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Тема 4

Източници на информация за социалната политика в 
България. Програмни бюджети и отчети. Икономически 
и социални статистически индикатори. Международни 
сравнения.



Измерване на проблемите и 
резултатите 

Макар често социалните програми да се аргументират с 
емоционални състояния, те се описват и измерват с данни
Ако приемем, че в повечето случаи целта на политиките е хората да 
живеят “по-добре”, то икономическите индикатори вероятно 
вършат добра работа – доходи, пенсии, заетост, икономически 
растеж и др. под. 
НСИ, БНБ, Агенция по заетостта са обширни източници на 
статистика



Документи и специализирани 
институции

НОИ
НЗОК
Агенция за социално подпомагане / МТСП
Световна банка (например, Social Assistance Programs: Cost, 
Coverage, Targeting and Poverty Impact, 2009)
Програма за развитие на ООН (Human Development Report)
Европейска комисия (например European Commission, Green Paper: 
towards adequate, sustainable and safe European pension systems, 
2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:EN:PDF


Твърде много информация!

Вместо 
прессъобщения –
пълните документи 
с анализ, прогноза, 
статистика!



Програмни бюджети
Изчерпателно изброяват програмите
Дефинират целите на програмите
Залагат индикатори за изпълнение на целите
Позволяват изчисление на съотношение (например, колко струва 
преквалификацията на един безработен)
Позволяват след периода анализ на ефективност 
НОИ – публикации, бюлетин, годишник
МЗ – поставяне на ясни цели, отчет за изпълнение (без финансови 
индикатори), отделно бюджет в програмен формат



Програмни бюджети
Политика по социално подпомагане Мерна единица План Отчет

2010 г.
Показатели за полза/ефект

1.Брой изплатени месечни помощи

Средномес. брой 

лица и семейства

25 367 44 342

2. Брой изплатени еднократни помощи

Средномес. брой 

лица и семейства

8 494 6 400

3. Брой изплатени целеви помощи за наем

Средномесечен 

брой

265 201

4. Брой изплатени целеви помощи за хора с 

увреждания по ЗСП

Брой лица 97 660 57 000 *

5. Брой изплатени целеви помощи за пътуване 

на многодетни майки с автобусния транспорт.

Брой лица 13 590 15521 * *

6. Брой лица, на които е осигурена болнична 

медицинска помощ за диагностика и лечение

Брой лица 500 866

7. Брой изплатени целеви помощ за отопление

Средномес. брой 

лица и семейства

316 556 206 452

3. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 

навършване на 1 г.

Брой деца 4 500

2 056

4. Еднократна помощ за отглеждане на дете до 

навършване на 1 г. от майка-студентка

Брой случаи 10 872

1 934

5. Месечни помощи за деца до завършване на 

средно образование, но не повече от 20-г. възраст

Средном. брой 

деца

653 367 839 698

6. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 

година.

Средном. брой 

случаи

16 988 23 201

7. Целеви помощи за ученици Брой деца 24 462 42 399

8. Месечни добавки за социална интеграция на хора 

с увреждания

Средном. брой 

лица

480 000 479 114

Из: Отчет за 
степента на 
изпълнение на 
утвърдените 
политики и 
програми на 
МТСП за 2010 
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Програмни бюджети

Политика в областта на социалното подпомагане 156 843.5 153 247.3 152 111.4

Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при прилагане на 

диференциран подход"

47 208.6 63 815.7 63 221.5

Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за отопление на 

населението с ниски доходи"

94 533.7 71 305.1 71 305.1

Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към 

алтернативни грижи в семейната среда"                  

13 770.1 16 212.2 16 141.5

Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението" 1 331.1 1 914.2 1 443.3

Политика в областта на демографското развитие и равни възможности 533 210.0 678 820.8 676 936.5

Програма 8 "Демографско развитие на населението" 53.4 160.3 -1.3

Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца" 380 829.0 485 709.9 485 697.2

Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания" 152 217.6 192 502.9 190 830.5

Програма 11 "Равни възможности" 110.0 447.7 410.1

Из: Отчет за 
степента на 
изпълнение на 
утвърдените 
политики и 
програми на 
МТСП за 2010 
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Международни сравнения
Факти, а не митове: в Европа се пенсионират по-рано от нас, 
“работим докато умрем” , а всъщност сме сред страните с най-
ниска ефективна възраст за пенсиониране в ОИСР
Имаме най-ниските осигуровки и данъци  - всъщност имаме 
средните за развитите страни (и по-високи от по-бедните) в ОИСР 
(Taxing Wages 2010) 

http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_34533_44993442_1_1_1_37427,00.html

