

o За подобряване на интеграцията и координацията за по-добро предоставяне на услуги 
докладът предлага постепенно въвеждане на практики, основани на резултати на различни 
нива, каквато е все по-често практиката в страните в Европа и ОИСР. За по-оптимална 
интеграция и/или подобрена съгласуваност на услугите е нужно да се гарантира наличието 
на градивните елементи на такъв подход, включително планиране и бюджетиране, 
надлежни варианти за финансиране, гъвкаво доставяне на услуги и балансирано 
разпределяне на функциите и отговорностите между различните нива на правителството. 
 

• Подобряването на ефективността на социалните помощи има за цел да  намали  бедността и 
социалното изключване, създаване на стимули за намаляване на зависимостта и свеждане до минимум 
на грешки и измами. Предложените реформи на системата за социални помощи следват указанията на 
ЕС от неотдавна за насочване на мерките към най-нуждаещите се, въвеждане на по-строги критерии, 
на които да отговарят бенефициерите, насърчаване на участието на пазара на труда и намаляване на 
зависимостта, увеличаване на ефективността чрез опростяване на фрагментираните схеми и 
реорганизация на функциите между централната и местната администрация. В тази рамка 
предложените в доклада варианти за политиките са ориентирани към консолидиране на избрани 
помощи, обвързване на помощите с поведението на бенефициерите (вкл. използването на основни 
услуги), насърчаване на трудовата активност и свеждане до минимум на грешки и измами. 

Анализът предлага рамка за обхващане и представяне на нуждите от предлаганите услуги и помощи с 
по-специално внимание върху уязвимите групи. Докато системите от основни услуги и социални 
помощи са насочени към всички българи, анализът и препоръките са специално насочени към бедното 
и социално изключеното население. Някои от причините за този подход са: (i) като цяло категорийната 
насоченост на действащите политики към конкретни аспекти на уязвимост, а не към бедността и 
социалното изключване, при което значителна част от бедното население бива лишено от социални 
помощи и е с труден достъп до услуги; (ii) намаляването на бедността като приоритет за правителството 
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предвид ограничения напредък в страната в сравнение със средните стойности за ЕС, като вниманието 
върху най-бедните 20% от населението ще осигури необходимата информация за съответното 
прецизиране на политиките; и (iii) различните потребности и искания на различните възрастови групи 
сред най-бедните, което на свой ред налага индивидуализирана подкрепа.  
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1. Въведение, обосновка и обща информация 

1.1. Фактори, обуславящи реформата на социалната политика в България  

България отбелязва най-високите  темпове на растеж в периода 2000-2008 г. благодарение на силните 
входящи потоци капитал, структурните реформи, стабилното фискално управление и очакванията, 
свързани с присъединяването към ЕС. Заетостта силно нараства, а бедността спада рязко. От времето 
на световната икономическа криза насам растежът е слаб, бедността се увеличава, а ръстът на 
доходите на най-бедните 40% е много малък. Съответно след години на внушителни икономически  
резултати непосредствено около присъединяването на страната към ЕС България е изправена пред 
комбинирания ефект от икономически растеж, който е под потенциала, бързо застаряващо население 
и намаляваща работна сила, все още сравнително високи нива на бедни и маргинализирани групи и 
растяща миграция както извън страната, така и от селските към градските райони.  

Застаряващото и намаляващото население на страната означава по-малък брой работещи и растящ 
коефициент на зависимост. Поради съчетанието на висока смъртност, по-ниска раждаемост и нетна 
миграция до 2050 г. се очаква населението в работоспособна възраст на България да намалее с 30% 
(което е най-високият спад в ЕС). Тази тенденция ще промени драматично възрастовата структура на 
българското население (вж. Фигура 1). Емиграцията продължава да е водеща причина за намаляващото 
население на страната. От деветдесетте години на ХХ в. заради емиграция населението на България е 
спаднало с 6% и страната е изгубила 10% от икономически активното си население (WB, 2013). В 
периода 2012-2016 г. на нетната емиграция се отдават 11% от общия спад на населението (Eurostat, 
2017). Със застаряването и намаляването на населението в страната ще се увеличи не само натискът 
върху пенсионната система, но и търсенето на здравни услуги и дългосрочни грижи за възрастните и 
на стратегиите за учене през целия живот в общ план.  

Фигура 1: Структура по възраст, България (2010 и 2050 г.) 

 

Източник: The World Bank, 2013 
Тъмносиньо: мъже, светлосиньо: жени 
 

Бедността в България остава сред най-големите в ЕС. Независимо от напредъка от 2013 г. насам делът 
на домакинства в бедност или в риск от изпадане в бедност и социално изключване (в РИБСИ) в 
България е над 40%. Рискът от бедност е най-висок за децата и младежите (около 50%) и за 
населението, надхвърлило работоспособна възраст (60% сред лицата над 65 г.), и очаквано бедността 
засяга повече домакинствата с деца. Бедността и лишенията са по-често срещани сред ромските 
семейства, живеещи в маргинализирани общности: близо половината ромски деца живеят в 
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домакинства, чиито доходи са в най-долните 10%1, като за децата от неромски произход показателят е 
под 10%. Ромските семейства имат по-малък достъп до основни социални услуги и се изправят пред 
изключване и дискриминация в образованието, намирането на работа и на жилище. 

Фигура 2: Дял на българите в риск от бедност и социално изключване  

 
 
Източник: Евростат 
Тъмносиньо: ЕС 27; България: оранжево 

 
В България се наблюдава и силно изразена концентрация на бедността на географски принцип най-
вече поради вътрешната миграция. В резултат на това се образуват джобове на бедността, като бедните 
домакинства по-често са в селските райони. Тенденцията подлага на натиск предлагането на социални 
услуги в градските райони, а в малките населени места и отдалечените селски райони групи от 
населението остават без надлежното обслужване. На ниво 2 по статистическите райони NUTS 2  (Фигура 
3, част A) бедността достига почти 30% в Северозападния район и в Югоизточния район в сравнение с 
едва 11,6% за Югозападния район (изчисления на EU-SILC 2012).2 Но по данни от неотдавнашно 
проучване на нивата на бедност3 за малки райони също се установяват джобове на бедността в райони 
по NUTS второ ниво с ниски нива на бедност. Както е видно от Фигура 3, част Б, почти всички региони 
по NUTS трето ниво в рамките на Югозападния район са с нива на бедност над 20% – относително 
ниското ниво на бедност в района се дължи на много ниския показател за град София, едва 6,6%. За 
Югоизточния район се откроява Сливен с нива на бедност над 36%.   

 

 
1 World Bank (2012). 
2 Националното ниво на лица в риск от изпадане в бедност по данни на EU-SILC 2012 е 22,7%.  
3 Извършено от Световната банка съвместно с Националния статистически институт на България и Европейската комисия.   
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Фигура 3: Нива на население в риск от изпадане 
в бедност, България 

 
A. Изчисления на бедността,  NUTS 2 

 
 

Б. Изчисления на бедността за малки райони, NUTS 3 

  

Пояснение: Прагът на риск от изпадане в бедност е 3236 лв. на възрастен (60% от приравнения разполагаем доход на 
домакинствата) 
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на данни от EU-SILC 2012  
 

Продължават структурните трудности на пазара на труда в България. Докато безработицата е спаднала 
до 7,2% (при среден показател за ЕС28 8,6), младежката безработица е 11,4% (при среден показател за 
ЕС28 10,2). Също така делът млади хора, които нито учат, нито работят, нито се обучават (NEET), в 
България е голям (19,3%) в сравнение със средното за ЕС28 (12%). Участието на пазара на труда е 
особено слабо сред жените, хората в напреднала възраст и младежите, съотнесено към средните 
показатели за ЕС28. Връзката на безработните и неактивните лица с пазара на труда е слаба, като 
хората се изправят пред множество пречки, заради които остават извън пазара на труда.4 Тези пречки 
включват ниско образование, малко на брой възможности за работа, слаб скорошен трудов опит и 
задължения за полагане на грижи в семейството.  

В България се наблюдава растящо търсене на основни услуги. Сред най-уязвимото население на 
страната се оформя все по-сложен комплекс от нужди вследствие на демографските процеси, трайния 
риск от изпадане в бедност и социално изключване (РИБСИ) и слабо активния пазар на труда. Някои от 
потребностите, които са най-силно изявени за уязвими групи, по-силно застрашени от бедност в 
сравнение с генералната съвкупност от населението, са: 

a) Население над 65 г. Тази група изправя пред изпитание не само здравните услуги, но и налага 
дългосрочна грижа, в т.ч. грижи у дома, мерки за намаляване на бедността за избягване на риска 
от изпадане в бедност с напредването на възрастта, както и рехабилитация на типичните здравни 
проблеми за хората на възраст.  

б) Домакинства, живеещи в бедност и при условия на социално изключване или застрашени от 
това. За бедните домакинства е вероятно да имат нужда от съчетание на повече услуги за 
посрещане на различните трудности, свързани с грижи за деца, закрила на детето, безработица, 
липса на жилище, намалена трудоспособност/увреждания, достъп до образование или други 

 
4 World Bank (2017) Portraits of Labor Market Exclusion 2.0. – Country Policy Paper for Bulgaria. 
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рискове, наблюдавани при семействата (напр. самотни родители, зависимост от наркотици, 
домашно насилие).  

в) Безработни и неактивни лица. Откликването на нуждите на безработните и трудово 
неактивните от всички възрасти и насърчаването на активност на пазара на труда изисква 
комбинация от подкрепа за и достъп до възможности за повишаване на уменията и до пазара на 
труда. Основните услуги следва да достигат до и да подкрепят уязвимите лица, търсещи работа, на 
средна и над средна възраст. Близо всеки четвърти в работоспособна възраст със слабо или 
никакво участие на пазара на труда е във възрастовата група 56-64 г.  

г) Лица с увреждания. Хората с увреждания от всички възрасти имат нужда от подкрепа, за да бъдат 
включени в обществото, за да са максимално независими и да се радват на достоен живот. Тези 
групи се нуждаят от комбинирани здравни и социални услуги и възможности за образование и 
развиване на уменията, както и услуги за заетост съобразно възрастта и вида увреждания.  

Налице е необходимост от по-цялостен и интегриран подход за управление и осигуряване на услуги, 
за своевременно идентифициране на уязвимите групи, бърза оценка на потребностите и 
индивидуализирано предоставяне на услуги. Уязвимите групи обикновено са свързани със слабо 
търсене, защото често живеят в маргинализирани райони, не разполагат с информация за предлаганите 
услуги, трудно им е да достигнат до съответните доставчици и невинаги осъзнават вида и степента на 
подкрепа, от която се нуждаят. Домакинствата по правило имат нужда от повече от една услуга и достъп 
до координиран комплекс от услуги за намаляване на рисковете от уязвимост, навлизане в или 
връщане към пазара на труда, минимизиране на зависимостта и предотвратяване на попадането в 
цикъла на бедност и социално изключване, който се предава от поколение на поколение.  

България е в процес на модернизиране на предоставянето на основни услуги, съществен елемент и 
ключов приоритет в който е подобряване на достъпа при един по-интегриран и хармонизиран подход. 
Под ръководството на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) правителството 
подготвя нов закон за социалните услуги с цел подобряване на качеството, ефективността, 
финансирането и наблюдението  на социалните услуги и механизмите за предоставянето им. Очаква 
се законът да въведе механизми за оценка на ефективността и ефикасността на услугите, отчитайки 
изхода от дейностите и използваните ресурси. Тези усилия са насочени към изготвяне на методики и 
указания за предоставяне и интегриране на услуги, изискванията по отношение на информационните 
и управленските системи и стандартите за качество5.  

1.2. Подкрепа на програмата за реформи на основните услуги в България  

Целта на настоящия доклад е да предостави информация на правителството на България за 
подобряване на достъпа до основни услуги и социални помощи при един по-координиран системен 
подход за надлежно посрещане на новопоявяващите се и все по-комплексни нужди на уязвимите групи 
в страната. Този анализ визира основни услуги като образование, здравеопазване, социално 
подпомагане, социална защита и закрила на детето, услуги за заетост и форми на социална подкрепа 
(като парични помощи, независещи от осигурителен статус/стаж за най-бедните). Избраният подход 
съответства на скорошни анализи и оценки, изготвени в страни от ЕС и ОИСР6. Обхватът също е в 
съзвучие с вижданията на правителството на България по отношение на интегрирането на услуги7. 
Образованието и здравеопазването са универсални секторни политики в страната, които се считат за 

 
5 Едновременно с тези мероприятия Министерството на здравеопазването координира работни дейности по планирането на 
разработването на интегриран подход за услугите между ресорите на здравеопазването и социалните дейности. Паралелно 
с това МОН внедрява междусекторен подход въз основа на услугите, свързани с управлението на случаи, за повишаване на 
равнопоставеността на достъпа до услуги. 
6 Вж. например Lara Montero, et al. (2016); OECD (2015); Scharle, A. (2015); Budapest Institute, et al. (2018).  
7 Republic of Bulgaria (2013).  
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основни и необходими с оглед благосъстоянието на всички хора и са в ресора съответно на 
Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Социалните 
услуги, закрилата на детето и заетостта наред със социалните помощи предоставят подкрепа на 
конкретни групи в обществото и целят намаляване на неравенството и социалното изключване на 
уязвими групи чрез помощ, ориентирана към потребностите, на принципа на последователност, 
своевременност, гъвкавост и всеобхватност. Тези услуги и помощи са в ресора на МТСП и неговите 
подведомства8.  

 

Докладът е насочен към достъпа до и предоставянето на социални услуги и услуги за заетост, социални 
помощи (парични помощи) като специални услуги, предназначени за уязвими групи, които допълват и 
– когато е необходимо – се интегрират с образователни и здравни политики като универсални услуги. 
За целта докладът следва концептуална рамка от три елемента: (i) социални помощи за осигуряване на 
включващ, прогресивен и ефективен механизъм за подкрепа на доходите и за отчитане на поведението 
на семействата; (ii) основни услуги за откликване на търсенето от страна на клиентите като качество и 
количество; и (iii) услуги по социална работа по случаи (управление на случаи) и социално 
посредничество, при които социални работници или посредници са в основата на системата за 
подкрепа на семейства, рационализирането на ползването на услугите, за по-оптимално насочване и 
определяне на критериите, на които бенефициерите следва да отговарят, и за обвързване на помощи 
и услуги. Достъпът до основни услуги сред уязвимите домакинства в страната и предоставянето на 
надлежна подкрепа (т.е. интегриране/комбиниране на помощи и услуги) силно залага на 
взаимодействието на трите елемента. В анализа се прави преглед на наличните дейности и се 
определят области за подобрение сред трите компонента, както и за съгласуването помежду им.  

В анализа се предлага рамка за обхващане и представяне на нуждите от предлагането на 
услуги/помощи за уязвими групи съгласно подхода с оглед жизнения цикъл. Съответно анализът 
проследява основните предизвикателства през жизнения цикъл на едно семейство, за да се 
наблюдават състоянието на текущите потребности от подкрепа (търсенето) и наличният комплекс от 
услуги (предлагането), за да се открои недостигът на основни услуги. Докато системите от основни 
услуги и социални помощи са насочени към всички българи, анализът и препоръките са специално 
насочени към бедното и социално изключеното население, което отговаря в общи линии на най-
бедните 20%. Някои от причините за този подход са: (i) като цяло категорийната насоченост на 
действащите политики към конкретни аспекти на уязвимост, а не към бедността и социалното 
изключване, при което значителна част от бедното население бива лишено от социални помощи и е с 
труден достъп до услуги; (ii) намаляването на бедността като приоритет за правителството предвид 
ограничения напредък в страната в сравнение със средните стойности за ЕС, като вниманието върху 
най-бедните 20% процента от населението ще осигури необходимата информация за съответното 
прецизиране на политиките; и (iii) различните потребности и искания на отделните възрастови групи 
сред най-бедните, което на свой ред налага индивидуализирана подкрепа.  

В съответствие с тази рамка докладът се състои от три основни раздела. Глава 2 очертава 
потенциалното търсене на основни услуги в България. Там се позиционират съществуващите прояви на 
уязвимост в съответната част на жизнения цикъл с особено внимание върху потребностите на бедното 
население. Анализът съдържа описание на профилите на бедността ведно с оценка на уязвимостта и 
риска за различните групи от населението. В Глава 3 в обобщен вид се дават констатациите от прегледа 
на основните услуги и социалните помощи в страната. В Глава 4 са представени препоръки за 
подобряване на ефективността и ефикасността на основните услуги и социалните помощи в България. 

 
8 Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания и Агенция за закрила на детето. 
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Приложение 1 съдържа предварителен набор от конкретни дейности, които да се извършат през 
идните няколко години, за оперативното реализиране на предложените в Глава 4 варианти. Някои от 
тези дейности може да са в подкрепа на изготвянето на проекта на нов закон за социалните услуги; 
други са необходими за въвеждане на нови подходи и практики за повишаване на ефективността и 
ефикасността на услуги и помощи.  
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2. Клиентите на основни услуги 

2.1. Определяне на характеристиките на населението – сегментът на най-бедните и най-

уязвимите домакинства в страната 

Бедните домакинства, или намиращите се в най-долните 20% от разпределението на доходите9, през 
2013 г.10 са наброявали 589 хил., или 1,46 млн. души. За тези домакинства се наблюдават няколко 
ограничаващи фактора, свързани с човешкия капитал (напр. заетост, образование, здравеопазване), и 
фактори по линия на свързаността (живеещи в селски и отдалечени райони), които спъват потенциала 
им за преодоляване на бедността (вж. Фигура 4, част A). Домакинствата, чиито членове са с ниско 
образование11, са преобладаващата част от бедните (68%), докато съответният дял от генералната 
съвкупност е едва 38%. Над половината от бедните домакинства са в селски райони, в които 
възможностите за генериране на доходи са оскъдни. За бедните домакинства е и много по-вероятно 
да имат поне един член в напреднала възраст (65 г. или повече). Сред бедните домакинства е по-
обичайно да има поне един член с ограничения заради здравето или поне един безработен член. И 
накрая домакинствата с три и повече деца е по-вероятно да са бедни в сравнение с домакинства с по-
малко деца (вж. Фигура 4, част Б). Ниското образование, местоживеенето в селски райони, 
напредналата възраст, безработицата и проблемите със здравето са все фактори, свързани с нисък 
потенциал за учене. 

  

 
9 Навсякъде в анализа в настоящия доклад се правят препратки до пет квинтила на доходите. Най-бедният е наречен „най-
бедните 20%“ и представлява домакинствата, попадащи в него. Останалите квинтили са обозначени Q2, Q3, Q4 и „най-горните 
20%“. Съгласно EU-SILC за 2013 21% от населението на България е в риск от изпадане в бедност (в РИБ). Поради тази причина 
най-долните 20% са наречени „бедните“. Ние се съсредоточаваме изключително върху материалната бедност (т.е. в РИБ), а 
не толкова върху по-широкото понятие „застрашени от (в риск от изпадане в) бедност и социално изключване“ (в РИБСИ). 
Населението в РИБСИ е 48% от общото население на страната през 2013 г. Насочването на вниманието само върху 
материалната бедност (съответно по-малък подсегмент от съвкупността) означава и по-силно изразено неравенство, което 
откроява условията, в които се намират най-уязвимите. Тази част населението по данни от 2013 г. на EU-SILC е 1,46 млн. души, 
или 589 хил. домакинства.  
10 Изчисления на екип на Световната банка по данни на EU-SILC, 2013 г.  
11 Ниско образование тук се отнася до основно или по-ниско образование за членове на домакинствата на възраст 18 г. и 
повече.  
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Фигура 4: Процентен дял от домакинствата, по характеристики на домакинствата, от най-бедните 20% 
от домакинствата и общото население на България 

 

 

2.2. Жизнен цикъл на бедните и уязвимите домакинства в България 

Правителството на страната е развило системата от основни услуги и социални помощи, насочени към 
рисковете, пред които се изправят семейства и лица в хода на своя живот, от бременността до старостта 
(Диаграма 1). Този раздел представя резюме на основните  констатации на анализ на риска и 
уязвимостта с оглед жизнения цикъл въз основа на данни на EU-SILC. Анализът е насочен към онези 
рискове и аспекти на уязвимост, които засягат най-бедните 20% от населението (с използване на 
приравнен разполагаем доход) в страната, в сравнение с генералната съвкупност (т.е. за петте квинтила 
на доходите). Анализът предоставя приблизителни разчети на търсенето на основни услуги в страната 
и пропуските на покритието въз основа на наличните данни. 
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Диаграма 1: Анализ на настоящата нужда от подкрепа и услуги в България с оглед жизнения 
цикъл12 

 

Източник: Диаграма, изготвена от Световната банка  

Диаграма 1 представя общата рамка за изготвяне на анализ с оглед жизнения цикъл на настоящата 
нужда от подкрепа и услуги в България. Горната част представя различните жизнени етапи за едно 
домакинство или отделен човек – от бременността до старостта. Долната част показва някои рискове 
и аспекти на уязвимост. Някои от тях са присъщи на определен етап от жизнения цикъл; други, като 
например влошеното здраве, могат да присъстват във всяка фаза. Жълтите карета представляват 
рисковете, които са общи за всички страни, като например изоставане в ранното детско развитие, от 
бременността и ранното детство или риска от недостатъчно обучение за придобиване на работни 
умения в юношеството, което впоследствие се превръща в нискоквалифицирана заетост. Оранжевите 
карета се отнасят до въпросите, характерни за България, изведени в анализа и развити по-долу.  

Подходът с оглед жизнения цикъл определя основните рискове за различните групи. Прегледът (вж. 
Приложение 1 за пълния преглед) е насочен към основните рискове, които, в случай че останат без 
надлежните мерки, могат да се превърнат в трайни пречки за семейства и лица за излизане от 
бедността и социалното изключване. Например изоставането в ранното детско развитие при малки 
деца може да е в ущърб на способностите им за учене, да увеличи риска от отпадане от училище и/или 

 
12 Жълтият цвят означава общият риск, на който са изложени бедните домакинства съгласно подхода на 

жизнения цикъл. В оранжев е означен рискът, за който данните от EU-SILC показват висока значимост. 

Всички те са представени в следващите части и са подробно анализирани в Анекс II. 
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непридобиване на квалифицирани умения и съответно да обуслови ниска производителност (и 
доходи), когато станат възрастни. 

2.2.1. Четири основни риска в годините на ранното детство и юношеството (0-16 г.) 

• Нисък достъп до официалната система за грижи (formal care) – Сред лицата от най-долния 

квинтил 58% от децата на възраст от 0 до 6 г. не получават грижи в официалната система13 за 

разлика от най-горния квинтил, в който този дял е 38%.14 Налице има много данни, които сочат, 

че грижите за малки деца в официалната система, особено в предучилищна възраст, има силно 

въздействие върху ранното детско развитие, което води не само до по-добри постижения в 

училище, но и до по-добра реализация на пазара на труда (Tanner et al., 2015). 

• Свръхпредставеност на домакинствата със самотен родител – Сред бедните домакинства 

децата на възраст от 0 до 15 г. е по-вероятно да живеят с един родител или изобщо без 

родители. Семействата със самотен родител разполагат с по-малко ресурси – както доходи, 

така и време, което да отделят за децата си (OECD, 2011). Също така тези семейства са по-

уязвими по отношение на сътресения в доходите, тъй като разчитат на един-единствен 

източник на същите. 

• Намаляващи нива на записване в училище – Нетните нива на записване в училище сред децата 

на възраст за предучилищно, начално и основно образование през последните години спадат 

в страната. Най-резкият спад е отчетен в нетните нива на записване за начално образование, 

от 95,8% през 2011/12 г. до 92,1% през 2016/17 г.  За основно образование показателите са най-

ниски в сравнение с всички други четири етапа на образованието – едва 78,2% през 2016/17 г. 

Показателят е особено нисък, като се вземе предвид, че основното образование е част от 

задължителното образование. Има зависимост между записването в училище и доходите – 

едва 87% от всички деца на възраст 5-16 г. в най-бедния квинтил са записани в училище за 

учебната 2016/17 година, докато показателят за децата в квинтил 4 е 93%.  

• Пренаселеност – за домовете,  в които живеят децата и младежите, се наблюдава най-висока 

склонност да са пренаселени, особено за най-долния квинтил. Пренаселеността, която се счита 

за риск поради вероятността от проблеми със здравето, психологически стрес, тревожност и 

домашно насилие, е в силна зависимост както с бедността, така и с жизнения цикъл:  за най-

долния квинтил пренаселеността достига 84% (за деца между 7 и 15 г.).  

2.2.2.  Две основни предизвикателства за младежите (16-24 г.) 

• Ниски нива на записване в училище – Налице е силна зависимост между бедността и 
отпадането от училище. Лица на възраст 16-18 г. следва да посещават гимназия15, но над 25% 
от най-бедния квинтил не ходят на училище, а над една десета имат само завършено начално 
или по-ниско образование. Отпадането от училище е свързано и с ниско качество на 

 
13 Системата за официални грижи включва заведения за дневни грижи за деца; грижи за деца от професионални 
детегледачи в дома на детето или на детегледача; предучилищно образование; образование в системата на 
задължителното училищно образование (за деца в училищна възраст); и грижи за деца в центрове за такива услуги [грижи 
за деца в центрове за услуги за грижи за деца извън училищните часове (занимални)]. 
14 Ако се погледне също само неофициалната грижа (т.е. предоставяната от роднини, други членове на домакинството, без 
родителите, приятели или съседи), непокритието в най-долния квинтил пада едва до 51%. 
15 Официалната възраст, на която децата трябва да завършат начално образование, е 10 г. Средното (прогимназиалното) 
образование се завършва на 14 г., а гимназиалното – на 18 или 19 г. Задължителното образование започва на петгодишна 
възраст (предучилищно възпитание) и завършва на 16 г.  
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образованието, затруднения при учене или проблеми със здравето, като всички тези фактори 
съответно обуславят в някаква степен социалното изключване и бедността. 

• Високи нива на лица, които нито учат, нито работят, нито се обучават (NEET) – За генералната 
съвкупност близо една трета от всички младежи нито учат, нито работят, нито се обучават, а за 
най-долния квинтил показателят е доста над 60%. Наблюдават се и силно изразени различия 
по пол. Докато почти всички лица от мъжки пол, които нито учат, нито работят, нито се обучават, 
посочват, че са безработни, жените от същата група е по-вероятно да са ангажирани с 
домакински задължения, особено ако попадат в най-долния квинтил на доходите. Ако едно 
лице в млада възраст нито учи, нито работи, нито пък е в някаква форма на обучение, това 
подкопава много силно неговата бъдеща пригодност за наемане на работа и за получаване на 
доходи (Ruhm, 1991 and Clark et al., 2001). Високите нива на неактивност сред бедните жени 
могат да са знак за липса на достъп до услуги за грижи за деца, при наличието на които жените 
биха могли да участват в пазара на труда.  

2.2.3.  Два основни източника на уязвимост при възрастните (25-64 г.) 

• Безработица – Възрастните в най-долния квинтил на доходите са непропорционално засегнати 
от безработица: както мъже, така и жени на възраст между 25 и 64 г. почти два пъти по-често 
съобщават за безработица в сравнение със средната норма за тези лица (мъже: съответно 43% 
и 16%, жени: съответно 38% и 14%). Също така бедните жени е по-вероятно да са неактивни за 
разлика от жените, които не попадат в групата на бедните (съответно 27% и 17%). 
Безработицата е свързана не само с риск от изпадане в трайна такава, но и от проблеми със 
здравето, вкл. с психичното здраве, изолация, отхвърляне от страна на обществото, загуба на 
жилище и други. Неактивността сред жените е основно свързана с домашните им 
ангажименти16 и може отчасти да се дължи на по-малък достъп до грижи за деца за бедните 
домакинства.  

• Лошо здраве и слаб достъп до здравни услуги – Докато делът на възрастните, които съобщават 
за лошо или много лошо здраве е пренебрежимо малък в най-горния квинтил на доходите, 
съответният показател за най-долния квинтил скача до 14%. Тези лица обаче не определят 
здравословните си проблеми като пречки за своята активност, а честотата, с която се среща 
лошото здраве, е по-голяма от тази на много сериозните здравни проблеми. Дори и 
проблемите със здравето да не са сериозна пречка за лицата в активна възраст, когато не се 
лекуват и наблюдението и профилактиката са по-слаби, с напредването на възрастта 
състоянието се влошава (O’Donnell, 2007).  

2.2.4.  Три основни риска за лицата в напреднала възраст (65 г. и повече): 

• По-високи нива на бедност – Старите хора е по-вероятно да са бедни в сравнение с лицата на 
възраст 19-64 г.: 25% от най-долния квинтил са над 65 г., а за генералната съвкупност 
показателят е 20%. Старите хора са особено застрашени от бедност поради ограничения си 
потенциал да изкарват доходи и разчитането на пенсии за старост с фиксиран размер, които по 
данни от проучвания често не стигат, за да може лицето да излезе над линията на бедността, 
т.е. от най-долния квинтил на доходите.  

• Домакинства с един-единствен член – Старите хора, които живеят самотно, са много по-
застрашени от бедност: 33% от домакинствата със стари хора в най-долния квинтил се състоят 
от самотен член в сравнение с показателя за генералната съвкупност, който е едва 14%. Полът 

 
16 Над 80% от жените, които са извън пазара на труда, посочват, че посвещават времето си на задълженията у дома.  



 

 

22 

 

се явява силен фактор за материалната бедност и самотните домакинства за напредналата 
възраст: в 74% от домакинствата на лица в напреднала възраст със самотен член живее самотно 
жена – което се дължи и на по-голямата продължителност на живота за жените. Причината за 
показателя е отчасти по-ниската пенсия за жените (поради по-малък трудов стаж и по-ниско 
заплащане). Вследствие стари жени, които живеят сами, е по-вероятно да са бедни в сравнение 
с мъже от съответната група.  

• Лошо здраве – С напредването на възрастта физическото и психичното здраве се влошават, 
което пречи на лицата да изпълняват ежедневните дейности. Лошото здраве 
непропорционално силно засяга старите хора в най-долния квинтил. Сред най-бедните над 65 
г. 37% посочват, че са с лошо или много лошо здраве в сравнение с ниския дял от 16% за 
квинтила с най-високите доходи за същата възрастова група.   
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3. От страна на системата – помощи и услуги 

Констатациите на оценката на предлагането, извършена в рамките на аналитичната дейност, се състои 
от три части. След кратък обзор на обхвата и размера на основните услуги и социални помощи се дава 
в резюме оценка на услугите – с внимание основно върху социалните услуги, услуги по закрила на 
детето и за заетост, следвана от анализ на социалните помощи, отчасти въз основа на съществуващи 
оценки.  

3.1. Общ преглед на предлаганите помощи и основни услуги 

Както е посочено в раздел 1.2. по-горе, обхватът на анализа на основните услуги включва образование, 
здравеопазване, социално подпомагане, социални услуги и услуги закрила на детето и за заетост, както 
и социални помощи, включително парични помощи, независещи от осигурителния статус/стаж.  

По данни на Евростат общите разходи за основни услуги и социални помощи в България съставляват 
над 20% от БВП. През 2015 г. значителна част от общите разходи за основните услуги съответстват на 
услугите, основани на вноски и помощите. По-специално социалната закрила, основана на вноски 
(основно вноски за пенсии), съставлява близо половината от общите разходи в основните услуги и над 
85% от разходите за социална защита. За разлика от това делът на помощите, които не се основават на 
вноски, е по-малък от 1,5% от БВП, докато на делегираните социални услуги, предоставяни от 
общините, се падат към 0,6% от БВП (Таблица 1). 

 

Таблица 1: Разходи за основни услуги и помощи  

(% от БВП) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Здравеопазване 4,4 4,5 5,5 5,5 5,0 

- Фонд „Социално 
осигуряване“ 

3,0 3,3 3,8 3,6 3,6 

- Здравни помощи, които 
не се основават на вноски 

1,0 0,7 0,6 0,6  

Образование 3,3 3,7 4,1 4,0 3,4 

Социална защита 12,4 13,5 13,4 13,3 12,7 

- Фонд „Социално 
осигуряване“ 

10,5 11,4 11,3 11,1 10,9 

- Социални помощи, които 
не се основават на вноски 

1,3 1,3 1,4 1,4  

Общо 20,1 21,7 23 22,8 21,1 

Източник: Евростат, ESSPROS 

 

Анализът на предлагането е насочен към социалните услуги, закрилата на детето и заетостта, както и 
социални помощи, защото са целево насочени към особено уязвими групи (за разлика от политиките 
за образование и здравеопазване, които се явяват универсални). Оценката се отнася и до връзката 
между целевите услуги и универсалните политики за подкрепа на конкретни уязвими групи (напр. 
здравни програми, допълващи социалните грижи за стари хора или лица с увреждания/намалена 
трудоспособност; специално образование, допълващо услугите за закрила на детето и за деца със 
специални образователни потребности и увреждания, и пр.). По-специално тези услуги и помощи 
включват следното:  
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• Социални услуги, състоящи се от (i) социални услуги, базирани в общността, вкл. резидентни 
услуги (напр. настаняване в центрове от семеен тип, временно настаняване, кризисни 
центрове, защитени жилища и пр.) и нерезидентни услуги (напр. дневни центрове, звено 
„Майка и бебе“, центрове за социална рехабилитация и интеграция и пр.); (ii) социални услуги 
по домовете; и (iii) социални услуги в специализирани институции за деца (напр. домове за 
деца, лишени от родителска грижа) и за възрастни (напр. домове за стари хора с умствени 
увреждания). 

• Услугите за насърчаване на заетост включват услуги за посредничество за намиране на 
работа и услуги за заетост за регистрирани безработни лица. Услугите за посредничество 
включват (i) предоставяне на информация и насоки на лица, търсещи работа, и на 
работодатели; (ii) психологическа подкрепа за лица, търсещи работа, предимно предлагана под 
формата на семинари; (iii) подкрепа за насърчаване на активност на пазара на труда; (iv) 
насочване към подходящи програми за заетост, мерки и обучение; и (v) предоставяне на насоки 
във връзка със започване на работа.  

• Социалните помощи, които обхващат редица редовно или еднократно изплащани помощи, 
независещи от осигурителния стаж/статус17, както и категорийни и обвързани с доходите 
парични помощи. Тези форми на подкрепа са насочени целево към различни групи (лица и 
семейства). В основата на системата за социални плащания са (i) социалните помощи, свързани 
с диференцирания минимален доход, които се определят въз основа на социалния статус 
(доходи, активи, имуществено състояние) и целева помощ за отопление, и (ii) редовни 
категорийни помощи за подкрепа за деца по линия на семейни и детски надбавки и 
интеграционни добавки за лица с намалена трудоспособност/увреждания. Има обаче поне още 
две групи помощи, независещи от осигурителен стаж/статус: първата обхваща допълнителни 
регулярни помощи, еднократни помощи и временни помощи за тези три категории 
бенефициери (социално слаби семейства, деца и лица с намалена трудоспособност). Втората 
група включва добавки към пенсията, независещи от осигурителния стаж, включващи социална 
пенсия за старост за социално слаби стари хора и (военно)инвалидна пенсия. (В раздел 3.2. е 
даден подробен анализ на системата на социалните помощи.) 

Централен елемент на достъпа до основни услуги в България е посредническата роля на ключови 
специалисти в съответните професии за определяне на рисковете и уязвимостта и за съдействие на 
ползвателите да се свържат с услугите. Тези дейности се извършват от различни служители в 
зависимост от сектора и функциите. Най-често това са социалните работници, които работят по 
съответните случаи.18 Най-общо тяхната функция е да откриват лицата, които са уязвими, които са в 
риск или които имат специална нужда от конкретна подкрепа, като в някои случаи насочват 
ползвателите към други специализирани центрове. Подходът по отношение на дейностите по случаите 
е различен в различните области, тъй като регламентацията е различна, по силата на нормативна и 
поднормативна уредба. 

 
17 Социалните помощи, независещи от осигурителен стаж/статус, са парични помощи изцяло за сметка на държавния бюджет 
(напр. семейните помощи и детските надбавки, целевите помощи за отопление, социалните пенсии и пр.). Помощите, 
зависещи от осигурителния стаж, са инструменти за подкрепа, за които бенефициерите участват с осигурителни вноски за своя 
сметка (частично), в съответните фондове, обикновено докато работят (напр. за пенсионно осигуряване, за обезщетения за 
безработица и пр.).  
18 Социалната работа, извършвана от социални работници, наричана също и управление на случаи, е в различни сектори или 
услуги. Самите социални работници могат да са и посредници/медиатори или лични съветници. За целите на настоящия 
анализ всички тези дейности се включват в понятието социална работа по случаи/управление на случаи от социални 
работници.  
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3.2. Предизвикателства и възможности за България във връзка с достъпа до и предоставянето 

на социални услуги 

Съгласно действащата нормативна уредба България инвестира в предоставянето на универсален 
подход за образованието и здравеопазването и целева насоченост към уязвимите групи от 
населението чрез специализирани услуги за заетост, социални услуги, закрила на детето, както и 
социални помощи (парични помощи). Предоставянето на основни услуги е делегирано на общините. 
Съществуващите системи за услуги са предназначени за създаване на пряка връзка между доставчици 
и ползватели на услуги, за увеличаване на капацитета за своевременно идентифициране на социално 
слаби и изключени семейства, на рисковете и аспектите на уязвимост, пред които се изправят 
домакинства, и за осигуряване на услуги и подкрепа, отговарящи на нуждите в различните етапи от 
житейския път на лицата и домакинствата. (В Приложение 2 е дадена таблица с основните услуги по 
възрастови групи съгласно подхода с оглед жизнения цикъл).  

Констатациите от настоящата аналитична дейност сочат, че има значителен потенциал за подобряване 
на съществуващата система за предоставяне на социални услуги и услуги за заетост. Не всички уязвими 
групи получават адекватна подкрепа от наличните механизми, като нововъзникващи или по-
комплексни потребности невинаги биват надлежно посрещнати от предлаганите услуги и помощи. 
Предоставянето на социални услуги, закрила на детето и заетост следват практики, при които се 
установяват слабости, които пречат на услугите пълноценно да помагат на най-нуждаещите се чрез 
индивидуализирана и своевременна подкрепа. Тези практики са свързани с три основни области, а 
именно: (i) целево насочване към бенефициери и достъп до услуги; (ii) услуги, свързани със социална 
работа по случаи (управление на случаи) и ролята на социалните работници; и (iii) планиране, 
бюджетиране и предоставяне на услуги.  

Целево насочване към бенефициери и достъп до услуги. Достъпът до услуги в България е основан на 
съчетание на подкрепа, предоставяна при поискване, при заявка (demand-for-support, walk-in), и на 
категориен принцип на индивидуално ниво. При този подход уязвимите и маргинализираните 
домакинства е по-вероятно да останат извън системата и за тях достъпът до услуги да е по-труден, 
което обуславя слабостите в покритието. Достъпът до услуги е главно при поискване, което означава, 
че от лицата се очаква сами да потърсят предлаганите услуги. Две са последствията от това. От една 
страна, социалните услуги обикновено се предоставят в определено за целта място, като ползвателите 
трябва да го посетят и да подадат заявления, за да получат достъп до услугата. Повечето услуги, 
базирани в общността, се предлагат в гъстонаселени места. Но граждани извън тях може и да не знаят, 
че изобщо се предлага такава подкрепа, която им се полага, или достъпът до нея може да е труден и 
скъп. Не са разработени систематични механизми за доставка на социални услуги чрез различни форми 
на филиали или групи за изнесено предлагане в по-малки населени места, в които търсенето не е 
достатъчно голямо, за да оправдава самостоятелно предлагане на услугата. Също така потенциалните 
бенефициери често се натъкват на трудности поради липсата на сбита и точна информация, 
предоставена по разбираем и достъпен начин за наличните услуги и дейностите за подкрепа, които 
произтичат от тях.  

От друга страна, практиката да се предоставят услуги, когато лицата ги заявят, намалява вариантите за 
прилагане на превантивна подкрепа за уязвимите групи. Когато хората се обърнат към Агенцията за 
социално подпомагане, за да заявят услуга, обикновено причината е, че рискът вече се е реализирал и 
семейството или лицето вече са засегнати. Това превръща необходимата подкрепа повече в „мерки, 
предприемани при наличие на проблем“, което по правило отнема повече време, основано е върху 
услуги и е по-скъпо. Отсъствието на превантивен подход ограничава възможността на доставчиците (i) 
да достигат изпреварващо ползвателите и да установяват потенциалните фактори, които биха 
увеличили уязвимостта и излагането на риск; (ii) да установяват рано и точно рисковете; и (iii) да 
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действат така, че да се предотвратяват рисковете и евентуалното системно (и понякога ненужно) 
ползване на услугите.  

В същото време подборът на категориен принцип за подкрепа на лица в риск означава, че различните 
услуги и помощи са насочени към лицата, а не толкова към семейството като едно цяло. Отчасти на 
тази практика се отдават трудностите и високите разходи на достъпа до и ползването на услугите. В 
същото време категорийният принцип може да не сработи за пълно обхващане на всички бедни и 
маргинализирани семейства и/или за предоставяне на подкрепа на семейството като единица, като 
едно цяло за надлежно посрещане на рисковете, които ги застигат. Независимо от броя помощи, което 
едно лице или семейство има право да получава, за всяка от тях се провежда отделна процедура (вкл. 
заявление, регистрация, оценка, редовна проверка дали получателите отговарят на критериите „за“ и 
пр.). Тези практики пораждат допълнителна тежест за семействата и служителите (като повишават 
административните разходи), без задължително да предоставят подкрепа на всички застрашени 
членове на семейството, защото услугите и помощите са предназначени за конкретни нужди за 
конкретни лица.  

Управление на случаи и социална работа. Управлението на случаи и услугите за социално 
посредничество са ключови елементи за гарантиране на достъпност на предоставянето на основни 
услуги за уязвимите групи, съобразени с конкретни потребности. Съгласно действащата нормативна 
уредба услугите следва да са основата на социална работа, да се извършват по начин, който не 
накърнява личното достойнство на хората и разчита на индивидуализиран подход за оценка на 
потребностите на лицата и семействата. В тази рамка ролята на служителите, отговорни за 
управлението на случаи и услуги за социално посредничество, е ключова за свързване на ползвателите 
с помощите/услугите и съобразяване на индивидуализираните услуги с потребностите. Управлението 
на случаи и социалната работа имат потенциал: (a) да допринесат значително за улесняване на достъпа 
на бедни и социално изключени групи до налични услуги и помощи; (б) за въвеждане на подход за 
превенция при предоставянето на услуги; (в) да улесняват съгласуването на предоставянето на услуги 
за по-добро посрещане на потребностите на ползвателите; и (г) за внедряване на система за подкрепа, 
ориентирана не толкова към отделното лице, а към семейството като едно цяло. За подобряване на 
резултатите и предоставянето на услугите при управлението и социалната работа следва да се отчитат 
някои практики, които подкопават ефективността и ефикасността и които са посочени в синтезиран вид 
по-долу:  

• Управлението на случаите, услугите за социално посредничество и като цяло ролята на 
социалните работници се уреждат от различни нормативни актове, поради което се извършват 
от различни служители в различни услуги и за различни групи от населението. Има три главни 
области, в които е застъпена социалната работа: (a) в дейностите за деца и закрила на детето, 
(б) в системата на предучилищното и училищното образование като една от мерките за обща и 
допълваща подкрепа за личностно развитие, и (в) в услугите за заетост, в подкрепа на 
Програмата за активиране на неактивните лица (в Приложение V е дадено синтезирано 
описание на управлението на случаи и ролята на социалната работа в доставянето на основни 
услуги в България). Координацията между тези три основни области е слаба19. Поради това не 
само че някои уязвими групи (като хора с намалена работоспособност/увреждания, неактивни 
лица и стари хора) остават без подкрепа в рамките на социалната работа по случаи към 

 
19 Неотдавна стартиралият интердисциплинарен механизъм, ориентиран към обхващане и задържане на деца в училищна 
възраст в системата на задължителното образование в страната, показва, че отделните системи могат да прилагат и съгласуват 
единни действия, предназначени за конкретни уязвими групи. Важно е първата стъпка да се използва като платформа за 
събиране и споделяне на информация между секторите, за насочване към подходящи услуги и помощи, за наблюдение на 
развитието на бенефициерите и за разработване и поддържане на инициативен подход като главен елемент на новата 
система за основни услуги. 
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системата за услуги, но и практиката е ориентирана към отделното лице, а не към семейството. 
В резултат много бедни и маргинализирани домакинства биват изключени. Също така този 
подход ограничава способността на доставчиците на услуги да разработват надлежни 
инструменти за обхващане и подкрепа на някои групи, като семейства в бедност и социално 
изключване. 

• В повечето ситуации управлението на случаи и дейностите на социалните работници не са с 
оглед разширяване на обхвата; положението е противоположно – потенциалните ползватели 
сами трябва да търсят помощта. Тази практика може да не позволява реализирането на 
ключови дейности за подобряване на ефективността на предоставянето на услуги, като 
например: (a) систематично достигане до ползватели, живеещи в маргинализирани райони и в 
по-голям риск от оставане извън системата на социалните услуги; и (б) постигане на целта за 
ранно установяване на рисковете и реализиране на предимствата на тази практика с оглед 
благосъстояние на семействата и използване на наличните услуги. Действащата нормативна 
уредба предвижда мобилни услуги за бенефициенти, живеещи в отдалечени и 
маргинализирани райони, но тази възможност не се използва пълноценно и систематично.  

• Обхватът на работата по случаи в голяма степен е сведен до получаване на заявления за 
ползване на  услуги, оценка на индивидуалните потребности и насочване към конкретните 
услуги, като се пропускат някои от ключовите елементи на тази практика. От една страна, 
социалната работа не предвижда продължаваща индивидуализирана подкрепа на ниво 
семейство за съвместно определяне на рисковете, за договаряне на вариантите за следващи 
дейности, за поставяне на конкретни цели и за осигуряване на пряка подкрепа и консултации. 
От друга страна, въпреки че социалните работници отговарят за насочване на лицата към 
подходящи услуги, техните отношения с ползвателите се преустановяват с извършването на 
насочването, като ползвателите остават без лице за контакт, което да потърсят при проблеми 
със съответната услуга.  

Като обобщение България е натрупала значителен опит в разработването на услуги, свързани с 
управлението на случаи за определени групи от населението, изложени на определени рискове. Но 
както се наблюдава и при други основни услуги и помощи, слабостите в покритието и някои оперативни 
практики оставят важни сегменти от уязвими групи извън този ключов елемент на предоставянето и 
съгласуването на услугите. 

Планиране, бюджетиране и предоставяне на услуги. Предоставянето на универсални услуги 
(образование и здравеопазване) за конкретни уязвими групи изисква допълнително ниво на публични 
грижи (социални услуги, парични помощи или помощи в натура), за да се улеснява свързването на тези 
групи с наличните услуги. Фрагментацията на действащите политики обаче ограничава тези връзки. 
Оценката сочи, че предоставянето на основни услуги (като същото важи и за социалните помощи) е 
доста разпокъсано като процедури, без да има особени стимули доставчиците да си взаимодействат. 
Този подход е довел до система за предоставяне на услуги, в която отделните сектори и услуги действат 
независимо едни от други, спазвайки доста стриктни правила и дефиниции, но без механизми за 
насърчаване на координация и интеграция или въвеждане на иновативни подходи, адаптирани към 
характеристиките на конкретните целеви групи. По-специално в много случаи социалните услуги не са 
гъвкави и не разполагат с инструментите за предоставяне на адекватно съчетание на подкрепа 
помежду си или в допълнение към други основни услуги (образование, здравеопазване и заетост) или 
социални помощи на подходящите групи от населението своевременно. Например се наблюдава слаб 
отговор под формата на услуги на комплексните потребности на най-бедните и най-уязвимите 
семейства, което води до допълнителна тежест за конкретните сектори (т.е. образование, 
здравеопазване) предвид това, че когато лицето най-накрая достигне до системата, то вече е в тежко 
социално, емоционално или здравословно състояние.  
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Една от открояващите се причини за ситуацията е свързана със съществуващия подход за разделение 
на политиките за всяка услуга. Този подход в крайна сметка води до разработването на различна и в 
много случаи некоординирана нормативна и поднормативна уредба, както и процедури за планиране, 
управление и бюджетиране на услугите. Два фактора са допълнително усложняващи: липса на 
координационни механизми и пречки пред навлизането на доставчици на услуги, които не са от 
публичния сектор. 

Политиките за социални услуги и помощи са се развили по начин, при който всяка мярка или дейност 
трябва да е изрично разписана в закон или политика и всяко възможно изключение също трябва да е 
нормативно установено. В резултат на това има десетки нормативни и поднормативни актове, както и 
няколко стратегии за политиките, а нивото на последователност е много ниско: Приложение IV 
съдържа списък на регламентите и стратегиите, които в момента уреждат основните услуги и 
социалните помощи. 

Като цяло системата на социални политики изобилства от административни изисквания и процедури, 
които не са съгласувани помежду си, дори напротив – често се наблюдава дублиране на изисквания за 
ползвателите и на дейности за доставчиците, както и пропуски в предоставянето на услуги. Така 
например Правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане определя 11 вида услуги, 
базирани в общността, някои от които с „вариации“ (напр. центрове за дневни грижи, центрове за 
настаняване от семеен тип и пр.), с което единадесетте вида услуги стават над 30 заради 
разновидностите. Това не способства за подобряване на яснотата по дефинирането на услугите, на 
целта им като инструмент на политиките или целевите групи и конкретните нужди, които подлежат на 
посрещане, и съответно достигането до потенциалните ползватели. 

Фрагментацията на услуги се засилва от начина на планиране и управление за целите на разширяване 
на мащаба и финансирането на социалните услуги в практиката. Процесът на планиране за 
разширяване на услугите е по принцип основан на нуждите, установени на местно и регионално ниво. 
Нови услуги, които отговарят на условията за получаване на държавно финансиране, се планират в 
съответствие с класификацията на услуги съгласно Правилника за прилагане на ЗСП. Разгръщането на 
услугите е част от областните стратегии и реалното въвеждане и предоставяне изисква наличието на 
съответната материална база (помещения) за дейностите по услугите, което е отговорност на 
общините, както и одобрение на областно ниво. В резултат на това одобряването на нови услуги в 
дадена община зависи от три административни нива: включване на новата услуга в областната 
стратегия (областно ниво), качество на материалната база за дейностите по услугите, която следва да 
се осигури от общините преди одобрението на финансирането (местно ниво) и наличието на средства 
от държавата, които да покриват дейностите по услугите (централно ниво).  

Системата за планиране на социалните услуги се е развила по начин, който затруднява новаторството 
и интеграцията, ограничавайки капацитета на общини и външни доставчици да подобряват 
предоставянето на услуги. Първо, разгръщането на услуги, финансирани от държавата, е ограничено 
до онези услуги, които са определени в действащата нормативна уредба – като Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция, Дневни центрове, Центрове за настаняване от семеен тип, – като се 
ограничават възможностите за алтернативен подход. Второ, съгласно закона местните органи трябва 
да предоставят социални услуги на своята територия и на жителите на същата, което не позволява 
потенциални партньорства и сдружения между отделни местни органи. Трето, въпреки наличието на 
областни стратегии и дори възможности за предоставяне на услуги на партньорски начала 
въвеждането на нова услуга е затворен процес на общинско ниво, което затруднява практически 
партньорства и взаимодействия между органите на местната власт.  

Разширяването на услуги, когато е необходимо, е трудно, защото финансирането е съгласно единен 
разходен стандарт, основан на съществуващия капацитет (с оглед вложените ресурси), а не е 
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ориентиран към търсенето (основан на резултатите). Капацитетът на всяка една услуга е въз основа на 
броя места в услугата и разполагаемия личен състав, който да извършва дейността и да помага на 
бенефициерите, което се очаква да бъде съобразявано с броя на последните. Поради това въз основа 
на вложените средства услугите са с предварително определен одобрен капацитет и броят ползватели 
е ограничен съобразно този капацитет. Бюджетните средства за социалните услуги са според 
размерите, определени чрез единния разходен стандарт, приеман ежегодно с решение на 
Министерския съвет. Тези стандарти са едни и същи независимо от региона, в който се предоставят 
услугите. Решението се отнася в еднаква сила за всички делегирани услуги, а финансирането се 
определя от Министерството на финансите. 

Също така финансирането с бюджетни средства на услугите създава пречки те да се адаптират към 
реалното търсене. Тъй като бюджетните средства се предоставят предимно с оглед вложените ресурси, 
всяка отделна услуга разполага със свой отделен бюджет, като общините не могат да прехвърлят 
финансиране от една услуга към друга, дори излишък по една позиция да може да компенсира 
недостиг по друга. Поради това в случаи на преразход общините трябва да финансират разликата със 
свои собствени средства, а излишъците се пренасят за следващата година, като по отношение на 
разходването им общините могат да имат повече правомощия – за инвестиции и капиталови разходи.  

Делегираните социални услуги могат да бъдат организирани пряко от общините или чрез възлагане на 
външни доставчици. Настоящата оценка, както и предходни анализи20 сочат, че участието на външни 
доставчици на услуги невинаги е лесно и еднозначно, което може да е в ущърб на ефективността и 
ефикасността на предоставянето на услугите и да ограничава иновативните подходи. Доставчици извън 
публичния сектор обикновено трябва да отговарят на различни изисквания за регистрация и 
получаване на лицензи (например обучителните организации се лицензират от Националната агенция 
за професионално образование и обучение, доставчиците на социални услуги за деца се лицензират 
от Държавна агенция „Закрила на детето“, а доставчици на други социални услуги – в Министерството 
на труда и социалната политика).  

Координацията между социалните услуги и другите сектори е ограничена. Връзките между социалните 
услуги и другите сектори, най-вече на образованието, здравеопазването и заетостта, се управляват от 
Агенцията за социално подпомагане (АСП) към МТСП, която насочва бенефициерите, регулира 
дейностите, отговарящи на критериите, и наблюдава извършването на услугите. Като едни от главните 
доставчици на услуги общините имат ограничени възможности да развиват междусекторна 
координация поради причини, свързани с бюджета, управлението и регламентирането, съществуващи 
структури в рамките на АСП и разполагаем капацитет за предоставяне на услуги по места. В допълнение 
координацията между социалните услуги, от една страна, и образованието – от друга, е също трудна 
поради факта, че отговорностите на общините във връзка с образованието и здравеопазването засягат 
основно материалната база, а не управлението и доставката на услуги.  

3.3. Оценка на системата за социални помощи 

Системата за социални помощи (парични помощи, неосновани на вноски) включва категорийни 
помощи (т.е. предоставяните на сегментите от населението независимо от доход и предишни вноски в 
социалната система) и парични помощи, които са въз основа на доходи и притежавано имущество (т.е. 
помощи, предоставяни на лица или семейства с доходи и/или имущество под определен праг), както 
и малки еднократни трансфери и финансови помощи, предоставяни за различни социални цели и 
регламентирани в различни нормативни и поднормативни актове. АСП отговаря за организацията и 
изплащането на повечето социални помощи, което се извършва чрез мрежа от териториални структури 
– Дирекции за социално подпомагане. Има две изключения: социалните пенсии, които са към и се 

 
20 Jeliazkova, M. (n.d).  
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изплащат от НОИ, и някои помощи за намалена трудоспособност, които са в ресора на Агенцията за 
хората с увреждания.  

За администрирането на социалните помощи в АСП съществува организационна структура със 
специализирани звена. На всяко звено се предоставят средства за помощи и административни 
дейности, като всяко от тях отговаря за оценките и процедурите за разрешаване и предоставяне на 
услугите: отделът за закрила на детето за подкрепа на деца в риск и деца с увреждания отговаря за 
оценка на риска и осъществяването на мерките; отделът за социална защита – за предоставянето на 
семейните помощи (майчински и детски), социално подпомагане и целеви помощи за отопление 
(семейства) и помощи за болнично лечение на здравно неосигурени лица (стари хора).  

По принцип системата за парични помощи подкрепя всички уязвими групи в страната. Съгласно 
подхода, отчитащ жизнения цикъл, социалните помощи подкрепят групи в риск от бременността до 
старостта. Семейните и детските надбавки подкрепят семейства с деца под 18 г., както и бременни 
жени. Лица в трудоспособна възраст могат да бъдат подпомагани по различен начин в зависимост от 
риска, в който се намират (напр. ниски доходи, заради което се подпомагат по линия на 
диференцирания минимален доход, или целеви помощи за отопление) или при определени 
обстоятелства (напр. намалена трудоспособност). Социалните пенсии (компонентът, независещ от 
осигурителния стаж/статус) подпомагат лица, навършили 65 г. Тези помощи се допълват от помощи за 
лица с намалена трудоспособност. 

Таблица 2: Социални плащания в пари и в натура, 2015 г. (в млн. лв.) 

 

Според соц. 
статус 

Категорийни Общо 

Социални пенсии 6.41 312.50 318.92 

Семейни и детски надбавки 392.59 172.07 564.66 

Социално подпомагане (вкл. целева помощ за отопление) 157.43 0.38 157.81 

Добавки за соц. интеграция на хора с намалена 
трудоспособност 

0.01 195.40 195.41 

Активни мерки  за заетост   41.59 41.59 

Социални стипендии 20.03 1.56 21.59 

Помощи за лечение за здравно неосигурени лица   22.75 22.75 

Услуги, предоставяни от общини   516.23 516.23 

ОБЩО 576.47 1,262.49 1,838.96 

 
Източник: ESSPROS 

Системата за социални помощи в България включва много парични плащания, предоставяни основно 
самостоятелно, но невинаги като част от по-широк систематичен подход за подкрепа на лица или 
семейства. Координацията между самите парични плащания, както и между парични плащания и 
социални услуги е слаба или отсъства. Организирана в четири широки категории, системата за 
социални помощи съдържа поне 15 различни трансфера, създадени по силата на различни закони и 
следващи различни правила: към социалните помощи има три различни позиции, девет към закрила 
на детето, четири за намалена трудоспособност и една целева помощ за отопление. (Приложение III 
показва силната фрагментация в системата за социални помощи в страната.) Всяка социална помощ 
има своите специфични процедури, целеви групи и критерии, с ниска или отсъстваща интеграция за 
улесняване на достъпа и получаването.  

Характеризираща се с растящо разнообразие и множество условия за предоставяне на социални 
помощи, действащата система се състои от категорийни помощи и помощи в съответствие със 
социалния статус, както и от периодични (месечни) и еднократни помощи. Такъв е например случаят 
със семейните помощи, които представляват най-големият дял от помощи както като обхват, така и 
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като стойност. Към тази група помощи има поне девет различни категории (без да се включват 
допълнителни облекчения в зависимост от статуса и на семейството и характеристиките, свързани с 
децата в него), които се предоставят въз основа на оценки на социалния статус или категориен подбор. 
Помощите могат да бъдат месечни или еднократни.  

Таблица 3: Семейни и детски надбавки, 2015 г. (млн. лв.) 

  Според соц. статус Категорийни Общо 

Периодични       

 - Обезщетения за майчинство 0.14 22.06 22.20 

 - Семейни или детски надбавки 121.15 392.59 513.74 

 - Други периодични       

   чрез АСП 9.22 7.17 16.39 

   чрез МОН 1.56   1.56 

   чрез делегирани услуги към общините 0.95   0.95 

Еднократни       

 - Помощ за раждане 25.95   25.95 

 - други еднократни       

   чрез АСП 14.98   14.98 

   чрез МОН   20.02 20.02 

Помощи в натура       

 - детски надбавки (делегирани) 88.12   88.12 

 - жилищно настаняване (делегирано) 54.23   54.23 

ОБЩО 316.30 441.84 758.14 
Източник: ESSPROS 

 
Едно съществено изключение, неотдавна въведено във връзка с фрагментацията, е обединяването на 
няколко помощи за деца с увреждания. За първи път през 2016 г. всички трансфери, предназначени за 
конкретна целева група – деца с увреждания – се обединяват. При този подход се комбинират няколко 
вида добавки в единна месечна помощ, предоставяна като еднократен трансфер съгласно единна 
процедура. Въвеждането на тази единна помощ през януари 2017 г. сложи край на изплащането на 
добавки за социална интеграция за деца с увреждания. Веднъж въведена, единната помощ за 
отглеждане на дете с увреждания позволява единен подход и удължаване на периода за получаване 
на помощта. Подходът има редица преимущества. Той намалява административната тежест както за 
ползвателите, така и за съответните органи. Намаляват се и разходите за управление и изплащане на 
помощите. Друго предимство е, че сега може да се проследяват нивата на помощите, тъй като новият 
вид трансфер не предвижда реално увеличение (освен за малка група ползватели) и единствено 
консолидира отделните трансфери, полагащи се при идентични обстоятелства на същата група 
бенефициери. 
 
Поради силната фрагментация на помощите и различните методи за целево насочване за избор на 
бенефициенти обичайно е една и съща група лица да има право на различни помощи по силата на 
различни нормативни актове (Таблица 4). Въпреки че повечето услуги са в ресора на АСП, всяка помощ 
изисква специфична и независима процедура (обикновено съгласно съответния 
нормативен/поднормативен акт). Поради това едно и също лице трябва да подава заявления за 
различни помощи (като е вероятно за всяка от тях необходимите документи да са различни) и 
съответно да подлежи на различни оценки (необходими за разрешаване на предоставянето на 
помощите) и различни схеми на изплащане.  
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Таблица 4: Списък на действащи процедури/оценки за одобряване на предоставянето на социални 
помощи  

Процедура Описание 

Помощи за отглеждане на деца 

Процедура за одобрение на помощи за превенция и 
реинтеграция 

Декларация с приложения; изисква се план, който служи като 
предпазна мярка 

Процедура за одобряване месечни или еднократни 
социални помощи 

Заявление с приложения; социална оценка и посещение за 
инспектиране 

Процедура за одобрение на целеви помощи за социална 
интеграция на хора с намалена трудоспособност 

Заявление-декларация и приложени доказателствени 
документи, проверка на документите, социална оценка 

Процедура за одобрение на целева помощ за отопление Заявление-декларация и социална анкета 

Процедура за одобрение на помощи за превенция и 
реинтеграция 

Декларация с приложения; изисква се план, който служи като 
предпазна мярка 

Процедура за одобряване месечни или еднократни 
социални помощи 

Заявление с приложения; социална оценка и посещение за 
инспектиране 

Помощи за възрастни лица и стари хора 

Процедура за предоставяне на социални пенсии 
Заявление с приложения, ако е необходимо – експертна 
медицинска оценка 

Процедура за одобрение на месечни или еднократни 
социални помощи 

Заявление с приложения; социална оценка и посещение за 
инспектиране 

Процедура за одобрение на добавки за социална 
интеграция и за целеви помощи за лица с намалена 
трудоспособност 

Заявление-декларация и приложени доказателствени 
документи, проверка на документите, социална оценка 

Целева помощ за отопление Заявление-декларация и социална анкета. 

Процедура за достъп до социални услуги Заявление с приложения; социална оценка. 

Процедура за помощ за болнично лечение за здравно 
неосигурени лица 

Заявление, подадено от лицето и болничното заведение, 
провеждащо лечението; социална оценка на обстоятелствата. 

Източник: Анализ на служители на СБ на действащата нормативна и поднормативна уредба 

 
Размерът и покритието на социалните помощи са доста ниски, което е в ущърб на въздействието им за 
намаляване на уязвимостта на домакинствата. Като цяло общо паричните помощи (обвързаните и 
необвързаните с осигурителен статус/стаж) съставляват под 13% от БВП, което е ниско в сравнение със 
средната стойност за ЕС28 от 18% разходи за социална закрила от БВП21. През 2014 г. общо паричните 
помощи, независещи от осигурителния статус/стаж, се равняват на 1,4% от БВП, от които близо 45% са 
обвързани с доходите/имущественото състояние. Половината от разходите за парични помощи са за 
семейни и детски надбавки (както категорийни, така и обвързани с доходите/имущественото състояние 
и периодичните и еднократни помощи). Около 75% от категорийните парични помощи са пенсии за 
старост и добавки за намалена трудоспособност. Разходите за помощи, обвързани със социалния 
статус в страната, също са доста ниски в сравнение с други страни-членки. През 2014 г. за България тези 
разходи са около 0,8% от БВП, което е една четвърт от средната стойност за еврозоната (3,1% от БВП), 
като само Румъния, Унгария, Естония, Латвия и Литва имат по-ниски показатели. 

Системата за социални помощи се характеризира със сериозни пропуски в покритието. В България 
близо 16% от домакинствата не получават никакви социални помощи (вж. Фигура 5) и 14% от 
домакинствата в квинтила на най-ниските доходи не получават изобщо парични помощи. Това 
означава, че почти 75 000 бедни домакинства, или почти 300 000 души, са извън системата за социални 
помощи. Също така около 17% от бедните домакинства получават трансфери, равняващи се на по-
малко от 20% от линията на застрашеност от бедност (РИБ), което означава, че тези домакинства може 
да са силно уязвими към сътресения в доходите. Докато средният дял на социалните помощи от 

 
21 България е с едни от най-ниските нива на помощите за социална защита (обвързаните и необвързаните с осигурителен 
статус/стаж) в ЕС, като по-ниски са показателите само в Естония и Румъния (Bogdanov, G., B. Zahariev & L. Georgieva (2015)). 
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потреблението на домакинствата е над 65% за най-бедните 20% от населението, той пада до 14% след 
изключване на социалните пенсии и плащанията за осигуряване на минимален доход.  

Фигура 5: Дял от домакинствата, получаващи социални помощи, основани и неосновани на вноски 

 

Източник: Изчисления на екип на СБ по данни на EU-SILC за 2013 г. 

Като цяло системата за социални помощи в България показва, че има потенциал за подобряване на 
нейната прогресивност, тъй като средният дял от всички български домакинства, получаващи някакъв 
вид подкрепа (84%), е доста сходен с дела домакинства в квинтила на най-бедните (86%) (Фигура 6). 
Също така с изключение на пенсиите за старост и добавки за интеграция, невключени другаде22, 
паричните помощи са или неутрални (със същия дял за най-долните 20% от получателите на помощи 
за намалена трудоспособност и семейни/детски надбавки както при генералната съвкупност), или 
регресивни (с по-нисък дял за най-долните 20%, получаващи обезщетения за безработица или болест 
от средното). Също така докато делът на домакинствата от най-бедните 20% от населението, 
получаващи само една социална помощ, е по-голям от средната стойност (съответно 60% и 52%); за 
домакинствата, получаващи повече от една помощ, важи обратното – за последните делът на най-
бедните семейства е под средната стойност (съответно 27% и 32%). Изчислено е, че над 40% от 
социалните помощи се получават от домакинства от най-горните три квинтила на доходите.23 В 
резултат на това средният размер на социалните помощи на домакинство от най-долните 20% от 
населението е еквивалентен на едва 70% от средния годишен размер помощи в България, което 
означава, че най-бедните домакинства като цяло получават по-ниско ниво на подкрепа по линия на 
парични помощи. 

 
22 Невключени към друга група. 
23 World Bank (2015). 
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Фигура 6: Дялове на домакинства, получаващи помощи, в % по видове помощи 

 

Източник: Изчисления на екип на СБ по данни на EU-SILC за 2013 г. 

Също така в системата за социални помощи отсъстват силни и надлежни механизми за обвързване на 
парични помощи с услуги за участие на пазара на труда. По отношение на възможни връзки с основни 
услуги за някои помощи има условия, предназначени за насърчаване на присъственост в училище – 
отсъствията от училище са обвързани с някои семейни и детски надбавки. Но изпълнението на 
условията не се наблюдава и налага и няма оценяване, което да дава информативна база за решения, 
свързани с политиките. По отношение на възможни синергии между социални помощи и активност на 
пазара на труда няма данни, които да сочат, че системата за социални помощи е или свързана с активни 
мерки за пазара на труда, или включва мерки за подкрепа (поне временна) на работещи лица, за да се 
избягват фактори, демотивиращи търсенето на работа или на дейности, носещи доходи.  

В резултат на малките размери и слабата прогресивност, както и пропуските в покритието за най-
бедните въздействието на социалните помощи за намаляване на бедността или риска от изпадане в 
бедност е системно под и сериозно изоставащо от средните стойности за ЕС (Фигура 7). Докато в ЕС28 
се изчислява, че социалните трансфери са предотвратили ръст на нивата на лица в РИБ с около 8,7 
процентни пункта, в България въздействието на социалните трансфери върху застрашеността от 
бедност е едва 6,4 процентни пункта. По данни на Евростат по отношение на приноса за намаляване 
на застрашеността от бедност за Европа по ефективност на системата за социални помощи България е 
на едно от последните места, следвана само от Италия и Гърция24.  

 
24 Bogdanov et al., 2015.  
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Фигура 7: Нива на риск от бедност за ЕС28 и България, 2016 г. 

 

Източник: Евростат 

И накрая, изглежда, че е налице потенциал за подобряване на ефективността на разходите на 
съществуващата структура на помощите както за ползвателите, така и за администрацията. От една 
страна, личните разходи, т.е. разходите, които семействата, отговарящи на критериите за получаване 
на помощи, трябва да направят, за да достигнат до системата, изглеждат доста високи, а процедурата 
– сложна. Както беше посочено по-горе, едно и също семейство (или лице) подлежи на различни 
оценки, за да получи одобрение за различни помощи, като при оценките в повечето случаи се събира 
една и съща информация от бенефициентите. От друга страна, административните разходи за 
социалните помощи за намалена трудоспособност са средно от 3% за помощи, свързани с намалена 
трудоспособност, до 14% за помощи за интеграция (Фигура 8). Общо административните разходи през 
2014 г. достигат близо 256 млн. лева. Независимо колко са високи има потенциал за намаляване на 
административните разходи. Степента на фрагментация на помощите, както и фактът, че се уреждат от 
различни нормативни актове и други указания/регламенти, предполагат, че всяка група помощи има 
отделни административни разходи, дори и да са предназначени за едни и същи ползватели (напр. 
деца), както и паралелни процедури за оценяване, определяне дали са изпълнени критериите и 
подбор на бенефициерите.   
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Фигура 8: Разходи за помощи, които не са основани на вноски, 2015 г. 
 

 

Източник: ESSPROS 

В обобщение: докато принципът на системата за социални помощи в България е с оглед обхващане на 
всички групи нуждаещи се и групи, уязвими в конкретни аспекти, системата демонстрира значителни 
пропуски в покритието, както и фрагментация и дублиране на помощи. Съща така тя е доста регресивна 
и има потенциал за повишаване на ефективността на разходите както за правителството, така и за 
клиентите. Комбинираният ефект на посочените фактори е, че системата за социални помощи има по-
слабо въздействие в сравнение с други системи в ЕС, което откроява значителния потенциал за 
подобряване на ефективността и ефикасността и за да действа като механизъм, позволяващ на 
семействата да избегнат бедността и социалното изключване. И накрая системата на социални помощи 
невинаги е лесно разбираема за потребителите, което може да създаде трудности при достъпа , и 
утежнения както за администрацията, така и за бенефициерите.   
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4. Подобряване на достъпа до и резултатите от основните услуги и 
социалните помощи: Варианти за България 

Въпреки че България е развила системи от услуги и социални помощи, предназначени за подкрепа на 
всички уязвими групи в страната и за значително намаляване на бедността и социалното изключване, 
констатациите от тази аналитична дейност показват, че нито една от тези цели не е постигната. Много 
семейства нямат достъп до предлаганите услуги и помощи или подкрепата, която им се предлага, не е 
достатъчна за надлежно посрещане на потребностите. В резултат на това степента, в която услугите и 
помощите намаляват бедността и социалното изключване, е значително по-слаба в България в 
сравнение със средното за страните от ЕС. Констатациите от този доклад сочат, че поради 
многобройните и припокриващи се нормативни актове и регламенти се е оформил комплекс от 
оперативни, управленски и бюджетни практики, които са довели до фрагментация на системата от 
основни услуги и социални помощи, със слаби механизми за координация и много малко стимули за 
интеграция и иновативност за подобряване на предоставянето на услуги. Нещо повече: системата за 
основни услуги и социални помощи става с все по-труден достъп за ползвателите, все по-малко 
посреща новопоявяващи се сложни потребности и е все по-нискоефективна за достигане до някои 
групи от населението. Това води до значителни пропуски в покритието и недостиг в предлагането на 
услуги.  

Правителството отчита тези предизвикателства и в момента се работи по редица инициативи за 
подобряване на достъпа до и предоставянето на услуги25. При все че тези законодателни и регулаторни 
инициативи може да способстват за намаляване на фрагментацията в някои отношения, те се 
разработват без ефективни координационни механизми между ресорните министерства (МТСП, МЗ, 
МОН). Подобряването на достъпа до и предоставянето на основни услуги и социални помощи изисква 
цялостен подход, поради което настоящият момент е уникална възможност за правителството на 
България да подобри достъпа до и качеството на помощи и услуги в съответствие с препоръките на 
ЕС26. Съгласно Рамката за социални инвестиции на ЕС и стратегията „Европа 2020“ услугите и помощите 
могат да дадат повече възможности на населението през целия им жизнен път за укрепване на 
капацитета им за справяне с рискове и адаптиране към различни варианти и условия на заетост и по-
голяма степен на социално включване27.  

 
25 Правителството води дискусии във връзка с два ключови нормативни и поднормативни акта: (i) нов самостоятелен Закон за 
социалните услуги (ЗСУ) като част от мерките за повишаване на ефективността и ефикасността на предоставянето на услуги и 
възможност за консолидиране на нормативната уредба и изготвяне на последователна и систематична регламентация на 
социалните услуги за по-оптимално предоставяне; и (ii) Наредба за предоставянето на интегрирани медицински и социални 
услуги. Също така МОН е водещо в инициатива за подкрепа на деца за достъп до образование с помощта на 
мултидисциплинарни интервенции, а Агенцията по заетостта към МТСП разгръща интегриран подход за подкрепа на 
безработни лица и трудово неактивни лица чрез интегриран комплекс от услуги за заетост и избрани социални услуги. 
26 В препоръките за 2018 г. на Европейската комисия, специфични за страната, се посочва отново, че предоставянето на 
социални услуги в България продължава да е слабо и се наблюдава непълна интеграция с други услуги. 
27 Kozovska, K. (2012). 
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В Европа се наблюдава все по-силна тенденция за ясно обвързване на помощи и основни услуги за 
създаване на синергии, за избягване на зависимост от помощи за семействата с ниски доходи и за 
насърчаване на трудова активност28. Преглед на предлагането на услуги в ЕС, изготвен неотдавна, сочи, 
че за улесняване на достъпа до подкрепата, от която хората имат нужда, на страните-членки се 
препоръчва да работят за по-добра интеграция на социалните помощи и услуги за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалната и трудовата интеграция29. 

Този раздел предлага набор от варианти за политики, мерки и подходи, предназначени съдържателно 
да подкрепят усилията на правителството за справяне с основните предизвикателства и пречки, поради 
които основните услуги и помощи не могат надлежно и своевременно да подпомагат всички уязвими 
групи. Предложените в тази глава варианти за политики и програми следват подхода, според който има 
ясни синергии на две взаимосвързани нива: (i) между социалните и други основни услуги 
(образование, здравеопазване и заетост) и (ii) между основни услуги и социални помощи (Диаграма 2). 
Това съответства с акцента, поставен в Европейския стълб на социалните права върху достъпа до 
социални и други основни услуги и интегрирания подход на Рамката за социални инвестиции на ЕС.  

  

 
28 Някои от страните, предприели интегриране на услуги и помощи на различни нива, са Португалия – с помощите за социална 

интеграция, Великобритания – с инструмента за насърчаване на заетост и промяна на помощите за безработица Universal 

Credit and Job Center Plus, Норвегия – чрез реформа на Администрацията на труда и социалните грижи NAV, Италия – с 

минималния гарантиран доход, или Румъния – с предложения Минимален доход за интеграция. За преглед на нови развития 
в областта на опита на Европа в интегрирането на услуги, включващи получатели на минимален доход, вж. Budapest Institute 
(2018).  
29 Lara Montero, et al. (2016).  

Стълбове на Рамката за социални инвестиции на ЕС  

I стълб – устойчивост и адекватност на социалните системи – залага на (i) по-добри политики за 
целево насочване на помощи и услуги, (ii) опростяване на административните процедури за 
помощи и услуги за улесняване на достъпа за ползватели, (iii) подобряване на ефективността на 
социалните разходи и (iv) повишаване на усилията за намаляване на грешки и измами. 

II стълб – цели активиране и реализиране на политики чрез целева, обвързана с условия и по-
ефективна подкрепа, като се разчита на подход на интегриране на помощи и услуги за укрепване 
на капацитета на населението да участват в социалния и икономическия живот на обществото.   

III стълб – подкрепа на хората в хода на целия жизнен цикъл с помощта на целеви политики с 

оглед различните рискове, пред които хората се изправят в живота си. 

(Kozovska, K (2012) and Fransen, L (2012)  
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Диаграма 2: Предложение за политики, мерки и подходи за подкрепа на уязвимите групи в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Въпреки че вариантите, предложени по-долу, са насочени към подобряване на достъпа и 
предоставянето за всички уязвими групи, докладът обръща особено внимание на услуги и помощи за 
бедните и маргинализираните лица, защото обикновено тези групи най-трудно биват достигнати и 
подкрепени и поради това са в основата на постигането на европейската цел за намаляване на 
бедността и социалното изключване. Както се дискутира в Глава 2 и Приложение II, пропуските в 
покритието както с услуги, така и със социални помощи често засягат непропорционално тежко именно 
тези групи и съответно въздействието на социалните помощи за намаляване на бедността в България 
е по-слабо в сравнение със средните показатели за ЕС. 
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4.1. Подобряване на достъпа до и предоставянето на услуги 

Генералната цел на реформата на основните услуги е да се гарантира достъпът за уязвими групи до 
надлежен комплекс от услуги и помощи за посрещане на техните конкретни потребности30. 
Международният опит сочи, че този подход може да налага действия в две широки и взаимосвързани 
области: (i) хармонизиране на достъпа до услуги и помощи за подкрепа на семейството като единица 
и ефективни връзки между ползватели и услуги и (ii) предоставяне на услуги, индивидуално съобразени 
с потребностите на уязвимите семейства и лица.  

4.1.1.  Хармонизиране на услугите и социалните помощи: подобряване на достъпа и интегрирането 

Като част от усилията за подобряване на ефективността на предоставянето на услуги и социални 
помощи за по-добро откликване на нуждите на българското население правителството би могло да 
разгледа възможността за въвеждане на мерки за хармонизиране на управлението и предоставянето 
на услуги на различни нива, от идентифициране на ползватели до пряка непрекъсваема подкрепа, и 
предоставяне на услуги, насочени основно върху семейството като „клиентска единица“. Има три 
главни области,  в които може да се подобри хармонизацията на предоставянето на услуги: подбор и 
регистрация на ползватели, за да се гарантира, че живеещите в бедност и социално изключване 
семейства и лица имат достъп до услуги и помощи, социална работа по случаи за по-добро 
установяване на нуждите и рисковете, пред които се изправят семействата и лицата, и ефективно 
посредничество за улесняване на достъпа до най-подходящите (координирани/интегрирани) основни 
услуги в точното време. Предложените варианти за хармонизация на системата от основни услуги и 
помощи в тези три области са ориентирани към семейството като целева единица. Това ще осигури 
цялостен подход към ситуацията и динамиката на семейството и ще помогне предоставянето на услуги 
да посрещне конкретните нужди (както на ниво семейство, така и на ниво отделен индивид). 

Целево насочване и регистрация. Хармонизирането на услугите изисква въвеждането и 
институционализирането на две ключови практики. Първата предложена практика премества посоката 
от идентифициране на ползватели на услуги и оценка на потребностите от отделното лице (напр. деца 
в риск, възрастни с намалена работоспособност, безработни и пр.) към семейството като едно цяло. 
Този подход може да даде цялостен поглед за по-оптимално определяне на рискове и аспекти на 
уязвимост за семейството и членовете му. Обикновено рисковете, пред които се изправят отделните 
членове на семейството, са взаимосвързани и поради това подхождането към тях може да наложи 
една-единствена, но цялостна оценка на семейството. Използването на семейната единица за целите 
на идентифициране и оценка може да способства за по-ефективен процес на установяване на 
потребности със свързване на семейства и лица с надлежните услуги и социални помощи съобразно 
нуждите и като цяло за осигуряване на по-ефективна подкрепа на семейството като единица, както и 
на индивидуалните потребности на неговите членове. Основен залог за постигането на тези цели и 

 
30 Както беше посочено по-горе, авторите на настоящия доклад са напълно наясно, че действащото законодателство изисква 
достъп до основните услуги да бъде осигурен на всички български граждани, а не само на бедните и маргинализираните 
домакинства. От предишните раздели на доклада обаче става ясно, че вероятността достъпът до услуги да е затруднен е по-
висока при бедните и маргинализирани семейства. Поради това, когато е приложимо, препоръките на доклада касаят 
подобряването на достъпа за бедните и маргинализираните слоеве от населението, без това да уврежда правото на достъп 
на всички лица. Според МТСП промените, предвидени в ЗСС (по-конкретно анализът на нуждите и планирането на 
нормативни критерии на държавно и общинско ниво, извършвани във връзка с разработването на Картата на социалните 
услуги), ще идентифицират нуждите на всички общности, включително тези на най-маргинализираните и уязвими групи.  
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централен елемент на стратегията е ролята на социалните работници и обхватът на социалната 
работа.31 

Вторият комплекс от практики, предложени като част от дейностите за увеличение на ефективността 
на целевото насочване и регистрация, е свързан с въвеждането на систематичен и активен подход за 
идентифициране на ползватели чрез инициативно и активно издирване на семейства в нужда от 
подкрепа под формата на основни услуги32. Тази практика би допълвала действащата процедура за 
регистрация, основана на принципа „при поискване“ (при заявка) на индивидуално ниво.  Този подход 
ще позволи на основните услуги и социалните помощи да помагат на всички уязвими групи чрез 
използване на различни инструменти (напр. съчетаване на карти на бедността със социална работа по 
случаи и механизми, обвързани с доходите). Тази практика също така ще спомогне за ранно 
установяване на рисковете, което би допринесло за предоставянето на по-добра и по-евтина подкрепа, 
включително предотвратяване на настъпването на съответното неблагоприятно събитие.  

Нещо повече: активното търсене на ползватели на услуги ще позволи на доставчиците по-добре да 
достигнат до най-уязвимите и маргинализирани семейства, които обикновено се изправят пред повече 
трудности във връзка с достъпа до услуги. Това ще позволи на правителството на България  
изработването на ефективен инструмент с оглед постигане на целите по „Европа 2020“ чрез подкрепа 
на най-бедните и маргинализирани групи и насърчаване на социално включване33. По-конкретно за 
достигане до най-бедните и маргинализирани групи въвеждането на обективна система за целево 
насочване би могла да изисква създаването на допълнителни механизми за допълване на социалната 
работа по случаи и дейността на социалните работници и за укрепване на капацитета на 
правителството в тази област. Например разработването на инструмент за картографиране на услугите 
за целите на оценка на предлагането в момента, съчетано с дейности за изготвяне на карта на 
маргинализираните и уязвими семейства, както и методи за верификация биха били стъпка напред към 
постигане на целта. Също така идентифицирането и регистрацията на бенефициерите може да се 
провежда по начин, основан на доказателства – например въз основа на административни данни или 
данни от проучвания.  

Социална работа по случаи/управление на случаи. Прилагането на превантивни практики с 
ориентация към семействата за идентифициране и регистриране на ползватели на услуги изисква 
ефективен, ефикасен и систематичен подход към социалната работа по случаи. Критично важна цел на 
системата за тази дейност, както и на социалното посредничество (вж. по-долу) е достигането до най-
бедните и най-маргинализираните семейства, работата с тях на принципа на непрекъснатост, 
индивидуализирано и интензивно, и оказването на помощ за достъп до и получаване на подходящите 
помощи, така щото те да са социално включени и да могат самостоятелно, оптимално и гладко да 
използват предлаганите услуги съобразно потребностите. България има дългогодишен опит в 
социалната работа по случаи (вж. Приложение V) в някои конкретни сектори и поради това е в добра 

 
31 Насочването към семейства вместо към лица е обичайна практика в европейските страни за предоставянето на по-добра и 
индивидуализирана подкрепа. Някои примери са програмата „Семейства с трудности“ (Troubled Families program) във 
Великобритания (Department for Communication and Local Government, 2012), подходът „Семеен център“ в Норвегия, Швеция 
и Дания (Kekkonen, M., et al. (2012). Подобни подходи са разработени в Полша, Италия и Канада (OECD, 2015). Пример за по-
общ подход за ЕС може да е подходът „Подкрепа за родителство“ (Parenting support) (European Commission (2013)). 
32 Стартиралият неотдавна интердисциплинарен механизъм за обхващане и задържане на деца в училищна възраст в 
системата на задължителното образование в България показва, че системата е узряла за прилагане и координиране на 
подобен подход. Важно е да се използва тази първа стъпка като платформа за разработване и поддържане на инициативен и 
активен подход като главен елемент на новата система за целево насочване на основни услуги. 
33 Намаляването на бедността е ключов компонент на политиките в стратегията „Европа 2020“, по-специално чрез водещата 
европейска инициатива „Платформа срещу бедността и социалното изключване“. 
(https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Flagship%20Initiatives/European-Platform-against-Poverty-and-Social-
Exclusion.aspx).  
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позиция за разширяване, хармонизиране и повишаване на ефективността на социалната работа като 
цяло и управлението на случаи в частност.  

В този смисъл настоящият доклад предлага изменения на практиките на социална работа по случаи за 
постигането на три общи цели: (i) подкрепа на системата за основни услуги за по-добър подбор на 
ползватели и установяване на техните потребности  и рискове; (ii) подкрепа на ползватели с помощта 
на гама от услуги – от предоставяне на обща информация до индивидуализирана подкрепа, за да се 
гарантира, че те наистина се възползват от предлаганите услуги, които отговарят на нуждите им, както 
и от полагаемите им се социални помощи; и съвместно с лицата, извършващи социално 
посредничество (iii) улесняват връзката между ползватели и услуги и наблюдават напредъка.  С оглед 
постигане на тези цели правителството би могло да преразгледа функциите на социалните работници 
и процедурите и обхвата на управлението на случаи в три плана.  

• В съответствие с предложения подход за определяне и регистриране на ползвателите на 
услуги, описан по-горе, основната насоченост на дейностите по управление на случаи34 
вероятно следва да се промени – от отделните лица към семействата, с помощта на три 
комплекса от действия: (a) изготвяне на една-единствена оценка на клиента на ниво семейство 
за установяване на всички рискове и на услугите и социалните помощи, полагащи се на 
семейството; (b) предоставяне на индивидуализирана подкрепа на ниво семейство за 
посрещане на установените потребности (напр. редовни домашни посещения, индивидуално 
консултиране, договаряне на отговорности, които поемат семействата); и (c) наблюдение на 
ситуацията на семействата и предприемането на последващи дейности според 
необходимостта. При този подход може да се заложи и на частична интеграция на 
управлението на случаи посредством сливане на съществуващите три или повече механизми 
(не само онези, установени в резултат на оценките на деца в риск, безработица и образование, 
но други, включващи неактивни лица в трудоспособна възраст, лица с увреждания, както и 

рискове, засягащи семейството като цяло – като бедност и семейна динамика).  
При този подход една-единствена оценка на потребностите би следвало да установи всички 
рискове, пред които се изправя семейството, и да спомогне за предоставяне на по-
координирана подкрепа. Оценката на потребностите се извършва за по-добро 
идентифициране на нивата на рискове, на които са изложени семейства и отделни лица (напр. 
степен на неработоспособност, деца в риск, деца, непосещаващи училище, и пр.). При това 
методиката за изготвяне на оценки на потребностите вероятно ще следва да се преразгледа 
съгласно обективни критерии, за да могат екипите по управление на случаи по-прецизно да 
определят нуждите на семействата и да ги свързват с необходимата подкрепа. Също така е 
необходимо редовно да се прави преглед на случаите за по-добро проследяване на напредъка 
и предприемане на мерки при възможни трудности и предизвикателства. Съществуващите 
разнообразни инструменти и правила за конкретни оценки на бенефициери могат да бъдат 
хармонизирани и разгърнати (i) за обективно оценяване и свързване на членовете на 
семействата с подходящите услуги и (ii) за осъществяване на функции за предотвратяване на 
злоупотреби със системата, като за целта следва да се укрепи и съгласува сътрудничеството 

 
34 Международните добри практики сочат, че дейностите по управление на случаи могат да се провеждат не само от 
социални работници, но – в зависимост от нуждите и размера на населените места – също и от мултидисциплинарни екипи. 
В България ролята на социалните работници е да правят първоначална оценка на нуждите на индивида и да го насочват към 
съответната социална услуга. Управление на случаите се въвежда само за специализирани социални услуги  
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между различните сектори. Един от въпросите за отчитане е изготвянето и изпълнението на 
планове за действие за семействата на база оценката на потребностите35.  

• За предоставяне на по-добри услуги на целевите групи, за управлението на случаи може да се 
разчита на дейности за разширяване на обхвата и, за избрани групи семейства, редовни 
домашни посещения. Този подход (a) би укрепил превантивната подкрепа вместо 
ориентацията към справяне с последствията на настъпили обстоятелства (или предприемане 
на действия вече при наличие на проблем), което би благоприятствало ранно установяване и 
предотвратяване на рискове и съответно по-ефективна и индивидуализирана подкрепа и 
своевременно насочване към други мерки при нужда; (b) би позволил на социалните 
работници да изпълняват ключова роля за достигане до и регистриране на бедни и 
маргинализирани семейства, да определят рисковете и целите за семейството, които подлежат 
на наблюдение, и да подкрепят поведението на семейството; и (c) би повишил капацитета за 
въвеждане на практиката на редовни домашни посещения и постоянно наблюдение на 
напредъка на семействата по преодоляване на трудностите и предизвикателствата, установени 
по-рано, за подобряване качеството на живот. 

• Постоянното наблюдение на семействата, получаващи подкрепа, е ключов залог за 
успешното управление на случаи. За определена група особено уязвими и социално изключени 
семейства функциите на социалните работници могат да включват разработването на 
измерими и проследяеми цели и дейности със семействата,  с които работят (чрез инструменти 
като например планове за действие за семейства, както е посочено по-горе), (a) за съдействие 
на семействата да се придържат към необходимите дейности и за промяна на поведението; (b) 
за следене отблизо на напредъка, за евентуални промени в подкрепата или предоставяне на 
допълнителни съвети, когато е необходимо; и (c) за систематизиране на напредъка на 
семействата след постигане на съответните цели и преодоляване на установените рискове и 
аспекти на уязвимост. 

Подобряването на ефективността на модела на управление на случаи би наложило промени в няколко 
области, вкл. (i) цялостно преразглеждане на функциите на социалните работници; (ii) задаване на 
минимални стандарти, съгласно които семействата се очаква самостоятелно да използват услугите, за 
да постигат социално включване и да надмогват пречките, които ги дърпат към бедността; (iii) 
актуализиране на действащите или въвеждане на нови дейности по разширяване на покритието, 
извършвани от мобилни екипи, които може да включват при необходимост специалисти по основни 
услуги/социални работници, интегрирани в съществуващата административна структура; (iv) 
изменение на оперативни наръчници и методически указания за социалните работници и 
управлението на случаи, за да се гарантира надлежен баланс между административна работа, мобилна 
работа и домашни посещения, както и реални дейности по управление на случаи; и (v) изготвяне на 
план за посрещане на потребностите за повишаване на капацитета на работната сила и кариерното 
развитие, включително чрез редовни обучения, преквалификации и пакет от надлежни стимули. 

Социално посредничество. Констатациите на настоящия доклад показват, че в много случаи за 
ползвателите е трудно да се ориентират в действащата мрежа от (най-вече социални) услуги. Това е в 
резултат от липсата на информация и указания за предлагането на услуги, като последните невинаги са 
добре координирани. Поради това е необходимо да се допълнят усилията за по-оптимален подбор на 

 
35 Съгласно този подход, широко използван в Латинска Америка (напр. в Бразилия, Чили, Колумбия, Перу), както и в Европа 
(напр. механизма „Семейства с трудности“ във Великобритания) и други държави от ОИСР (като програмата „Подкрепа за 
семейства“ в Австралия или „Семейства с подобрени възможности“ (Strengthened Families в Нова Зеландия), социалният 
работник, отговарящ за семейството, и семейството договарят набор от действия, поведение, помощи и подкрепа, ясно и 
целенасочено съобразени с нуждите и рисковете, установени по-рано с помощта на една-единствена оценка на 
потребностите. 
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семействата и установяване на потребностите им с надлежната свързаност с услугата или услугите, 
които по-добре пасват на нуждите им. За допълване на работата по управление на случаи (или като 
част от отговорностите по управление на случаи) дейностите и услугите, пряко извършвани от социални 
работници (напр. семейно или индивидуално консултиране, психосоциална подкрепа), е необходимо 
оптимизиране и рационализиране на една цялостна услуга за социално посредничество, за 
подобряване на достъпа до и предоставянето на координирани услуги36. За целите на ефективно 
социално посредничество правителството би могло да разгледа възможността за укрепване на 
функциите на социалните работници за създаване на механизъм за координация с предлагани услуги, 
с което:  

• прецизно би се определяла услугата (или комплексът от услуги), отговаряща на потребностите 
на всяко семейство и отделните му членове; поради това служителите, отговарящи за социално 
посредничество, или следва също да работят по управлението на случаите, или да работят в 
екип с колегите си, натоварени с това;  

• ще се създаде мрежа с предлаганите услуги, в която да има комплексни знания за видовете 
услуги и помощи, които могат да се предоставят, и да се гарантира, че потребностите на едно 
семейство или лице за достъп до услуги са надлежно и своевременно удовлетворени; 

• се осигурява подкрепа на семейства и лица, отговарящи на съответните критерии, за 
достъп до услуги в различен план: (i) съдействие да достигнат до точката на достъп за 
системата за услуги; (ii) съдействие да се ориентират в системата, когато необходимите услуги 
са повече от една, чрез предоставяне на точна и своевременна информация и съдействие за 
ефективно достигане до различните услуги; и (iii) изпълняване на функцията на лице за контакт 
за семействата при необходимост от помощ за решаване на въпроси, свързани предоставянето 
на услугата. 

За извършването на тези дейности социалните работници или посредници следва много добре да 
познават, от една страна, потребностите и поведението на семействата и от друга – предлаганите 
услуги и критериите за тях. Поради това обикновено социалното посредничество е интегрирано с 
управлението на случаи. Нещо повече, социалните посредници не само че е необходимо да са 
надлежно квалифицирани (често да се явяват социални работници), но и в зависимост от работното 
натоварване в някои случаи се налага да изпълняват едновременно функциите по управление на случаи 
и социално посредничество. Съответно за състоятелни услуги за социално посредничество се изисква 
активно участие от страна на местните органи на властта за улесняване на координацията и 

 
36 За целите на настоящия доклад социалната работа по случаи може да е много разнообразна според конкретните видове 
социални програми, като може да включва: управление и наблюдение на участието на бенефициерите и спазването от тяхна 
страна на съответните условия, критерии и изисквания за участие или за поведение/практики; актуализиране или промяна на 
пакета помощи или услуги; комуникация с бенефициерите; препращане/насочване към други помощи и услуги; и 
продължаване или приключване на съответния случай, според обстоятелствата. 
Социалното посредничество е процесът на информиране на гражданите относно гамата помощи и услуги, подходящи за 
потребностите им, и насочването им към съответните точки за достъп съгласно приети процедури с организациите, 
предоставящи услугите, често с договаряне на „споразумения“, които да помагат на ползвателите да преодолеят 
многобройните социално-икономически пречки (World Bank (2016). 
Според действащото в България законодателство ролята на социалните работници в дирекциите „Социално подпомагане“ се 
ограничава единствено до предоставяне на информация и консултиране относно социалните услуги. Поради това, както беше 
споменато по-горе, настоящият доклад предлага преразглеждане на правомощията, функциите и отговорностите на 
социалните работници с цел гарантиране на интеграцията в рамките на предоставяната на особено уязвимите семейства 
подкрепа. Понастоящем в България социалното посредничество – включително фамилното и индивидуално консултиране, 
психологическа подкрепа и т.н., са нетипична функция и не спадат в рамките на компетентността на социалните работници от 
дирекциите „Социално подпомагане“.  
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консолидирането на системата от контакти и взаимодействия, позволяваща на социалните посредници 
да вършат своята работа37. 

 

 

 
37 Страни в Европа са разработили рамки на политики за подкрепа на семейства чрез интегрирани подходи, съчетаващи 
социална работа по случаи и социално посредничество. Подходящи примери за това са Законът за социалните услуги в 
Швеция, Законът за социалното благосъстояние и подкрепа във Финландия, Планът за подкрепа на семейството на 
регионално ниво във Франция или програмата за семейства с трудности във Великобритания (Lara Montero, et al. (2015)). 

„Чиле Солидарио“ (Chile Solidario) – услуги под формата на социална работа по случаи и социално 
посредничество в Чили 

Правителството на Чили въведе Chile Solidario (CS) – водеща програма за борба с бедността – в началото 
на ХХI век. Програмата е насочена към най-бедните 5% от населението, тъй като тази група домакинства не 
само са били крайно бедни, но и изолирани от наличните социални услуги, които им се полагат по принцип. 
В резултат на това въпросните групи от населението остават бедни въпреки икономическия растеж или 
действащите социални програми в страната. Програмата има два компонента:  

- По отношение на търсенето: извършване на домашни посещения от социални работници за 
оказване на интензивна психосоциална подкрепа и съдействие на домакинствата да участват 
самостоятелно в и да извличат ползи от наличните услуги и помощи. Психосоциалната подкрепа се състои 
от индивидуализирана пряка подкрепа за максимален срок от две години, предоставяна от обучени 
професионалисти. Социалните работници също така помагат на семействата във връзка с процедурите за 
съответните помощи, които се полагат на бенефициерите. Семействата в програмата получават и парична 
премия, чийто размер постепенно намалява в хода на двугодишния период на интервенцията. 
 
- По отношение на предлагането: програмата подкрепя координация на наличните услуги, за да 
съответстват по-добре на потребностите на домакинствата. Бенефициерите на програмата имат 
приоритетно достъп до тези социални услуги, за които програмата определя споразумения за 
предоставянето на подпомагането с доставчиците (напр. свободен достъп до здравни услуги, 
преференциален достъп до програми за обучение, преференциален достъп до програми за насърчаване 
на малък бизнес и пр.) (Hoces de la Guardia F., et al (2011)). 

Въз основа на строга оценка на въздействието, програмата се е доказала като много ефективен механизъм 
за (i) увеличаване ползването на предлаганите социални помощи (установява се, че домакинствата-
бенефициери са склонни да увеличат ползването на основни социални парични помощи с 18% и 22% 
съответно 2 и 4 години след включване в програмата; (ii) силно въздействие в посока увеличаване на 
участието на бенефициери в програми за заетост, предлагани от правителството; (iii) насърчаване на 
заетостта сред омъжени жени. (Carneiro, et al. (2015). 
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4.1.2.  Укрепване на интеграцията и координацията – въвеждане на основани на резултатите 
практики в предоставянето на услуги  

Понастоящем планирането, финансирането и управлението на социалните услуги в България се 
основават на наличния капацитет (основани на ресурсите на входа). Този подход силно ограничава 
възможностите на доставчиците на услуги да задоволят реалното търсене на подкрепа, което води до 
неефективност, растящи разходи на администрацията и потребителите и руши способността на 
системата за подкрепа да работи последователно за намаляване на бедността и социалното 
изключване. Държавата съзнава, че има значително поле за подобрения в предоставянето на услуги, 
така че те да отговарят по-адекватното на нуждите на българското население, със специален акцент 
върху уязвимите групи и лицата, живеещи в бедност и социално изключване. В този контекст 
предлаганият в настоящия доклад втори набор от възможни политики и програми за повишаване на 
достъпа до и качеството на предоставяне на услугите е свързан с подобряване на координацията и 
интеграцията на предоставянето на услуги. Подобряването на координацията и интеграцията с оглед 
по-адекватно отчитане на нуждите и исканията на бедните, социално изключените и уязвимите групи 
от населението може да бъде постигнато чрез въвеждането на практики, основани на резултатите.  

Както беше обяснено по-горе, интеграцията и координацията на услугите се използва все повече в 
европейските страни и в страните от ОИСР38. В Европа, Пакетът за социални инвестиции, който беше 
приет от Европейската комисия и одобрен от държавите-членки, поставя интегрирането на 
висококачествени и персонализирани услуги в центъра на общата цел за осигуряване на подкрепа на 
хората за укрепване на уменията им и социалното им включване и за да използват възможностите за 
подобряване на стандарта на живота си. Но за да бъдат услугите по-добре интегрирани и/или да се 
подобри координацията им, е необходимо да се гарантира, че са налице съставните елементи на този 
подход, включващ планиране и бюджетиране, адекватни възможности за финансиране, гъвкав 
доставчик на услуги и балансирано разпределение на ролите и отговорностите между различните нива 
на управлението.  

Планиране и бюджетиране в подкрепа на основан на резултатите подход. Системата на социалните 
услуги трябва да разгледа съществуващото положение, при което финансирането на услугите се 
основава на наличния капацитет вместо на нуждите от гледна точка на съществуващите и 
потенциалните потребители на услуги. С оглед на това държавата би могла да помисли за изместване 
на фокуса в процесите на управление и финансиране на услугите от ресурсите на входа (наличен 
„градивен“ капацитет и персонал) към последствията или резултатите (настоящо и потенциално 
търсене на социални услуги). При този подход разширяването и финансирането на услугите ще се 
оценява въз основа на броя на действителните и потенциалните потребители на услугите. Като първа 
стъпка в реализирането на този подход държавата би могла да обмисли редица действия: 

• Да изготви в средносрочен план за разширяване на наличните услуги въз основа на обективна 
информация, точни и актуализирани оценки на търсенето на местно равнище, както и оценки 
на предлагането (или картографиране на услугите), карти на бедността и карти на 
маргинализираните райони. Този план ще помогне на лицата, отговорни за вземането на 
решенията, постепенно да разширят/планират предоставянето на услуги или чрез делегиране 
на изпълнението им на местните власти, или чрез възлагането им на частни доставчици  или на 
такива от неправителствения сектор.  

• Да оптимизира процедурите по планиране и разширяване, за да предостави на местните 
власти ясни указания, цели и политически насоки, както и необходимата автономия да 
разходват средства и предоставят услуги. За това може да са нужни някои промени в 

 
38 Lara Montero, et al. (2015), OECD (2015), Budapest Institute (2015, 2018). 
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разпределението на ролите и отговорностите между централните, регионалните и местните 
органи, както е обяснено по-долу. 

Въвеждане на новаторски решения за финансиране на услугите, следвайки основаните на резултати 
подходи. Финансирането на услуги на база изпълнение на услугата и измерими резултати39 има за цел 
да подобри достъпа до и предоставянето на услугите чрез стимули и награди. По принцип подходите 
на основано на резултатите финансиране (ОРФ) целят наред с останалото: (i) да създават стимули за 
постигане на резултати, (ii) да прехвърлят част от риска от предоставяне на услуги от държавата към 
непублични доставчици на услуги, (iii) да увеличат ангажираността на ниво доставчик на услуги, (iv) да 
повишат гъвкавостта и да разкрият допълнително пространство за нововъведения, (v) да въведат 
механизми за щателна проверка на резултатите и (vi) да осигурят ясни линии на поведение на 
прозрачност и отчетност40. Подходите на основано на резултатите финансиране дават възможност за 
въвеждане на допълнителна гъвкавост в предоставянето и осигуряването на основни услуги чрез 
улесняване на сътрудничеството между публичния сектор и частния сектор, НПО и организациите на 
гражданското общество.  

Две от основните характеристики на ОРФ са, от една страна, че плащанията за доставката на услугите 
се извършват на основата на постигането на резултати; и от друга, че връзката между заплащането и 
желаните резултати е предварително определена и съгласувана (обикновено чрез договор)41. 
Съответно, за да се премине към този подход, се изисква фокусът на финансирането на услугите да 
бъде пренасочен от сегашната форма, основана на ресурсите на входа към подход, основан на крайния 
продукт или крайния резултат. Това от своя страна означава, че финансирането на доставката на 
услугите е обвързано с оперативни спецификации по отношение на крайния продукт (напр. какво се 
доставя, мерки за обема на услугата, елементи на услугите) и/или на резултатите (средносрочни и 
дългосрочни ефекти, резултати и въздействия), и/или качество (навременност, качество на обслужване, 
надеждност и т.н.).42 В Европа основаният на резултатите подход за финансиране на нововъведения се 
използва все по-често като част от по-широка стратегия за въвеждане на ефективност и иновации в 
предоставянето и осигуряването на основни услуги43. 

Съществуват различни подходи за въвеждане на основано на резултатите финансиране в изпълнението 
и предоставянето на услуги за бедните и уязвими групи. Българското правителство може да разгледа 
възможността за проучване на някой от следните варианти за постепенно въвеждане на опции за ОРФ 
в избрани услуги: 

• Основано на резултатите финансиране (Плащания срещу резултати). При този подход 
плащанията към доставчиците, отговорни за предоставянето на услуги, се определят въз основа 
на предварително договорени резултати, които могат да включват набор от дейности и/или 
пакети от услуги, които трябва да бъдат предоставени на определени целеви групи. Въпреки че 
финансирането, което зависи от изпълнението, може да включва отпускане на всички 
финансови средства за доставката на услугите, много по-често срещан е случаят, при който се 
включва определено ниво на предварително финансиране или частично финансиране от 
ресурсите на входа. В последния случай, който зависи от местоположението на услугите, вида 
на услугите и  нивото на потенциалното търсене, само част от предоставянето на услугите ще 
зависи от резултатите. В областта на основните услуги този подход е бил прилаган по 

 
39 Известно още като плащане срещу резултати, основано на изпълнението финансиране, финансиране на база краен 
продукт/резултат и т.н. 
40 Sida (2016). 
41 Sida (2016).  
42 Martin, L. (2005). 
43 Социалните иновации в Европа (2014). 
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отношение на услуги в сферата на здравеопазването, образованието и развитието в ранна 
детска възраст44. 
 

 

• Облигации за социално въздействие (или Плащане за успех). Един по-нов подход, използван 
предимно в страните със среден и висок доход, е прилагането на схеми за финансиране, при 
които непублични организации осигуряват на доставчика необходимата инвестиция за 
предоставяне на услуги, а агенциите от публичния сектор  възстановяват на непубличните 
организации разпределените инвестиции плюс финансово възнаграждение, ако 
доказателствата показват, че резултатите са постигнати. Облигациите за социално въздействие, 
които се използват главно в Обединеното кралство (ОК), се приемат от все повече държави и 
са одобрени от Европейската комисия и Европейския парламент като ефективни възможности 
за подобряване на резултатите или за увеличаване на финансирането за основни услуги45. 

Независимо от използвания подход определянето на даден начин на финансиране, основан на 
резултатите, изисква задълбочени анализи, за да се гарантира, че системата е справедлива и 
устойчива, включително (i) точно и редовно определяне на нуждите, (ii) адекватни разходни стандарти 
въз основа на търсенето на услуги (напр. брой потребители, ниво на сложност, достъпност и местен 
капацитет) и (iii) много добре развита система за мониторинг, така че постиганите на терен резултати 
да бъдат проследявани точно и в реално време.  

 

 
44 Например от 2010 г. във Финландия функционират схеми за „основано на резултатите финансиране“ за финансиране на 
положителни социални резултати за уязвимите групи. Те работят чрез изграждане на партньорства между доставчици на 
услуги и държавни агенции на местно, регионално или национално ниво или дори с представители на частния сектор. ЕК, 
прессъобщение, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-
first-social-impact-bond-scheme-europe-supports-integration-finland_en, юни 2017 г. В Обединеното кралство правителството 
използва ОРФ от години за финансиране на публични услуги, вкл. такива за подпомагане на малки деца, семейства с 
множество проблеми, млади нарушители на закона и за заетост (Сметна палата (2015)).  
45 Davies, R. (2014), Diesis Coop and Sefea Consulting (2015). Виж също Dermine, T (2014). За опита в Европа, както и в други 
развити и развиващи се страни виж Gustafsson-Wright (2015, 2016, 2017). 

Основано на резултатите финансиране (ОРФ) на основни услуги в САЩ 
 
В САЩ основано на резултатите финансиране се използва от 1990 г. за предоставяне на основни услуги. В 
отделните щати ОРФ се използва за предоставяне на здравни услуги, обучение, трудоустрояване, услуги за 
превенция на злоупотребата с наркотици, рехабилитация и общо семейно благосъстояние. Широко 
разпространено е използването на частично ОРФ, което включва предварителни такси или избрани разходи 
се заплащат по варианта, основан на ресурсите на входа. Съществуват и други форми на основано на 
изпълнението финансиране, при които подновяването на договорите на доставчиците на услуги е въз основа 
на ефектите от крайния продукт или крайния резултат. 
 
В някои щати услугите за деца също се предоставят по методите на ОРФ. В поредица от интервенции в някои 
щати например доставчиците на услуги получиха по една такса на дете под формата на еднократно авансово 
плащане, след което от тях се изискваше да предоставят всички услуги на детето до излизането му от 
системата на услугата и с това случаят приключва (резултат). Една от оценките показа, че резултатите 
обикновено надхвърлят изискванията на договора. Други оценки обаче сочеха, че успешното изпълнение на 
подхода изисква много точен анализ на капацитета на доставчиците на услуги за ефективно осигуряване на 
услугите, добре развити счетоводни системи на ниво доставчик, както и добре разработени стандарти за 
качество. (Martin, L. (2002))  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-first-social-impact-bond-scheme-europe-supports-integration-finland_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-first-social-impact-bond-scheme-europe-supports-integration-finland_en
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Възлагане на предоставянето на услуги на външни доставчици. Българската държава отговаря за 
предоставянето на социални услуги, които се организират и предоставят на местно равнище, докато 
самата доставка на услугата може да бъде извършена директно чрез публични доставчици или чрез 
възлагането ѝ на частни или неправителствени изпълнители. Този подход има потенциала да подобри 
качеството на услугата, да допринесе за въвеждането на иновативни подходи по отношение на 
доставката, включително обединяване на услуги, и по-добро съотношение между разходи и ползи. 
Въвеждането на основано на резултатите финансиране може да осигури допълнителни възможности 
за възлагане на предоставянето на услуги на външни доставчици, при положение че: (i) законовите и 
подзаконови актове и методологическите и оперативни насоки са съгласувани и организирани в 
рамките на ясна стратегическа визия; (ii) е осигурена необходимата среда за привличане и задържане 
на неправителствени изпълнители, включително подобрени подходи за финансиране, ясни правила, 

Облигации за социално въздействие: примери от света  

Облигациите за социално въздействие (ОСВ) са основана на резултатите форма на инвестиции в социално 

въздействие. Обикновено неправителствени инвеститори предоставят капитал за стартиране или 

разширяване на иновативни социални услуги, които осигуряват обществено благо. Ако очакваните социални 

ползи бъдат постигнати в края на даден период, инвеститорите получават обратно своя капитал плюс 

процент на възвръщаемост (договорен с държавните органи и вариращ според нивото на постигнатите 

резултати) (Европейски парламент, 2014 г.).  

В ОК и САЩ са създадени иновационни фондове съответно към Министерството на труда и пенсиите и към 

Министерството на труда. Тези фондове са създадени с цел отпускане на средства за подобряване на 

възможностите за трудова реализация на младите хора (в ОК) и програми, насочени към заетостта и 

резултатите от обучението (в САЩ). (Center for Global Development and Social Finance Ltd. 2013).  

В рамките на своя иновационен фонд в подкрепа на младежите в риск Великобритания разработи ценова 

карта, посредством която правителството оценява различни очаквани резултати. Например 800 GBP за  по-

добро поведение на младежите в училище (измерено с писмо от учителя); 2600 GBP за постъпване на работа 

за първи път с включен елемент на обучение; 1000 GBP за регистриране на постоянна заетост и т.н. 

Резултатите и сумите за всеки един от тях са били изготвени чрез обширно изследване на спестените 

разходи за социално подпомагане (напр. обезщетения за безработица) (Gustafsson-Wright, E. et al., 2015).  

В Колумбия ОСВ за развитие на работната сила е инициатива, спонсорирана от правителството на Колумбия 

(около 50% от плащането за определения резултат), Интерамериканската банка за развитие и швейцарската  

Агенция за развитие и сътрудничество. Инициативата включва три различни ОСВ и два допълнителни 

компонента за изграждане на пазара и за разпространение. Първите ОСВ са насочени към трудни за 

трудоустрояване групи от населението чрез интервенции за осигуряване на трайна заетост. Тези ОСВ 

финансират мерки като напр. придобиване на умения, психосоциална подкрепа и посредничество за 

намиране и запазване на формална заетост на бенефициерите. Показателите за резултатите са устройване 

на работа (50%), задържане на работата за 3 месеца (50%) плюс допълнителен бонус за шестмесечно 

задържане на работа (10%). (Gustafsson-Wright, E. et al., 2017).  

В Канада и Австралия са в процес на изпълнение схеми за ОСВ за семейна и детска подкрепа. Очакваните 

резултати са намаляване на броя на децата в приемни семейства (и в двете държави), превенция на 

попадането на деца в риск в домове за настаняване (Австралия) и увеличаване на броя на децата, 

завръщащи се в домовете си (Австралия). Относно другите услуги за малки деца и майки според едно ново 

изследване към декември 2016 г. са били ефективни 69 ОСВ за осигуряване на услуги на деца в първите им 

години, за финансиране на детското благосъстояние, свързано със запазване целостта на семействата и 

осиновяване, и резултати в сферата на грижите за майките и децата в ранна детска възраст. (Gustafsson-

Wright, E., et al, 2016). 
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разпоредби и механизми за отчетност; (iii) са дефинирани ясни стандарти за доставчиците, за 
лицензирането им и за доставката на услугите, както и за строг контрол; и (iv) са налице адекватна 
автономия и поле за действие на местните власти за възлагане предоставянето на услуги на външни 
доставчици при ясни правила и механизми за отчетност. Изготвянето на Закона за социалните услуги и 
допълнителните нормативни актове предоставят възможност за извършване на задълбочени оценки 
по отношение на правилата, направляващи сегашното участие на частни и неправителствени 
доставчици на услуги. 

Насърчаване интеграцията на услугите. Както беше посочено по-горе, в центъра на мерките, 
насочени към приспособяване на предоставянето на услуги към нуждите и исканията на 
потребителите, е способността на доставчиците на основни услуги да удовлетворяват в достатъчна 
степен многобройните и понякога комплексни потребности на потребителите. Както беше обяснено 
по-горе в този раздел, основна предпоставка за постигането на тази цел е осигуряването на условията 
и оперативните средства, които да улеснят интеграцията в предоставянето на услуги. Някои от 
представените в този раздел възможности биха допринесли за създаването на институционална и 
административна среда, която да улесни координацията, взаимодействието и интегрирането на 
услугите, където това е необходимо. В допълнение към разработването и прилагането на модели за 
интегриране на услуги европейските държави и държавите от ОИСР постигнаха и значителен напредък 
в интеграцията на услуги за удовлетворяване на специфични нужди, като безработица, защита на 
децата, дългосрочни грижи, бездомност и други46. В България освен процеса на 
деинституционализация на децата или образователната инициатива за осигуряване на достъп до 
училище на децата в училищна възраст държавата може да оценява, да коригира, ако е необходимо, и 
разширява съществуващите инициативи за по-нататъшна интеграция при услугите за заетост и 
социалните услуги, здравеопазването и социалните грижи за възрастните хора и хората с увреждания 
и образованието и здравните и социални услуги в контекста на ранното детско развитие (в които 
държавата вече има известен опит). 

С оглед засилване на интеграцията държавата би могла да обърне внимание и на следните три 
допълнителни елемента:  

• Идентифициране на необходимата институционална уредба, която да улесни интеграцията, 
включително координацията, управлението и финансовите и бюджетните механизми на 
централно и местно равнище; 

• Създаване на условия за формиране на интердисциплинарни екипи и/или възможности за 
„обслужване на едно гише“, включващи наред с другото развитие на умения у необходимия 
персонал, обмен на информация, институционална уредба, механизми за сътрудничество; и  

• Идентификация/оперативна съвместимост на информационните системи за предоставяне на 
интегрирани услуги.  

Оперативните програми, спонсорирани от европейските фондове, могат да предоставят възможност за 
пилотното въвеждане и измерване на иновативни подходи в предоставяните интегрирани услуги47.  

Децентрализация. Натрупаният в последно време опит в Европа показва, че преходът към модели за 
ефективно приспособяване на услугите, така че да отговарят по-добре на исканията и нуждите на 
уязвимите групи, е придружен от корекции или реорганизация на ролите и отговорностите между 

 
46 Lara Montero et al. (2015); OECD (2015); Budapest Institute (2015); Mason, A., et al. (2015). 
47 Като цяло проектозаконът за социалните услуги съответства на предлагания подход за насърчаване на интеграцията. Той 
предвижда и кодификация на интегрирания подход и интегрираните междусекторни услуги, за да се прокара разграничение 
между интегрираното предоставяне и интегрираните междусекторни услуги. 
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централните, регионалните и местните власти48. В България в средносрочен и дългосрочен план 
преходът към основан на резултатите подход може да наложи и някои промени в сегашните 
институционални роли и отговорности между централните, регионалните и местните власти по 
отношение на планирането, финансирането и предоставянето на услуги.  

• Органите на централната власт ще са натоварени с политическото ръководство и общите насоки 
за реализацията, с определянето на стандарти за качество на предоставяните услуги и на 
разходни стандарти, с финансирането (включително и чрез съфинансиране) и контрола. 

• Местните власти, които носят основната отговорност за предоставянето на услугите, ще имат 
нужда от повече автономия по отношение на (i) възможностите за предоставяне на услуги 
(напр. пряко предоставяне или възлагане на външен доставчик), (ii) служители (включително 
социални работници, както и друг специализиран персонал) и разпределяне и 
преразпределяне на бюджета с цел по-ефективно посрещане на нуждите на местно ниво и (iii) 
създаване на интегрирани подходи за справяне с конкретни уязвимости (напр. помощ в 
домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания). От местните власти се очаква да бъдат 
не само функционално отговорни за услугите, но и да са отговорни пред потребителите и 
общността за качеството и количеството на услугите.  

• Регионалните власти ще осигуряват подкрепа за доставката на услуги по места, ще контролират 
предоставянето на услугите и резултатите на местно равнище, както и осигуряването на 
конкретни услуги, които може да се налага да бъдат предоставяни на по-високо от общинското 
ниво поради съображения за икономии от мащаба и/или поради твърде специализирания им 
характер. Разписването на нов закон за социалните услуги създава възможност да бъде 
преразгледано сегашното разпределение на функциите и да се направят нужните промени. 

4.2. Обновяване на системата за социално подпомагане  

Системата за социално подпомагане е може би най-силният инструмент на държавата за намаляване 
на бедността и социалното изключване в страната. Приносът на социалните помощи за постигането на 
тези цели обаче е твърде незадоволителен в сравнение със средните нива за ЕС и съседните държави. 
Следвайки поуките от международните практики в европейските държави и за да е максимално 
ефективна, от социалните помощи се очаква да са в адекватен размер, да са справедливи, така че да 
подпомагат повече тези, които се нуждаят повече от тях, без да създават зависимост, да са ефективни, 
за да предотвратяват злоупотреби, грешки и измами, и да са обвързани със социалните услуги и 
поведението на семействата. По-конкретно неотдавнашните реформи в държавите-членки на ЕС по 
отношение на социалните помощи са насочени наред с другото към следните области, които са от 
особено значение за България: (i) затягане на условията, особено на свързаните с участие в пазара на 
труда; (ii) определяне на по-строги критерии за допустимост; (iii) опростяване на множеството от 
различни и фрагментирани схеми; (iv) реорганизация на ролите и отговорностите между централната 
и местната власт за децентрализация на управленските функции и централизация на регулирането, и 
(v) нарастващо подпомагане на доходите, насочено към най-нуждаещите се49. 

С оглед постигането на гореспоменатите цели българското правителство може да обмисли следните 
действия: 

Консолидиране на помощите. Както беше описано по-горе, особеност на системата за социално 
подпомагане в България е нейната силна фрагментираност, която я прави объркваща за потребителите, 

 
48 Например в Швеция с реформата Адел (Ädelreformen) за старите хора цялата отговорност за грижите за старите хора и 
хората с увреждания бе прехвърлена на местните власти. В Англия Законът за грижите от 2014 г. също така натовари местните 
власти с нови отговорности за осигуряване на грижи и подкрепа. 
49 Европейски парламент – Генерална дирекция „Вътрешни политики“ (2017).  
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скъпа за държавата, податлива на злоупотреби и двойно облагодетелстване, и води до празноти в 
обхвата. Един от вариантите за справяне с фрагментацията е консолидиране на някои от помощите, 
насочени към сходни целеви групи. Преминаването към консолидация на помощите може да е 
базирано на следните принципи:  

• Сливане на помощи, насочени към сходни групи. Макар че са нужни допълнителни анализи и 
оценки, един от възможните подходи би бил да се консолидират различните, зависещи от 
имущественото състояние помощи (периодични и еднократни) за семействата и децата в 
единна парична добавка в подкрепа на уязвимите и маргинализирани семейства, живеещи в 
бедност и социално изключване50.  

• Държавата може да обмисли възможността за изместване на фокуса при разпределянето на 
ключови помощи от лицата (напр. децата) към семействата като целева група. Този подход 
би позволил на държавата да разпределя помощи в подкрепа на семейството като единица за 
интервенции и по този начин да намали пропуските в обхвата за определени лица и 
възможностите за двойно облагодетелстване за други, както и да подобри ефективността. 

• Също така в съответствие с предлагания подход по отношение на основните услуги 
идентифицирането на потребителите и разпределянето на помощите биха били подчинени на 
един обективен механизъм за целево насочване, така че да се достигне до най-бедните и най-
уязвими семейства в страната (напр. като се осигуряват карти на бедността, като се 
преразгледат механизмите за проверка на имущественото състояние и т.н.); този вариант би 
позволил да се отстранят наличните пропуски в обхвата и да се подобри ефективността на 
действащата система на помощи, като намали бедността, неравенството и социалното 
изключване.  

• Разпределянето на помощите към семействата ще се основава на обективна формула, 
която отразява: а) нивото на бедност (обективно и точно измерено спрямо имущественото 
състояние); б) състав на семейството (брой деца, възрастни и т.н.) и конкретното състояние на 
неговите членове (увреждания, заетост, деца в училищна възраст и т.н.); и в) други съществени 
променливи, например местоживеене (селски или градски район), достъп до комунални услуги 
(енергия, вода, жилища); тази методика би позволила системата на подпомагане да предоставя 
равнище на подкрепа, пропорционално на дохода, условията на живот и специфичните 
особености. 

Чрез консолидиране на сравнително малки програми с подоходен критерий в единна програма ще се 
намали необходимата за обработката на заявленията информация. Това от своя страна ще намали 
административните разходи на системата, личните разходи на бенефициерите (напр. разходи за 
кандидатстване по програмата, препотвърждаване на правото на достъп и получаване на парични 
помощи) и възможностите за грешки и измами.  

 
50 Каквито са например наред с другото случаите с Universal Credit в Обединеното кралство, RSA във Франция или VMI в 
Румъния (одобрено, но изпълнението е все още предстоящо). 
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Обвързване на помощите с ползването на услуги и поведението на семейството. Намаляването на 
бедността и социалното изключване е свързано не само с предоставянето на адекватни парични 
помощи на уязвимите семейства, но и с това семействата да изберат  да ползват наличните основни 
услуги и да се гарантира, че е налице подходящата вътрешносемейна динамика, която да 
благоприятства развитието на човешкия капитал на децата, овладяването на рисковете отрано, за да 
се избегнат необратими вреди, и осигуряване на социално приобщаване. Международният опит 
показва, че една добре структурирана система за подпомагане може да бъде мощен инструмент за 
насърчаване на такъв тип поведение. Например предлаганата единна парична помощ може да зависи 
отчасти от ползването на конкретни услуги от определени членове на семейството (напр. децата в 
училищна възраст да тръгват на училище, когато навършат съответната възраст, или да посещават 
училище редовно; майките на бебета и малки деца редовно да посещават здравните консултации и да 
ползват необходимата подкрепа от образователните и здравните служби). Освен това консултирането 
и психосоциалната помощ могат да бъдат подкрепени с временни добавки към единната парична 
помощ, за да насърчават семействата да изпълняват поетите ангажименти и да им се помогне да 
получат достъп до необходимите услуги. Обвързването на услугите с помощите създава възможности 
за позитивни синергии за по-ефективно преодоляване на препятствията пред семействата в 

Обединеното кралство – Универсален кредит (Universal Credit) (консолидиране на социални помощи) 

Универсален кредит (УК) е единна система за трансферни плащания през 2013 г., заместила шест вида 

помощи с подоходен критерий и данъчни кредити: Надбавка за търсещи работа, Помощ за жилищни нужди, 

Данъчен кредит за работещи, Данъчен кредит за деца, подоходна Надбавка за заетост и подкрепа, и 

Подпомагане на доход. УК е месечно плащане, което се отпуска с цел устойчиво намаляване на бедността 

както чрез увеличаване на равнището на усвояване (тъй като системата е по-опростена), така и чрез 

повишаване на възнаграждението от трудовата заетост на бенефициера; УК спомага за гладкия преход към 

работа, като предлага единна парична помощ, която не прави разлика между това дали лицето има работа 

или не. С това, че предлага по-опростено подпомагане чрез една вместо няколко вида помощи, УК намалява 

административните разходи и податливостта към  измами и грешки. 

УК определя еднократното плащане въз основа на състава на семейството, възрастта и трудовия статус. УК 

плаща допълнителни суми за всяко дете и всяко лице с увреждания (или лице със здравословен проблем 

или грижа за възрастен с такъв проблем), живеещо в домакинството. С цел насърчаване на трудовото участие 

размерът на плащането по УК намалява с нарастване на трудовите доходи; паричното обезщетение 

намалява постепенно с нарастването на дохода от работа на бенефициера (за всеки допълнително изкаран 

1 щ. д. над прага плащането намалява с 0,63 щ. д.). Освен това при УК бенефициерът може да продължава 

да претендира за обезщетения и при работа на непълно работно време (до 16 часа седмично).  

УК има строги изисквания за търсене на работа, но тези изисквания варират в зависимост от положението 

на бенефициера (напр. за родител с дете под 1 година няма такова изискване, докато от родители на деца в 

училищна възраст или по-големи се изисква активно да търсят работа). 

Предварителните резултати (2015 г.) показаха, че УК доста ефикасно допринася за увеличаване на участието 

на пазара на труда. (i) Вероятността бенефициерите на УК да са работили през първите 270 дни след първото 

плащане е с до 6% по-голяма; (ii) в рамките на един и същ период бенефициерите е вероятно да работят с 12 

дни повече от контролната група; (iii) има положително въздействие и при доходите (Министерство на труда 

и пенсиите на ОК (2015). 
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преодоляването на бедността и социалното изключване. Този подход може да изисква промяна в 
политиката по предоставяне на социални помощи51. 

Насърчаване на участието на пазара на труда. Основно съображение при всички парични помощи е 
ограничаването на риска от създаване на зависимост и демотивиране на трудоспособните членове на 
обществото да търсят доходоносни дейности и трудови възможности. Това е особено важно при 
предоставянето на обвързани с дохода парични помощи, насочени към бедните семейства. 
Международният опит в Европа и на други места сочи, че ефективен начин за избягване на тези рискове 
е чрез предоставяне на възможност на системата за социално подпомагане да подкрепя работещите 
бедни групи чрез премахване на факторите, демотивиращи бенефициерите да започнат работа52. Един 
от подходите, използван в няколко европейски страни, е въвеждането на елемент на изключване на 
доходите от формулата на паричната помощ за определяне на конкретния размер на паричната 
добавка. Един от вариантите за прилагане на този подход е например паричната помощ да осигурява 
ефективен стимул за трудоспособните членове на бедни семейства да се върнат на работа, като се 
увеличи прагът на допустимост, ако бенефициерите започнат работа или работят повече. На практика 
това означава, че за домакинствата с работещи възрастни членове прагът за допустимост ще е по-
висок, отколкото за тези,  чиито възрастни членове не работят. Този подход се очаква да насърчи 
безработните да се върнат към заетост и да стимулира неактивното население да започне да търси 
работа. В този случай ролята на управлението на случаите и на службите по заетостта е от съществено 
значение за подпомагане на бъдещите работници, като им предоставят насоки, като ги свържат с 
консултанти и им окажат допълнителна подкрепа53.  

Предотвратяване на грешки и измами в системата за социално подпомагане. Международният 

опит сочи, че при сложни системи за подпомагане разходите поради грешки и измами може да стигнат 

до 2% от БВП (средно за 23-те държави-членки на ОИСР). Разходите поради грешки се дължат главно 

на  (i) грешки на служители (напр. поради претовареност със случаи); (ii) системни грешки (повреда в 

разплащателната и информационната система); и/или (iii) сложната структура на помощите и сложните 

правила, които объркват администрацията и бенефициерите. Измамите са основно следствие от (i) 

непочтеността на потребителите (напр. недеклариране на промени в материалното положение); (ii) 

експлоатиране на системата (напр. кражба на самоличност); и/или (iii) сложността на системата за 

подпомагане (напр. възможност да се пускат множество заявления).54 Необходимо е да се ограничат 

грешките и измамите, за да се осигури ефективното използване на публичните средства, да се избегнат 

политически манипулации и да се гарантират доверието и обществената подкрепа за програмата.  

В Европа няколко страни55 са постигнали значителен напредък в разработването и изпълнението на 
стратегии за ограничаване на грешките, измамите и корупцията в системата за социално подпомагане. 

 
51 Министерството на труда и социалната политика изрази несъгласието си с този подход, тъй като социалните услуги и 
социалните помощи се разглеждат като „същностно различни“. Съгласно действащото законодателство и политика 
социалните помощи са пасивни мерки в обхвата на политиката за гарантиран минимален доход (ГМД) и чрез тях се допълват 
или заместват доходите на домакинството с цел удовлетворяване на основни жизнени потребности. Според министерството 
социалните услуги са изцяло различни от социалните помощи. Но настоящият доклад счита, че  социалните помощи биха 
могли да играят двойна роля – едновременно като част от политиката за ГМД и като източник на странични ползи, чрез 
обвързването на някои от тях с поведението на домакинствата и използването на основни услуги, в това число и социални 
услуги, където е приложимо. Този подход е възприет в няколко системи за социално подпомагане в Европа и Латинска 
Америка и е бил изпробван в България (вж. бележка Error! Bookmark not defined.). 
52 Европейски парламент – Генерална дирекция „Вътрешни политики“ (2017).  
53 Други схеми, използвани в някои европейски страни, насочват бенефициерите на социални помощи към услуги за заетост 
и посредничество (и в добавка социална подкрепа, напр. консултиране). Някои от примерите са Job Centre Plus в Обединеното 
кралство или NAV в Норвегия. 
54 Tesliuc, C. (2015); Sarbu, D., and Grigoras, V. (2014); van Stolk, C. (2007).  
55 Например Обединеното кралство, Румъния, Франция, Швеция, Холандия и Украйна. 
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Следвайки поуките от международния опит, за България би могла да е подходяща стратегия за 
ограничаване на грешките и измамите, която е насочена приоритетно към изложените на най-голям 
риск програми (обикновено големи парични плащания), като се фокусира върху превенцията, 
разкриването, възпирането и наблюдението. Превантивните мерки включват подобряване на 
обективния контрол върху правото на достъп до помощи и предоставяне на ясна и навременна 
информация на кандидатите и на обществеността като цяло. Разкриването може да се осъществява 
чрез няколко способа, в това число кръстосани проверки на данни (т.е. сравняване на данни, 
съхранявани на различни източници на данни), базирани на оценка на риска и случайни проверки чрез 
прилагане на профилиране на рисковете (въз основа на преглед на отпусканите помощи) и инспекции, 
базирани на оценката на риска (социални инспекции), които се извършват от социални инспектори. 
Възпирането се основава на ефективни санкции, които може да включват наказателно преследване и 
конфискуване на активи, както и мерки за промяна на обществените нагласи, например кампании за 
повишаване на осведомеността. 
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Приложение I: Конкретни дейности за изпълнение на предлаганите мерки  

Настоящото приложение представя списък на дейностите, които може да са необходими за 
разработването и привеждането в действие на предлаганите политика, практики и възможностите за 
изпълнение, изложени в Глава 4. Дейностите са групирани във всяка от трите обширни области на 
политиката и са организирани като последователност. Повечето дейности могат да бъдат стартирани 
незабавно и да послужат като входящи данни за изработването на Закона за социалните услуги и/или 
за коригиране на съществуващите практики в предоставянето на услуги и помощи. Други дейности 
може да изискват одобрението на доставката на услугата, за да започнат да функционират. Накрая 
някои от предлаганите дейности се позовават на допълнителни знания, които може да са необходими, 
за да бъдат те по-добре определени и да бъдат въведени в действие. 

1. Хармонизиране 
1.1. Целево насочване и регистриране 

• Преглед на сегашните процеси на целево насочване за различни помощи и услуги 
o Идентифициране на съществуващите методически подходи 
o Да се идентифицират главните уязвими групи и да се предложат общи 

механизми за целево насочване 

• Разработване на инструменти в подкрепа на обективното целево насочване и 
идентифициране на потребители 

o Изготвяне на карта на услугите 
o Изготвяне на Атлас на маргинализираните домакинства 
o Разработване и тестване на единна система за избор на потребители на услуги 

и помощи на база бедност и социално изключване и комбинация от различни 
механизми за целево насочване (входящи данни за Закона за социалните услуги 
или за допълнително регулиране) 

o Институционална уредба: роли, отговорности и процеси за прилагане на 
системите за обективно целево насочване (входящи данни за Закона за 
социалните услуги или за допълнително регулиране) 

o Предварителни оценки за пресмятане на въздействията и разходите за 
прилагане на обективни системи за целево насочване 

1.2. Управление на случаи 

• Оценка на съществуващите системи за управление на случаи (допълнение към 
съществуващ анализ), включително информационни екипи 

• Оценка на социалните работници, включително изследване за определяне на 
профилите, натовареността, съществуващи задания, и действителни функции и 
отговорности 

• Изготвяне на нови задания на социалните работници и общи насоки за цялостно 
управление на случаите (входящи данни за Закона за социалните услуги или за 
допълнително регулиране) 

• Предложение за създаване и разширяване на информационните/ мултидисциплинарни 
екипи (включително профили, натовареност, разходи и основни процеси на работа) 
(входящи данни за Закона за социалните услуги или за допълнително регулиране) 

• Изпълнение на работните планове (семейни планове)  
o Разработване на минималните условия, които бедните и маргинализираните 

семейства се очаква да изпълнят, за да излязат от бедността и социалното 
изключване (прилагането им може да изисква ново законодателство – Закон за 
социалните услуги 
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o Разработване на методологии и материали за социалните работници за 
извършване на оценка на потребностите и изготвяне на семейни планове, 
основаващи се на постигнатите минимални условия 

o Разработване на протоколи за персонална подкрепа на семействата 
(консултиране и домашни посещения) 

o Очертаване на план за развитие и приблизителна оценка на разходите 

1.3.  Социално посредничество 
• Преглед на съществуващата координация на механизмите за услуги на местно ниво 

(оперативно и правно регулиране) 

• Определяне на механизмите за подобряване на координацията на услугите, 
включително връзката с управлението на случаите (входящи данни за Закона за 
социално подпомагане и по-нататъшно законодателство) 

• Определяне на ролите и отговорностите на местно и централно ниво за подобряване 
на координацията на предоставянето на услуги и по-специално във връзка с 
управлението на случаите (входящи данни за Закона за социално подпомагане и по-
нататъшно законодателство) 

 

2. Основано на резултатите финансиране 
2.1. Преглед на законодателството, за да се идентифицират основните препятствия пред 

въвеждането на основано на резултатите финансиране в областта на институционалната и 
административната организация, бюджетирането и предоставянето на услуги  

2.2. Оценка на конкретен съществуващ опит в интегрирането на услуги 

• Оценка на процеса 

• Административни и частни разходи 

• Институционална и административна уредба и определяне на възможностите за 
интеграция на услугите 

2.3. Идентифициране на необходимите условия и основни параметри за прилагането на 
възможни, основани на резултатите подходи към избрани услуги, предоставяни на местно 
ниво 

• Преценка за търсенето на социални услуги на местно ниво 

• Определяне на съществуващия капацитет на услугите 

• Определяне на варианти за подход за основано на резултатите финансиране: вид 
услуга, информация, системи за мониторинг, определяне размера на плащанията за 
постигнати резултати, оценка на административните разходи, тестване (входящи данни 
за Закона за социално подпомагане и по-нататъшно законодателство, но изпълнението 
може да изисква законът да е одобрен)  

• Определяне на единни стандарти за качество (входящи данни за Закона за социално 
подпомагане и по-нататъшно законодателство, но изпълнението може да изисква 
законът да е одобрен) 

• Определяне на правила, механизми за отчетност, система за отчитане (входящи данни 
за Закона за социално подпомагане и по-нататъшно законодателство)  

 

3. Социални помощи 
3.1. Да се актуализира оценката за съществуващата система от помощи: 

• Целеви групи и механизми за целево насочване 

• Щедрост 

• Прогресивност  
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• Пропуски в обхвата 

• Административни и частни разходи 

3.2. Анализ на избрани социални помощи за проучване на стимулите за предлагане на работа  
на трудоспособни бенефициери (Модел на данъчни облекчения на ОИСР). 

3.3. Изготвяне на предложение за обвързана с имущественото състояние Помощ за гарантиране 
на минимален доход (ПГМД) (всички дейности по този раздел ще залегнат в Закона за 
социалното подпомагане и по-нататъшно законодателство) 

• Общи критерии (определяне на настоящи помощи, които ще бъдат обединени) 

• Разработване на механизъм и процес на целево насочване  

• Разработване на процеси, включващи роли и отговорности, система на плащане 

• Мониторинг 

• Определяне на процес на преход от отделни помощи към единна ПГМД 

3.4. Оценка на въздействието 

• Идентифициране на печелившите и губещите от новата система 

• Въздействие върху намаляването на бедността и участието на пазара на труда 

• Въздействие върху намаляването на административните разходи 

• Въздействие върху възможното въвеждане на нови условия 

3.5.  Правни и регулаторни изисквания 
• Изготвяне на необходимите законодателни проекти (входящи данни за Закона за 

социалното подпомагане и по-нататъшно законодателство) 

• Оперативен наръчник (може да изисква Законът за социалните услуги да е вече 
одобрен) 

3.6.  Мониторинг и оценка на изискванията по отношение на ИТ 
• Разработване на система за мониторинг 

• Определяне на изискванията по отношение на ИТ и програмни продукти 

3.7. Ограничаване на грешки, измами и корупция (ГИК) 

• Оценка на разходите, свързани с грешки и измами в системата за социални помощи в 
България, и идентифициране на основните помощи, при които са възможни 
злоупотреби  

• Разработване на стратегия и план за действие за ограничаване на ГИК 

• Оценка на разходите за изпълнение на стратегията и очакваното въздействие от 
ограничаването на ГИК 

• Проверка на ефекта от изпълнението на мерките за ключови ГИК  (т.е. кръстосани 
проверки на данни, профилиране на рисковете, целенасочени кампании за социални 
проверки) 

• Изготвяне на план за по-нататъшното развитие, включително разходи, изисквания 
(РОЧЗ [ресурси за опазване на човешкото здраве], ИТ и т.н.), роли и отговорности. 
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Приложение II: Клиентите на основните услуги 

Профилиране на населението – случаят с най-бедните и най-уязвимите български домакинства 

Броят на бедните домакинства, или тези, които се намират в най-долните 20% от разпределението на 
доходите56, възлиза на 589 хиляди домакинства през 201357 г., което представлява 1,46 милиона лица. 
Тези домакинства често са изправени пред някои препятствия, касаещи развитието на човешкия 
капитал (напр. заетост, образование, здравеопазване) и свързаността с околния свят (живеят в селски 
и отдалечени райони), които ограничават възможностите им за преодоляване на бедността (виж 
Фигура 2.1.: ). Домакинствата, чиито членове58 са нискообразовани съставляват огромна част от 
бедните (68%) в сравнение с едва 38% сред цялото население. Повече от половината бедни 
домакинства живеят в селски райони, където дейностите, генериращи доход, са рядко срещани. При 
бедните домакинства е и много по-голяма вероятността домакинството да включва поне един 
възрастен член (на възраст от 65 или повече години). Накрая сред бедните домакинства са много по-
чести случаите, в които поне един от членовете има здравословни проблеми или един от членовете е 
безработен. Ниското ниво на образование, местоживеенето в селски район, старостта, безработицата 
и здравословните проблеми са все аспекти, свързани и с нисък потенциал за получаване на доходи.  

Фигура 2.1.: Процент от домакинствата, според различни характеристики на домакинството, 
сред най-долните 20% и сред цялото население на България 

 

Източник: Изчисления на екипа на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013  

Най-често срещаният тип домакинство сред бедните е от един член над 65 г. (33%). Има два пъти по-
голяма вероятност домакинствата, състоящи се обикновено от една възрастна жена, да бъдат срещнати 

 
56 Навсякъде в анализа в настоящия доклад се споменават пет квинтила на доходите. Квинтилът на най-ниските доходи е 
обозначен като „най-долните 20%“ или „най-долните 20“ и представлява домакинствата, принадлежащи към най-бедния 
квинтил. Другите квинтили се наричат Q2, Q3, Q4, и „най-горните 20%“ (или „най-горните 20“). Според EU-SILC 2013 21% от 
българското население са в риск от изпадане в бедност (РИБ). Поради тази причина най-долните 20% взаимозаменяемо се 
споменават като „бедните“. Ние сме се съсредоточили изключително върху паричната бедност (т.е. РИБ), а не върху по-общото 
понятие за риск от изпадане в бедност и социално изключване (РИБСИ). През 2013 г. 48% от населението на България са били 
в риск от изпадане в бедност и социално изключване. Когато във фокуса е единствено паричната бедност (и следователно по-
малка част от населението), това означава, че могат да бъдат разграничени по-отчетливите неравенства, изваждайки наяве 
обстоятелствата, пред които са изправени най-уязвимите. Те според данните от EU-SILC 2013 представляват 1,46 милиона 
души, или 589 хиляди домакинства.  
57 Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013.  
58 Ниско ниво на образование тук се отнася до завършена едва първа степен на средното образование или по-ниска сред 
членовете на домакинството на възраст от 18 и повече години.   
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сред бедните, отколкото сред населението като цяло (14%, виж Фигура 2.2.). Двадесет и седем 
процента от бедните домакинства се състоят от двама възрастни, без зависещи от тях лица, което ги 
прави втория най-често срещан тип домакинство сред бедните. Такива домакинства обаче са много по-
типични сред населението на страната като цяло (43%). Това може да се обясни с факта, че при 
домакинствата с двама или повече възрастни и без зависими от тях лица е по-вероятно интензивността 
на работата да е по-висока59 и могат да се възползват и от икономии от мащаб спрямо иначе подобни 
домакинства, състоящи се от само един възрастен.60  

Фигура 2.2.: Процент на домакинствата, според типа на домакинството, сред най-долните 20% и сред 
цялото население на България 

 

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013  

При бедните домакинства вероятността да имат деца не е по-голяма, но е по-вероятно домакинства с 
три или повече деца да са бедни. Разбивката по възрастови групи показва, че за домакинствата с поне 
едно дете под 3-годишна възраст вероятността да са бедни е малко по-голяма, както и за тези с поне 
едно дете на възраст 15-18 години (каре А). От друга страна, също толкова вероятно е и домакинствата 
с поне едно дете на възраст 4-6 години или 7-14 години да са бедни. Накрая, въпреки че наличието на 
деца е еднакво сред бедните и небедните домакинства, по-вероятно е бедните домакинства да имат 
три или повече деца и по-малко вероятно да имат само едно дете (каре В).  

 
59 Под интензивност на работата имаме предвид по-голям процент от членовете на домакинството, които работят.  
60 Скàлата за приравняване за възрастни, която се използва за изчисляване на приравнения доход, отчита икономиите от 
мащаб: тежестта, определена на първия член на домакинството, е 1, докато тази на всеки допълнителен член на 
домакинството на възраст над 14 години е едва 0,5.  
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Фигура 2.3.: Процент на домакинствата според наличието на деца (сред най-долните 20% и сред 
цялото население на България) 

A. Домакинства с поне едно дете във възрастова група 

 

B. Домакинства според броя на децата 

 

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013  

В България се виждат ясно очертани географски модели по отношение на концентрацията на 
бедността. Както бе споменато по-горе, бедните домакинства е по-вероятно да живеят в селските 
райони на страната. По Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS) на 
ниво 2 (Фигура 2.3., каре A) в Северозападния район и в източните части на Югоизточния район 
бедността достига равнища от близо 30% в сравнение с едва 11,6% в Югозападния район (по оценки на 
EU-SILC 2012).61 Неотдавнашни оценки на бедността62 в по-малки райони обаче показват наличието на 
зони на бедност и в рамките на райони от ниво NUTS 2 с по-ниско равнище на бедност. Както се вижда 
от Таблица 2.1. и Фигура 2.3., каре B, почти във всички области на ниво NUTS 3 в рамките на 
Югозападния район равнището на бедност е по-високо от 20% – сравнително ниското равнище на 
бедност на този район се обяснява с равнището на бедност от едва 6,6% в София-град. В рамките на 
Югоизточния район област Сливен се откроява с равнище на бедност над 36%. 

 

 
61 Въз основа на EU-SILC 2012 рискът от бедност на страната е бил  22.7%.  
62 Проведени от Световната банка и Националния статистически институт на България и Европейската комисия.  
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Таблица 2.1.: Оценки за равнището на бедност на областно ниво в България  

Преки оценки по SILC   Оценки за по-малки райони 

NUTS 2 РИБ 
95% доверителен 

интервал 
NUTS 3 (области) Население РИБСИ 

95% доверителен 
интервал 

Северозападен 29.9% 25.1% 34.7% 

Видин 97,160 34.1% 28.0% 40.1% 

Враца 180,112 31.1% 27.3% 34.9% 

Ловеч 136,891 34.2% 30.1% 38.4% 

Монтана 142,991 31.6% 25.9% 37.3% 

Плевен 260,521 30.2% 26.0% 34.3% 

Северен 
Централен 

24.4% 19.7% 29.0% 

Велико Търново 241,370 29.4% 25.8% 33.0% 

Габрово 118,068 24.7% 19.0% 30.4% 

Разград 120,971 31.5% 26.0% 37.0% 

Русе 227,542 23.2% 17.6% 28.7% 

Силистра 115,808 26.0% 20.7% 31.3% 

Североизточен 25.0% 20.9% 29.1% 

Варна 454,631 21.0% 18.1% 23.9% 

Добрич 182,829 27.6% 22.6% 32.5% 

Търговище 116,711 36.1% 29.4% 42.7% 

Шумен 173,237 30.3% 25.7% 34.8% 

Югоизточен 28.9% 20.5% 37.3% 

Бургас 398,950 23.9% 20.1% 27.8% 

Сливен 189,920 38.7% 32.4% 45.0% 

Стара Загора 319,466 22.9% 19.1% 26.7% 

Ямбол 126,945 27.9% 23.4% 32.4% 

Югозападен 11.6% 9.3% 14.0% 

Благоевград 311,149 21.5% 16.9% 26.2% 

Кюстендил 132,082 23.2% 18.0% 28.3% 

Перник 129,037 21.9% 16.0% 27.9% 

София стол. 1,185,651 6.6% 4.6% 8.6% 

София 240,477 20.4% 16.7% 24.1% 

Южен Централен 27.3% 21.9% 32.7% 

Кърджали 147,045 30.0% 24.7% 35.4% 

Пазарджик 265,764 33.1% 28.2% 37.9% 

Пловдив 654,497 22.1% 20.1% 24.1% 

Смолян 118,357 27.7% 22.7% 32.8% 

Хасково 237,871 25.8% 22.0% 29.5% 

Забележка: Прагът на риск от бедност за едно възрастно лице е 3236 лв. на годишна база (60% от приравнения разполагаем 
доход на домакинството). 
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2012  
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Фигура 2.4.: Процент на изложените на риск от бедност, България 

A. Преки оценки за равнище на бедност на ниво NUTS 2  B. Оценки за равнище на бедност на ниво NUTS 3 level  

  
Забележка: Прагът на риск от бедност за едно възрастно лице е 3236 лв. на годишна база (60% от приравнения разполагаем 
доход на домакинството). 
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2012  
 

Жизненият цикъл на бедните и уязвими домакинства в България 

Българското правителство е разработило система от основни услуги и социални помощи, насочени към 
преодоляване на рисковете и уязвимостите, пред които се изправят семействата и лицата в рамките на 
своя жизнен цикъл, от бременността до старостта (Фигура 2.5.). В настоящия раздел са представени в 
обобщен вид основните констатации от един анализ на рисковете и уязвимостите, при който са 
използвани основаният на жизнения цикъл подход и данните от EU-SILC. Във фокуса на анализа са 
рисковете и уязвимостите, пред които са изправени хората, живеещи в най-долните 20%  от 
приравнения разполагаем доход в страната в сравнение с тези пред населението като цяло (т.е. в петте 
квинтила на доходите). Очаква се въз основа на наличните данни този анализ да даде приблизителна 
оценка на търсенето на основни услуги в България и на пропуските в обхвата.  
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Фигура 2.5.: Анализ на настоящото търсене на подкрепа и услуги в България с оглед жизнения 
цикъл 

 

Източник: Диаграма, изработена от екип на Световната банка  

Фигура 2.5. представя общата рамка за провеждане на изследване на текущото търсене на подкрепа и 
услуги в различните етапи от жизнения цикъл в България. В горната част са дадени различните етапи в 
жизнения цикъл на едно семейство/лице – от бременност до старост. В частта по-долу са описани 
различните рискове и уязвимости. Някои от тези рискове и уязвимости са специфични за определен 
етап от жизнения цикъл; други, като например лошото здравословно състояние, присъстват във всички 
етапи. Жълтите полета показват рисковете, които се срещат във всички страни, като например риска от 
изоставане в ранното детско развитие през периода на бременност и ранното детство или риска от 
недостатъчно обучение за придобиване на умения за работа в периода на юношеството, което може 
да доведе до заетост с ниско качество. Оранжевите полета показват проблеми, които са специфични 
за България и са в резултат от факторите, посочени по-подробно в описанието на анализа по-долу. 
Например в периода на ранното си детство децата в България са особено уязвими поради ограничения 
достъп до услугите за отглеждане на деца и отсъствието на родителите от домакинството (напр. ако 
работят в чужбина). Незавършеното образование в детството и юношеството се превръща в ниско ниво 
на уменията, което в случая на България, както и в много други страни води до висок риск от това в 
юношеството или в началото на зрелостта си лицето нито да учи, нито да работи, както и до 
безработица в зряла възраст. Това от своя страна поставя лицето в риск от бедност/ниски доходи на 
стари години. През целия си жизнен цикъл семействата са уязвими на увреждания и лошо 
здравословно състояние, както и на пренаселена жизнена среда, въпреки че нивото на уязвимост по 
отношение на тези рискове варира в зависимост от състава на семейството. Например, макар че 
увреждания се срещат сред хора от всяка възраст, рискът от увреждания расте значително с 
напредването на възрастта; по същия начин пренаселената жизнена среда излага децата на много по-
голям риск.  

Основаният на жизнения цикъл подход идентифицира основните рискове, пред които са изправени 
различни групи. Прегледът се съсредоточава върху главните рискове, които могат да се превърнат в 
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неизменни препятствия за излизането на семействата от бедността и социалното изключване, ако не 
им се обърне подобаващо внимание. Например има вероятност изоставането в ранното развитие при 
малките деца да ограничи капацитета им за учене, като по този начин увеличи риска от 
преждевременно напускане на училище и/или от ниска квалификация и ниска продуктивност (и 
доходи) в зряла възраст.  

 

Рискове в първите години и детството (възраст от 0-16 години)  

Сред населението в най-долния квинтил 58% от децата на възраст от 0 до 6 години не получават 
официални грижи под каквато и да е форма63 спрямо 38% в най-горния квинтил. Съществуват 
достатъчно доказателства, че професионалните детски заведения за малки деца, особено 
посещаването на заведение за предучилищно обучение, оказват съществен ефект върху ранното 
детско развитие, което води не само до по-добри академични постижения по време на училищното 
образование, но и до по-добри резултати на трудовия пазар (Tanner et al., 2015). Като се вземат 
предвид и неформалните грижи64 (т.е. грижи от страна на роднини, други членове на домакинството, 
невключващи родителите, както и от приятели или съседи), делът на необхванатите от най-долния 
квинтил пада едва до 51%.  

Фигура 2.6.: Формални и неформални грижи за децата: деца на възраст 0-6 години по квинтил на 
доходите 

 

Забележка: Под официални грижи се имат предвид дневни заведения за грижи за деца; грижи от професионален детегледач 
в дома на детето или в дома на детегледача; предучилищно образование; задължително училищно образование (за деца в 
училищна възраст); грижи в центрове за услуги за деца [грижи в центрове за услуги за деца извън училищните часове 

 
63 Официалните грижи включват дневни заведения за грижи за деца; грижи от професионален детегледач в дома на детето 
или в дома на детегледача; предучилищно образование; задължително училищно образование (за деца в училищна възраст); 
грижи в центрове за услуги за деца [грижи в центрове за услуги за деца извън училищните часове (преди/след)]. 
64 Неформалната грижа не е важна непременно заради възможния положителен ефект върху развитието в детска възраст, а 
по-скоро защото достъпът до грижи за децата, независимо дали формални или неформални, позволява на майките да участват 
в пазара на труда. Ниското ниво на неформалните и официалните грижи сред малките деца в най-долния квинтил показва, че 
майките си стоят у дома, за да се грижат за децата си. Така те се отказват от доходи, които биха могли да дадат възможност 
на техните домакинства да излязат от бедността. 
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(преди/след)]; неформалната грижа се отнася до грижи от страна на баба/дядо, други членове на домакинството (без 
родителите), други роднини, приятели или съседи. 
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013  

Случаите на деца на възраст от 0 до 15 години, които живеят с един родител или изобщо без родители 
са по-често срещани сред бедните. Домакинствата с един родител са дори още по-обичайни при по-
големите деца (13 до 15 години). Това, че в домакинството няма други възрастни освен самотния 
родител означава, че има само един потенциален източник на доходи, което прави тези семейства по-
уязвими на удари по доходите. Накрая самотните родители могат да отделят по-малко време и пари за 
своите деца и често изразходват по-голям дял от доходите си за грижи за децата (OECD, 2011) (виж 
Фигура 2.7.). 

Фигура 2.7.: Процент на децата, живеещи с един родител или без родители, по квинтил на доходите 

A. Деца, живеещи с възрастни, които не са техни родители B. Деца, живеещи със самотен родител, без други възрастни в 
домакинството 

  

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013 

През последните години нетните коефициенти на записване в училище в предучилищното, началното 
и прогимназиалното образование в България са намалели. Както се вижда от Фигура 2.8. (каре A), 
между 2011 г. и 2017 г. има спад в нетните коефициенти за всички образователни степени до средно 
образование. Най-голям спад се наблюдава при нетния коефициент на записване в начално 
образование, който е паднал от 95,8% през 2011/12 г. до 92,1% през 2016/17 г. Най-нисък нетен 
коефициент на записване сред четирите степени се наблюдава при прогимназиалното образование, 
който е едва 78,2% през 2016/17 г. Това ниво е особено ниско, като се има предвид, че 
прогимназиалното образование е част от задължителното образование. Каре В на Фигура 2.8. показва, 
че записването в училище и доходите са свързани едно с друго: едва 87% от всички деца на възраст от 
5 до 16 години в най-бедния квинтил на доходите са се записали в училище през 2016/17 г. спрямо 93% 
от децата в квинтил 4.  
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Фигура 2.8.: Деца на възраст 5-16 години, обхванати от образователната система в България 

A. Нетен коефициент на записване по образователно ниво  B. Процент на децата на възраст между 5 и 16 години, записани в 

задължителното образование, 2016/17 

  

Забележка: Нетните проценти на записване не могат да бъдат изчислени въз основа на данни от EU-SILC поради липса на такива за децата на 
възраст от 13 до 15 години.  
Източник: Национален статистически институт, България  

 

Домовете, където обикновено живеят децата и младежите са по-податливи на пренаселеност65, 
особено в най-долния квинтил. Пренаселеността е силно свързана както с бедността, така и с жизнения 
цикъл: тя засяга младите (на възраст от 0 до 24 години) и бедните в по-голяма степен. При най-долния 
квинтил пренаселеността достига до 84% (за деца на възраст от 7 до 15 години). Пренаселеността се 
разглежда като риск, тъй като се асоциира и с лошо здраве, психологически стрес и безпокойство, както 
и с домашно насилие.  

 

 
65 Според Евростат за едно лице се смята, че живее в пренаселено домакинство, ако това домакинство не разполага с минимум 
брой стаи, както следва:  

• една стая за домакинството;  
• една стая на двойка в домакинството;  
• една стая на всяко необвързано лице на възраст 18 или повече години;  
• една стая на две необвързани лица от един и същи пол на възраст между 12 и 17 години;  
• една стая за всяко необвързано лице на възраст между 12 и 17 години, невключено в предишната категория;  
• една стая на две деца на възраст под 12 години.  
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Фигура 2.9.: Пренаселена среда през жизнения цикъл, според квинтил на доходите 

 

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013 

 

Предизвикателства пред младежите (възраст от 16 до 24 години) 

Повече от 25% от лицата на 16-18-годишна възраст в най-бедния квинтил не посещават училище; над 
една десета са завършили едва начално образование или по-малко. За лицата на възраст от 16 до 18 
години се очаква да бъдат записани в средното образование66, но при квинтила на най-ниските доходи 
над една четвърт от лицата не са били обхванати от образованието (Фигура 2.10., каре A). Аналогично, 
11% от 16-18-годишните от бедни домакинства не са завършили основно образование в сравнение с 
едва 5% при всички други групи доходи (Фигура 2.10., каре B)67. Тези цифри показват силна връзка 
между бедността и отпадането от училище. Освен това отпадането от училище се свързва и с лошо 
качество на образованието, затруднения в ученето или здравословни проблеми, които на свой ред са 
свързани със социалното изключване и бедността.  

 
66 Официалната възраст, на която децата трябва да завършат начално образование, е 10 години, основното образование 

трябва да бъде завършено до 14-годишна възраст, а средното – до 18-19-годишна възраст. Задължителното образование 
започва на 5-годишна възраст (предучилищно) и завършва на 16-годишна възраст.  
67 Лицата, завършили едва начално образование или по-малко, също не посещаваха училище.  
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Фигура 2.10.: Дял на 16-18-годишните, непосещаващи училище и с начално образование или по-
ниско, сред най-долните 20% и населението като цяло 

A. Дял на 16-18-годишните, непосещаващи училище B. Дял на 16-18-годишните с най-високо завършено ниво - 
начално образование или по-малко 

  

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013 

Делът на неучещите, неработещите и необучаващи се (ННН) млади хора (възраст 19-24 години) е 
особено висок сред най-бедните. Близо една трета от младите хора общо в страната са ННН лица, 
докато делът им при най-долните 20 е доста над 60% (Фигура 2.11.). Неангажирането с образование, 
заетост или обучение в млада възраст може да има значителни негативни последствия за бъдещата 
пригодност за заетост и възможностите за получаване на доходи (Ruhm, 1991 and Clark et al., 2001). По 
този начин младите хора в най-долния квинтил имат ограничени възможности да се издигнат над 
бедността. Възможностите за заетост на младите хора (и особено на млади семейства) са засегнати 
също и от липсата на свободни за наемане жилища в България, което ограничава шансовете им да се 
преместят там, където има възможности за работа. (Световна банка, предстоящ.) 

Почти всички млади мъже, които нито учат, нито работят, нито се обучават, декларират, че са 
безработни; докато жените в тази категория е по-вероятно да декларират, че са домакини, особено ако 
принадлежат към най-долния квинтил на доходите. Що се отнася до цялото население, 28% от младите 
мъже на възраст 19-24 години са безработни; при най-долния квинтил на доходите тази цифра е над 
два пъти по-голяма, като възлиза на 61%. Също така процентът на неучещите, неработещите и 
необучаващи се млади мъже в цялото население е два пъти по-нисък от дела на ННН лица сред най-
бедните (Фигура 2.11.).68 Само 15% от младите жени декларират, че са безработни, докато други 13% 
декларират, че са домакини или „друго неактивно лице“. Това означава, че почти половината от ННН 
жени са декларирали, че са неактивни.69 Неактивността сред жените на възраст 19-24 години е дори 
по-висока в най-долния квинтил: 38% от жените декларират, че са домакини или „друго неактивно 
лице“, докато едва 31% декларират, че са безработни. Младите неучещи, неработещи и необучаващи 
се жени обикновено са домакини (вместо да декларират, че са „друго неактивно лице“). Фактът, че това 
положение е по-обичайно сред бедните жени, може да е сигнал за липса на достъп до услуги за грижа 
за децата, което в противен случай би им позволило да участват в пазара на труда.  

 
68 Три процента от мъжете декларират, че са ангажирани със задължения в домакинството или, че са „друго неактивно лице“.  
69 Малък брой безработни или неактивни лица не могат да бъдат разглеждани като ННН лица, защото декларират, че учат. Те 
обаче представляват много малък процент. Сборът на процентите на безработните и неактивните е само малко по-голям от 
процента на ННН лица.  
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Фигура 2.11.: Статут на младите хора (19-24 години) на пазара на труда по пол и квинтил на доходите 

  

Забележка: Под ННН се имат предвид „неучещи, неработещи или необучаващи“ се лица. Те включват тези, които декларират, 
че са безработни, че са ангажирани със задължения в домакинството, че са „друго неактивно лице“ или че са 
неработоспособни/инвалиди, и които в същото време не учат. Данните за безработните и ангажираните със задължения в 
домакинството или други неактивни лица наистина включват и лица, които учат.  
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013.  

 

Уязвимости в зряла възраст (25-64 години) 

Безработицата оказва непропорционално въздействие върху хората в зряла възраст (25-64 години) в 

най-долния квинтил. Четиридесет и три процента от мъжете на възраст от 25 до 64 години в най-долния 

квинтил декларират, че са безработни, което е над два пъти повече от средния процент общо за мъжете 

на тази възраст (16%) (Фигура 2.12.). При бедните жени също има два пъти по-голяма вероятност те да 

декларират, че са безработни (36% срещу 14% общо за всички жени на възраст от 25-64 години). 

Безработицата не само носи със себе си риска да се превърне в дълготрайна безработица (което води 

до влошаване на човешкия капитал и има обезкуражаващ ефект), но и може да доведе до лошо 

психично и физическо здраве, както и до изолация, стигма и бездомност сред другите вредни ефекти. 

При бедните жени на възраст от 25 до 64 години също е по-голяма вероятността да декларират, че са 
неактивни отколкото при небедните жени от същата възрастова група. Двадесет и седем процента от 
жените на възраст от 25 до 64 години в най-долния квинтил декларират, че са активни, срещу 17% от 
всички жени в тази възрастова група. Неактивността сред жените на такава възраст е свързана главно 
с ангажираността им с домашни дейности70. Това може да е така отчасти защото е по-малко вероятно 
бедните жени да имат достъп до услугите за гледане на деца.  

 
70 Осемдесет и три процента от жените, които са извън пазара на труда, декларират, че времето им е посветено на домашни 
дейности.  

61%

31%

1%

38%
41%

18%

3%

13%

25%

11%

4% 5%

14%
11%

2%
7%7% 6%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Men Women Men Women

Unemployed Fulfilling domestic tasks or other inactive

Ocupation status of young adults (aged 19-24) according to 
their gender and income quintile

Bottom 20 Q2 Q3 Q4 Top 20 Overall

63%
67%

46%

32%
28%

16%16% 17%
11% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Men Women

NEET

Share of young adults (aged 19-24) that are 
not in education or employment

Bottom 20 Q2 Q3 Q4 Top 20 Overall

Статут на заетост на млади хора (19-24 години) според пола и 

квинтила на доходите 

Дял на младите хора (19-24 години), които нито 

учат или работят 

  Мъже                           Жени 

Безработни 

          Мъже                           Жени 

Ангаж. в домак. или неактивно лице 

    Мъже                                        Жени 



 

 

74 

 

Фигура 2.12.: Статут на пазара на труда на възрастните (25-64 години) по пол и квинтил на доходите 

 
Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013   

Лошото здраве и ниският достъп до здравни грижи са свързани с бедността, особено при лицата на 
възраст от 25 до 64 години.71 Въпреки че с напредването на възрастта общият здравен статус се 
понижава при всички хора, ясно е, че ако се изключи факторът възраст, населението в  най-долния 
квинтил на доходите е в лошо здравословно състояние. Докато делът на младите хора на възраст от 16 
до 24 години, които заявяват, че са в лошо или много лошо здравословно състояние да е пренебрежимо 
малък във всички квинтили на разпределението на доходите, при групата от 25 до 64 години този дял 
нараства до 14% сред възрастните в най-долния квинтил и остава пренебрежим при тези в най-горния 
квинтил. Тези възрастни обаче не заявяват, че срещат пречки в дейността си поради здравословни 
проблеми, и много по-чести се случаите на влошено здраве, отколкото на много лошо общо 
здравословно състояние. Независимо от това, дори и състоянието да не е инвалидизиращо в зряла 
възраст, без да бъдат лекувани, здравословните проблеми в комбинация с ниските нива на мониторинг 
и профилактика могат да доведат до влошаване на здравния статус в по-късен етап от живота.72 
Неравенствата в здравните условия се увеличават сред старите хора, въпреки че достъпът до здравни 
грижи се подобрява. 

 
71 Здравният статус на децата от 0 до 15 години не е посочен поради липса на данни в EU-SILC.  
72 Според O’Donnell, 2007 „Access to health care in developing countries: breaking down demand side barriers“. 
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Фигура 2.13.: Процент от населението в лошо или много лошо общо здравословно състояние и с 
незадоволена потребност от здравни грижи по възраст и квинтил на доходите 

A. Лошо или много лошо общо здравословно състояние B. Незадоволена потребност от медицински/стоматологичен 
преглед заради таксата 

  

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013  

 

Рисковете за старите хора 

Както и в случая с децата, при старите хора вероятността да са бедни е по-голяма, отколкото при лицата 
на възраст от 19 до 64 години (виж Фигура 2.14.). Двадесет и пет процента от лицата в най-долния 
квинтил на доходите на населението са на над 65-годишна възраст спрямо 20% от общото население. 
Вероятността да са бедни е много по-голяма при старите хора, които живеят сами: 33% от 
домакинствата в най-долния квинтил са над 65 години в сравнение с едва 14% от цялото население. 
Старите хора са особено уязвими на бедност поради ограничените им възможности да получават 
доходи и зависимост от фиксирана пенсия за старост, която, както данните от изследването показват, 
често е недостатъчна, за да изтегли едно лице над линията на бедността, т.е. над първия квинтил на 
доходите.  

Полът играе важна роля в паричната бедност сред старите хора: 74% от домакинствата, състоящи се от 
едно-единствено лице над 65 години, са на жени – отражение на по-голямата продължителност на 
живота на жените. При такива домакинства бедността е по-висока сред жените: 58% от домакинствата, 
съставени от самотна жена на повече от 65 години, са бедни, срещу 34% от тези, съставени от самотен 
мъж. По-ниските пенсии за старост, получавани от жените (поради по-къс стаж и по-ниско заплащане), 
обясняват донякъде защо за старите самотни жени, които живеят сами, вероятността да са бедни е по-
голяма, отколкото за мъжете в подобно положение.  

Самотният живот в напреднала възраст може сам по себе си независимо от състоянието на бедност да 
означава уязвимост; старостта носи със себе си влошаващо се физическо и психично здраве, което 
ограничава способността на човек да се справя с ежедневните си занимания. Както се вижда от Фигура 
2.13., сред населението на 65 и повече години, намиращо се в най-долния квинтил, 37% заявяват, че са 
в лошо или много лошо здравословно състояние. Това контрастира рязко с дела от едва 16% при най-
горния квинтил.  
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Фигура 2.14.: Процент от населението сред най-долните 20% и като част от цялото население, по 
възрастови групи 

 

Източник: Изчисления на екип на Световната банка въз основа на EU-SILC 2013   
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Приложение III: Обобщение на основните услуги в България (2017) 

БЪЛГАРИЯ – ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ  

Бременност & 
раждане Деца 0-6/7  Деца 6/7-18 Младежи 18-29 Възрастни 18-65 Старост >65 

            
Център за обществена подкрепа   Кризисни центрове 

Звено "Майка и бебе" Кризисен център   Приют 

  Център за социална рехабилитация и интеграция   Център за временно настаняване 

  Център за работа с  деца на улицата   Социална кухня 

  Приют за бездомни деца       

  
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 

ЦНСТ за възрастни с 

психични разстройства   

  

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянно 

медицинско наблюдение 

ЦНСТ за възрастни хора 

с физически 
увреждания 

ЦНСТ за стари хора 

  
ЦНСТ за деца без увреждания 

  

ЦНСТ за възрастни хора 

с умствена 
изостаналост   

  
Преходно жилище 

  

Дом за възрастни хора с 
психични разстройства   

      

ЦНСТ за млади хора без 

увреждания 

Дом за възрастни хора с 

физически увреждания   

      
Защитено жилище 

Дом за възрастни с 

умствена изостаналост   

        Преходно жилище   

        Защитено жилище   

  СЦРИ на деца с увреждания       

  

Дневен център за деца и младежи с увреждания 

Дневен център за 

възрастни хора с 
увреждания 

СЦРИ на стари хора с 

увреждания 

  
Дневен център за деца с физически и множествени увреждания 

Дневен център за стари 
хора 

  Дневен център за седмична грижа   

  
Дом за деца, лишени от родителска грижа 

Домове за възрастни 
хора с умствена 

изостаналост 

Дом за възрастни хора с 
деменция 

        

Домове за възрастни 
хора с психични 

разстройства 

Дом за стари хора 

        

Домове за възрастни с 

физически увреждания   

        

Домове за възрастни 

хора със сетивни 

увреждания   

Спешна помощ 

Първична и стоматологична помощ 

Стационарна помощ 

Педиатрична помощ 
  

Палиативни 

медицински грижи 

Пренатални грижи 
Интегрирана/дългосрочна грижа за деца с 

увреждания       

Неонатални грижи           

Ранна интервенция           

Ясла (0-3) 
Предучилищно 

образование (5-7) 

Задължително 

образование (7-16) 
Висше образование 

  

  Детска градина (3-5) 
Средно образование 

(16-19) 
Образование за възрастни 

  

    
Професионално 

обучение в училище 
Професионални центрове 

  

  Услуги за хора с увреждания       

  Услуги за решаване на социални проблеми и рискове    

  Центрове за настаняване от семеен тип     

  ЦНСТ за хора с увреждания     

  Специализирани институции     

  Образование      

  Здравеопазване         
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Приложение IV: Обобщение на социалните помощи в България (2017) 

#ИМЕ? БЪЛГАРИЯ – ОБОБЩЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ПО ВЪЗРАСТОВА ГРУПА   
Бременност и раждане Деца < 5 г. Деца <18 г. Трудоспособна възраст Старост 

Месечна целева помощ за плащане на наем за общинско жилище 35 лв./месец (192) 

Помощ за отопление = 72 лв./месец (237,207) 

Еднократна помощ за 
бременност = до 65 лв. (15 
660) 

  
Месечна добавка за социална интеграция за лица на 
18-20 г., ако не получават семейни помощи 

Социална пенсия за инвалидност (16 и повече г. с >71% трайно 
намалена работоспособност или увреждане) - 129-141 лв./месец 
(524 504) 

Еднократна помощ за 
раждане на дете = 250-1250 
лв. (допълн. 200 лв. за пето и 
всяко следващо дете) 

Допълнителна еднократна 
помощ за дете с трайно 
увреждане до 2 г. = 100 лв. 

Диференцирана месечна помощ за дете на 5-16 г. (или 
до 20 г., ако още учи) = 13-65 лв. на дете 

Парична добавка за рехабилитация за всички, които получават 
социална пенсия за инвалидност = 42-260 лв. 

Еднократна помощ при 
раждане на дете на майки-
студентки = 2880 лв. (4079) 

Месечна помощ за 
отглеждане на дете до 
навършване на 1 г. = 100 лв. 
(18 593) 

Месечна помощ за отглеждане на дете с увреждане 
(<18 г. или в средно образование, но не повече от 20 
г.) = 350-930 лв. (350-490 лв., ако се отглежда от 
роднини (28 600) 

Месечна добавка за лица със социална пенсия за намалена 
работоспособност с трайни увреждания >90% 

 Диференцирана месечна 
социална помощ за 
бременност = до 65 лв. 

 Месечна помощ за деца до 3 
г. = 20-78 лв. 

Месечна помощ за отглеждане на дете (<18 или 20 г., 
ако още учи) = 37-140 лв. плюс 20 лв. за всяко дете 
след четвъртото (496 000) 

Месечна социална помощ 
Социална пенсия за 
старост = 118 лв. (3217) 

 Еднократна помощ за 
бременност на жена под 18 г. 

 Еднократна помощ при 
раждане на дете с увреждания 
= 385 лв. (67,523) 

Еднократна помощ за предотвратяване изоставянето и 
реинтеграция в семейна среда за деца в риск 

Месечна социална помощ за лице в 
трудоспособна възраст, полагащо грижи 
за тежко болен член на семейството 

  

    
Еднократна помощ за осиновяване на дете от майка, 
която още следва = 2880 лв. 

Месечна социална помощ за лица, 
излежаващи ефективно присъда за 
лишаване от свобода  

  

    
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци = 
1200 лв. на дете (2125) 

Месечна помощ за деца, напускащи 
специализирана институция 

  

    
Еднократна помощ при постъпване на дете в първи 
клас = 250 лв. (44 721) 

Еднократна годишна помощ за посрещане на непредвидени 
разходи  

    
Данъчни облекчения за многодетни семейства с деца 
<18 г. (или 20 г., ако още учат) = 200-600 лв. (за 3 или 
повече деца) 

Еднократна помощ за издаване на лична карта 

    
Данъчен кредит за родители на деца с увреждания = 
2000 лв. на година 

    

    Еднократна помощ при осиновяване на дете = 100 лв.     

    
Месечна помощ за деца, настанени за отглеждане в 
семейство на роднини и близки, изисква се 
удостоверение за доходите 

    

 Семейни помощи за деца   

 Помощи за социално подпомагане Цифрите в скоби означават брой бенефициери към 2015 г. 

 Добавки за социална интеграция на хора с увреждания Сумите са в левове 

 Кодекс за социално осигуряване    
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Приложение V: Управление на случаи в предоставянето на основни услуги в 
България 

Управлението на случаите и услугите за социално посредничество са ключови елементи при 
осъществяването на социалното подпомагане и основните социални услуги в България. Съгласно 
съществуващото законодателство социалното подпомагане следва да се предоставя  по начин, който 
запазва достойнството на личността. Социалната работа би трябвало да стои в основата на 
социалното подпомагане чрез прилагане на персонализиран подход и извършване на интегрирана 
оценка на потребностите на лицата и семействата. Съгласно тази уредба служителите, отговарящи за 
управлението на случаите и услугите за социално посредничество – в повечето случаи социалните 
работници, – играят решаваща роля в насочването на потребителите към необходимите им помощи 
и подбора на пригодените към техните нужди услуги.  

Управлението на случаите, посредническите услуги и ролята на социалните работници като цяло са 
уредени от различни закони, поради което се изпълняват от различни служители в различни служби 
и за отделни групи от населението. Съществуват поне три основни области, в които е възприета 
практиката на управление на случаите: (i) в рамките на дейностите по закрила на детето; (ii) в 
системата на предучилищното и училищното образование като една от мерките за обща и допълваща 
подкрепа за личностно развитие; и (iii) в службите по заетостта, които подкрепят най-вече програмата 
„Активиране на неактивните лица“. Управлението на случаите е законно признато в една-единствена 
обща област на политиката (образование) и в две секторни политики (закрила на детето и заетост). 
Управлението на случаите е насочено към децата и юношите чрез различни подходи в зависимост от 
три  различни ситуации (в риск, с увреждания и със специални образователни нужди), както и към 
безработните и неактивните на пазара на труда лица. Ето защо някои уязвими групи, като например 
маргинализираните и бедни семейства, хората с увреждания и старите хора, нямат достъп до този 
вид подкрепа. 

Дейностите по управление на случаите са най-широко застъпени в сферата на социалната работа за 
закрила на деца в риск, регламентирана от Закона за закрила на детето. Управлението на случаите в 
системата за закрила на детето, най-дългогодишната практика в България, се обезпечава от 147 
отдела за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“, които работят в цялата страна 
и разполагат с персонал от около 4500 социални работници. Управлението на случай за закрила на 
детето е насочено към дете, при което са налице следните обстоятелства: (а) изложено е на риск в 
непосредствената среда (липса на адекватна родителска грижа, жертва е на нехуманно отношение, 
или е настанено извън семейството); (б) съществува опасност за здравето или развитието му; (в) 
страда от увреждания или трудно лечими заболявания; и (г) риск по отношение по-нататъшното му 
образование (изложено е на риск от отпадане от училище или е отпаднало от училище). Според 
методическото ръководство за управление на случай за закрила на дете в риск социалните работници 
би трябвало да прилагат метод, чрез който се осигурява „връзка, последователност и непрекъснатост 
на процеса на помагане, и се изразява в организация, координация и контрол на всички дейности и 
услуги, които го съставляват“.  

Служителите, отговарящи за управлението на случаите, изпълняват серия от дейности в три 
направления: проучване (проверка на сигналите относно риска, скрининг и оценка на риска за детето, 
оценка на родителския капацитет); информиране (относно правата и задълженията на детето и 
неговите родители, мерките за закрила и предлаганите услуги); и предприемане на мерки за закрила 
или насочване към услуги с последващ преглед на резултатите. Социалният работник не извършва 
никакви дейности, насочени към осигуряване на незабавна специализирана подкрепа на детето и 
семейството чрез индивидуално или семейно консултиране, подкрепа за семейните ресурси и 
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общуване, обучение, групи за самопомощ, подкрепа за осигуряване на заетост на родителя и т.н. Този 
вид пряка подкрепа се осигурява от служител или екип на социалната служба, към която е насочено 
детето (напр. звено „Майка и бебе“, ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТ за деца и юноши, Дневен център). 

Процесът на управление на случая започва едва след като е изрично установена степента на риска, 
на който е изложено детето (необходимо е да се оцени и диагностицира). До достъп на детето и 
родителите му до консултации със социален работник се стига след няколко стъпки на събиране и 
оценка на информация. Практиката на някои отдели за закрила на детето сами активно да търсят деца 
и семейства в затруднено положение в рамките на юрисдикцията на отдела и незабавно да ги 
насочват към консултативна подкрепа е много ограничена. Постоянните предизвикателства в 
системата и средата (недостигът на социални работници, голямото натоварване с работа, 
ограничените технически средства, големият брой на деца и семейства в риск) са причината за това 
социалните работници да реагират приоритетно на сигнали за деца в риск, следвайки процедурата 
за оценка на сигнала, оценка на риска и предприемане на мерки за закрила или насочване към услуги.  

Управлението на случаите служи предимно като „входен пункт“ за социално подпомагане и мерки за 
закрила на детето. Концепцията за водещия на случая като довереник и адвокат, както и като 
професионалист в помощ на потребителите е много ограничена и в голяма степен е заменена от 
междуинституционален подход, базиран на основната работа на системата за социални услуги. 

Стандартите за управление на случаите, въведени през 2010 г., са част от Методическото ръководство 
за управление на случаи на деца в риск от отделите за закрила на детето, където социалната работа 
и управлението на случаите се разглеждат като процес на идентифициране на рисковете за детето и 
семейството и като процес на взаимодействие между водещия случая, детето, родителите или 
лицата, които се грижат за него. Ръководството не дефинира необходимите професионална, езикова 
и културна компетентност на водещите на случаи, тяхната квалификация, надзор, продължаващо 
образование и професионално развитие, нито предоставя ясни насоки относно методиката за 
информиране и консултиране на детето и семейството. Освен това липсва специализирано обучение 
– ориентировъчно или опреснително – за управление на случаите, работа със семействата и децата, 
методиките за подпомагане и консултиране на групи, изложени на риск, както и за наблюдение на 
социалната работа. 

Втората област, в която управлението на случаите играе важна роля, е образователната система. 
Целта на управлението на случаи в образованието е да осигури персонализиран подход в 
осигуряването на допълваща подкрепа и равен достъп до образование на определени групи, а 
именно деца и ученици, изложени на риск, със специални нужди, талантливи и с хронични 
заболявания. Управлението на случаите е част от образованието и може да се използва във всички 
институции на системата, включително детски градини, училища, центрове в подкрепа на 
личностното развитие, регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование и звена за 
специализирани услуги. 

Допълващата подкрепа включва диагностика (за определяне на възможностите на детето и 
трудностите, които то изпитва, и за оценка на персоналните му потребности), планиране и 
предоставяне на подкрепа (въз основа на индивидуален план и сформиране на екип от специалисти 
в подкрепа на конкретното дете или ученик) и оценка на мониторинга и развитието за всеки отделен 
случай. Допълващата подкрепа включва консултантски дейности – педагогически, логопедични, 
рехабилитационни, психосоциални – осигурени от екипи с различен състав в зависимост от профила 
на нуждите на детето или ученика. 

Като част от допълващата подкрепа управлението на случаите се координира от 
психолог/педагогически съветник или от социален работник, подпомаган от асистент в 
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преподавателската дейност и медиатор с общността, ако е необходимо. Координаторът работи с 
децата в риск съвместно с отделите за закрила на детето, координира работата на специалистите и 
поддържа връзка с родителите. Въпреки че работата с родителите се приема като елемент от 
допълващата подкрепа, при нея става въпрос главно за информиране (за наличните видове подкрепа 
за личностно развитие, за оценката на нуждите и процеса на планиране на подкрепа), както и за 
административни въпроси (споделяне на документите, необходими за оценка и планиране на 
подкрепа). Липсват реални мерки за психосоциална работа с родители с нисък родителски капацитет, 
които не подкрепят детето си, когато то е изложено на риск от отпадане от училище. 

Достъп до допълващата подкрепа в образователната система имат само деца и ученици, обхванати 
от системата на училищата и детските градини. Децата извън системата или тези, които са я напуснали 
преждевременно, са оставени без подкрепа за приобщаването им или връщането им обратно в 
училище чрез тази услуга. Входният пункт към допълващата подкрепа е оценката на нуждите на 
детето, която може да бъде поискана от родител, представител на детето или от лицето, което се 
грижи за него, или от персонала на училището. Цялостна оценка се извършва от екип, назначен 
специално за това. 

Третата област в рамките на основната услуга, в която управлението на случаите играе важна роля, е 
заетостта. В тази област управлението на случаите е свързано с политиката на пазара на труда и се 
осигурява от регионалните звена на Агенцията по заетостта (дирекции „Регионална служба по 
заетостта“). Управлението на случаите е насочено към лица, търсещи работа, и неактивни лица, 
включително млади хора на 29 или по-малко години, които не учат или работят, хора с увреждания, 
членове на ромската общност, освен всички други. 

Управлението на случаите в политиките по заетостта подкрепя инициативата „Активиране на 
неактивните“ чрез три вида посредници по заетостта: младежки медиатори, ромски медиатори и 
мениджъри на случаите. Посредниците по заетостта работят с неактивните или безработни лица, като 
предоставят информация и подкрепа за достъп до наличните програми за обучение и заетост, 
идентифицират услугите, от които може да се нуждаят (социални, здравни, образователни и т.н.) и ги 
подпомагат в използването им. Идеята е да бъдат активирани лицата от определена рискова група 
на пазара на труда (младежи, роми, обезсърчени работници) чрез пакет от дейности, който се 
предоставя индивидуално или от екип, съставен от различни посредници по заетостта по програмата 
и персонала на дирекциите „Регионална служба по заетостта“.  
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Приложение VI: Подобряване на достъпа до общите услуги в България  

Списък на нормативните актове, политики и стратегии, по сектори 
 

I. Образование 

1. Закон за предучилищното и училищното образование  

2. Закон за здравето 

3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България  

4. Решение на Министерския съвет №304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. 

5. Закон за младежта 

6. Закон за професионалното образование и обучение 

7. Закон за местното самоуправление и местната администрация 

8. Постановление на Министерския съвет №286 от 4 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за 

приобщаващото образование 

9. Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските 

кухни и здравните изисквания към тях 

10. Закон за убежището и бежанците 

II. Първични здравни грижи 

1. Закон за здравното осигуряване 

2. Закон за здравето 

3. Правилник за прилагане на Закона за здравето 

4. Закон за лечебните заведения 

5. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса  

6. Национална здравна карта на Република България 

7. Закон за убежището и бежанците 

8. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно 

обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания  

9. Решение на Министерския съвет №304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. 

10. Постановление на Министерския съвет №87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за 

медицинската експертиза 

11. Наредба №26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно 

неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване на деца и бременни жени 

12. Наредба №25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ 

13. Наредба №41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на „медицински стандарти по обща 

медицинска практика“ 

14. Наредба №12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна 

медицина“ 

15. Медицински стандарти и клинични пътеки 

 

III. Заетост 

1. Закон за държавния бюджет на Република България 

2. Закон за насърчаване на заетостта  

3. Национален план за действие по заетостта през 2017 г. 

4. Закон за професионалното образование и обучение 
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5. Закон за интеграция на хората с увреждания 

6. Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  

7. Закон за убежището и бежанците 

8. Закон за гражданската регистрация 

 

IV. Парични помощи 

1. Кодекс за социално осигуряване 

2. Закон за социално подпомагане  

3. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане 

4. Закон за семейни помощи за деца 

5. Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 

6. Закон за държавния бюджет на Република България 

7. Закон за интеграция на хората с увреждания 

8. Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания 

9. Закон за закрила на детето 

10. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

11. Постановление №17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване 

на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, 

които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в 

здравноосигурителния процес 

12. Наредба №РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за 

отопление 

13. Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на 

помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински 

изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания 

14. Закон за военноинвалидите и военнопострадалите 

15. Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 

16. Наредба №3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени 

продукти и дентална помощ на ветераните от войните 

17. Закон за гражданската регистрация 

18. Закон за убежището и бежанците 

 

V. Социални услуги 

1. Закон за социално подпомагане 

2. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане 

3. Закон за закрила на детето 

4. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

5. Закон за местното самоуправление и местната администрация 

6. Закон за младежта 

7. Семеен кодекс 

8. Закон за убежището и бежанците 

9. Закон за защита от домашното насилие  

10. Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие 

11. Закон за борба с трафика на хора 

12. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

13. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

14. Решение на Министерския съвет №304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. 
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15. Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни 

семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС №314 от 04.12.2006 г. 

16. Наредба №8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за 

психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с 

наркотични вещества 

 

VI. Управление на случаи и интермедиация 

1. Закон за закрила на детето 

2. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

3. Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от Отдел „Закрила на детето“  

4. Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на 

деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция 

5. Методическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом 

6. Закон за предучилищното и училищното образование 

7. Постановление на Министерския съвет №286 от 4 ноември 2016 г. за приемане на Наредба 

за приобщаващото образование  

8. Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 

27.09.2016 г.) 

9. Национална програма „Активиране на неактивни лица“ 

10. Устройствен правилник на Агенцията по заетостта 

11. Национална класификация на професиите и длъжностите, 2007, 

12. Наредба №29 от 4 октомври 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, 

завършили висше образование по специалността „Психология“ 

13. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически 

малцинства  

14. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 

15. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), част 

Здравеопазване 

16. Национална здравна стратегия (2014-2020) 

17. План за действие за периода 2011-2015 г. към здравната стратегия за лица в неравностойно 

положение, принадлежащи към етнически малцинства (определя функциите на здравен 

посредник) 

Стратегии, анализи, ресурси 

1. Национална програма за реформи на Република България (2012-2020); 
2. Национална програма за развитие „България 2020“ 
3. Тригодишен план за действие за изпълнението на Национална програма за развитие 
„БЪЛГАРИЯ 2020“ в периода 2016-2018 г. 
4. Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г. 
5. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2016-
2020)  
6. Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г. 
7. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
2020 г. 
8. Национална здравна стратегия (2014-2020) 
9. Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 
България (2012-2030 г.)  
10. Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г. 
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11. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) 
12. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 
13. Национална стратегия за дългосрочна грижа 
14. Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020) 
15. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 
16. План за действие за изпълнението на Концепцията за държавна политика в областта на 
правосъдието за детето 
17. Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2016 
година, Национален статистически институт 
18. Препоръка на Съвета от 12 юли 2016 година относно националната програма за реформи на 
България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на 
България за 2016 г. 
19. Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на 
избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за 
периода 2000-2011 г., София, 2015 
20. Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на териториалните 
експертни лекарски комисии и инвалидните пенсии и предложения за мерки за превенция на 
корупцията, ЦППКОП, 2016 
21. Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност 
в България, ИПИ, София, 2016 
22. Хосписите в България и в Европейския съюз, Български център за нестопанско право, София, 
2003 
23. Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013, 2014, 2015 
24. Доклад относно публичните политики за интеграция на ромите в България и основните 
проблеми на социално-икономическото включване на ромската общност, Европейско 
включване, Обмен на данни и добри практики между Румъния, България, Италия и Испания, 
отнасящи се до включването на ромското население 2012 
25. Бедността в България, Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенствoтo, 
ИПИ, София, 2016 
26. Становище относно Правилника за организацията, дейността и вътрешния ред на центровете 
за Комплексни услуги за деца с увреждания и хронични заболявания, колоквиум „Сесия 2025“, 
София, 2017 
27. Доклад – Оценка, проучване и анализ на изпълнението на ключови правителствени 
ангажименти в детските и семейните политики в Република България за 2011 г., Национална 
мрежа на децата, 2011 г. 
28. Преглед на българското законодателство в подкрепа на превенцията на изоставянето на 
деца в България, Националната детска мрежа, 2011 г. 
29. „Бележник: какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?“ Годишен доклад на 
Националната детска мрежа, 2014, 2015, 2016 
30. Кризисните центрове за деца в България през 2016 г., Български хелзинкски комитет 
31. Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България, БХК, 
2016 
32. Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина, УНИЦЕФ, 2016 
33. Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора? Анализ на 
средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не 
работят и не се обучават, в областите Шумен, Сливен, Монтана, УНИЦЕФ, 2016 
34. Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до 
образование, УНИЦЕФ, 2016 
35. Анализ на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България, 
Face Art and Culture Foundation, 2012 
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36. Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не 
работят, не учат и не се обучават (NEETS), УНИЦЕФ, 2015 
37. Казуси от практиката на здравните медиатори - проект „Заедно за по-добро здраве – от нас, 
за нас” 2014 г. 
38. „Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към общностна грижа, 
ръководство за прилагане и подпомагане на устойчив преход от институционална грижа към 
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