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РЕЗЮМЕ  

 

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и 

динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г. В 

обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които по 

една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от 

икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в 

следствие на покриването на дадени критерии.  

Анализът откроява редица недостатъци на българската система за социално подпомагане, като някои от 

тях могат да се обобщат по следния начин:  

1/ Липса на целенасоченост и оценка на държавната политика в областта на социалното подпомагане. 

Основните проблеми на българската система за социално подпомагане се коренят както в 

несъществуващите оценки на въздействието от провеждането на дадена социална политика, така и в 

липсата на целенасоченост, последователност и взаимосвързаност между отделните политики. Този и 

други фактори, като например липсата на точни данни за броя и характеристиките на хората с 

увреждания в страната, водят до неефективното управление и реализиране на предвидените средства.  

2/  Неефективно разпределение на средствата 

Българската система за социално подпомагане се нуждае от редица структурни и законодателни 

промени, които да спомогнат както за подобряването на обществените услуги, така и за 

оптимизирането на публичните разходи. Нужно е да се гарантира максимално ефективното насочване 

на бюджетните разходи към хората, които най-много се нуждаят от тях. В момента неедна социална 

помощ се отпуска без какъвто и да е подоходен критерий или със силно завишен подоходен критерий, 

което я прави крайно неефективна и води до прахосване на публични средства. Такива са, например, 

помощите за раждане на дете и различните надбавки за хората с увреждания, които се отпускат на 

всички без оглед техния доход или имущество, както и месечните помощи за деца, които са обвързани с 

един завишен доходен критерий и достигат в много малък размер до почти половината от семействата, 

без да водят до реално подобряване на грижите за тези деца. 

3/ Липсата на единен критерий за бедност/нужда от социално подпомагане 

Съществуването на няколко различни критерия за  бедност, на базата на които се определят различните 

социални помощи, също е сериозна пречка пред насочването на подпомагането само към тези, които 

наистина се нуждаят от него. Линията на бедност няма нищо общо с гарантирания минимален доход и 

обратно. За различните помощи за хората с увреждания доходни критерии изобщо няма. И докато един 

човек с увреждане се труди, има имущество (което би могло да му носи наем или да се продаде) и си 

осигурява приличен месечен доход, друг може да е без работа и да разчита изцяло на тези помощи. 

Нужно е въвеждането на подоходен критерий за всички форми на социални помощи, включително  и 

различните надбавки за интеграция на хората с увреждания. Само така помощите ще достигат тези, 

които имат нужда от тях и само така техният размер ще бъде адекватен. 
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УВОД  

 Кои са хората в зависимост от държавата?  

 

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и 

динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г.  

В обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които 

по една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от 

икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в 

следствие на покриването на дадени критерии. Когато говорим за „хората в зависимост от държавата”, 

визираме получателите на еднопосочни трансфери от бюджета, срещу които не стои предварително 

социално осигуряване. Това предполага изключването на някои специфични форми на социални 

плащания като отпускането на обезщетения за временно безработни, майчинство, детските помощи и 

надбавки и други подобни на тях от обхвата на изследването. 

Хората с увреждания са част от разглежданите в анализа групи, тъй като много от социалните политики 

имат пряко отношение към тяхната интеграция. Направените в края на изложението предложения са 

свързани с интеграцията и реинтеграцията на тези от тях, които въпреки неравнопоставеното си 

положение имат възможност и желание да се развиват в една или друга сфера и да бъдат активна част 

от обществения процес. 

Трите програми за социално подпомагане, които са в центъра на настоящия анализ, са: 

 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”  

 „Интеграция на хората с увреждания” 

 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи” 

Изследването включва кратко описание на структурата на българската система за социално 

подпомагане и на режима, по който се отпускат различните видове помощи. В това изследване е 

проследена динамиката на броя на хората в зависимост от държавата в периода от 2007 до 2010 година. 

Както ще стане видно от изложението, броят на лицата и семействата получатели на еднократни, 

месечни и целеви помощи от националния бюджет се влияе изключително силно от  почти ежегодните 

промени в нормативната уредба. Същото важи и за динамиката на обема на предоставяните средства 

по различните програми.  

Българската система за социално подпомагане се нуждае от редица структурни и законодателни 

промени, които да спомогнат както за подобряването на обществените услуги, така и за 

оптимизирането на публичните разходи. С оглед на сегашната икономическа действителност е нужно 

да се гарантира максимално ефективното насочване на бюджетните разходи към хората, които най-

много се нуждаят от тях.  
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СТРУКТУРА НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 

 Кои са органите, които определят, направляват и администрират политиката в сферата на 

социалното подпомагане? 

Структурата на българската система за социално подпомагане е уредена във втора глава от Закона за 

социалното подпомагане (ЗСП). Държавната политика в областта на социалното подпомагане се 

определя от Министерския съвет, а Министърът на труда и социалната политика ръководи нейното 

разработване, координиране и провеждане.  

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е органът на изпълнителната власт, който 

ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите 

и жизненото равнище, социалното осигуряване, насърчаването на заетостта, социалните инвестиции, 

социалната закрила, социалното включване и други дейности в сферата на социалната политика.  

Изпълнението на държавната политика по социално подпомагане е поверено на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда 

и социалната политика. АСП разполага с децентрализирани подразделения на областно и общинско 

равнище – Регионални дирекции „Социално подпомагане”, Дирекции „Социално подпомагане” и др. 

специализирани институции за социални услуги. Към АСП е създаден и Инспекторат, който осъществява 

специализиран контрол върху дейността в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, 

които различните административни структури осъществяват и предоставят. АСП управлява социалните 

помощи и социалните услуги за хората с увреждания и извършва социална оценка на потребностите на 

хората с увреждания. 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е със статут на изпълнителна агенция към Министъра на труда 

и социалната политика за изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. 

АХУ създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания и осъществява 

контрол върху представянето на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с 

увреждания. Националният съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), който е създаден с 

цел  осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на 

интеграцията на хората с увреждания, е консултативен орган към МС, който наред с представители на 

редица държавни органи и институции включва и национално представителните организации на хората 

с увреждания.  

 

Министерство на здравеопазването (МЗ) осъществява ръководството и контрола на медицинската 

експертиза на работоспособността, посредством Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и 

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).  

Други органи, чиято дейност има отношение към проблема с хората в зависимост от държавата, са 

Националният осигурителен институт (НОИ), Агенцията по заетостта (АЗ), Националният статистически 

институт (НСИ), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и др. 
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НОРМАТИВНА УРЕДБА  

 Кои са законовите и подзаконови актове, върху които почива социалното подпомагане? 

 

Предоставянето на социални помощи на различните уязвими групи се основава на няколко 

структуроопределящи за разглежданата област закона, както и на множество наредби и указания, 

регулиращи условията, реда, допустимостта и сроковете за отпускане на дадена помощ. Българската 

система за социално подпомагане се основава на редица формални критерии, на които лицето в риск 

следва да отговаря, за да получи определена подкрепа. Тези критерии са свързани с имущественото и 

финансовото състояние на лицето, неговата възраст, работоспособност, заетост и други характеристики, 

имащи отношение към социалния му статус. 

Основните нормативни актове, които уреждат методите за определяне, изплащане и предоставяне на 

социални помощи и услуги, са: 

 Законът за социално подпомагане (ЗСП) 

 Правилникът за прилагането на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) 

 Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) 

 Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) 

 Законът за семейни помощи за деца (ЗСПД) 

 Кодексът за социално осигуряване (КСО) 

 Законът за закрила на детето (ЗЗД) 

 Законът за здравно осигуряване (ЗЗО)1 

Поради изключително широката нормативна база, която има отношение към разглежданата материя, в 

практиката често възникват объркващи казуси, които налагат непрестанни промени в нормативната 

уредба. Това прави трудно проследяването на динамиката на броя на хората в зависимост от държавата 

и средствата, с които биват подпомагани, тъй като промените в законовото основание за отпускането на 

една или друга помощ често водят и до промени при метода на отчитане и мониторинг на 

изразходването на въпросните средства. 

Както ще стане ясно от изложението, основният фактор, определящ динамиката на броя на хората в 

зависимост от държавата са именно промените, които законодателят въвежда в ЗСП и ППЗСП и другите 

нормативни актове в областта на социалното подпомагане. 

  

                                                             
1
 Отношение към разглежданата материя имат и редица подзаконови нормативни актове. Такива са Наредба № 1 от 17.01.2005 

за условията и реда за предоставяне на винетните стикери на хора с увреждания и последващата Наредба № Н-20 от 15.12.2008 
година (в сила от 01.01.2009 г.), както и в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. (изменена и допълнена на 01.07.2010 г.) за 
условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление през зимния сезон на хората в тежко социално положение. 
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ВИДОВЕ ПОМОЩИ  И РЕЖИМ НА ОТПУСКАНЕ  

 

В ЗСП и ППЗСП са регламентирани различните видове социални помощи - месечни, целеви и 

еднократни. Различните групи-бенефициенти на социални помощи се определят според тяхната 

възраст, вид на домакинството2, здравословно състояние3, доходи, имущество, трудова заетост и други 

констатирани обстоятелства.  

 Месечните социални помощи допълват доходите на социално слабите до определен 

диференциран минимален доход. Те се отпускат след проверка на доходния и имуществения 

статус на лицето или семейството. 

 Еднократните помощи са предназначени за задоволяване на нужди, които бенефициентите не 

са в състояние да посрещнат сами. Такива са, например, еднократните помощи по чл. 16 от 

ППЗСП, отпускани за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата. 

Размерът на еднократната социална помощ се определя от директора на дирекция "Социално 

подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика или от упълномощено от 

него длъжностно лице и не може да надхвърля петкратния размер на гарантирания минимален 

доход за страната. 

 Целевите социални помощи се отпускат с цел реализирането на насрещно поведение от страна 

на бенефициента. Такива са, например, помощите, отпускани по програма „Целева социална 

защита за отопление”. При констатирането на злоупотреба с помощите по тази и други 

програми, въпросното лице или семейство може да бъде лишено от правото си на социална 

помощ за определен период от време. 

 

 При предоставянето на социални услуги и социално подпомагане в България се използват и 

няколко основни показателя, свързани със социалните трансфери. 

Основната цел на програмите за социално подпомагане е осигуряването на основните жизнени 

потребности и допълване на доходите на бедни лица и семейства посредством определянето на т.нар. 

Диференциран минимален доход (ДМД). Право на помощи от Дирекциите "Социално подпомагане" 

имат лица и семейства чийто месечен доход4 е по-нисък от определения ДМД, както и лицата с 

намалена трудоспособност, лица по майчинство, безработни и др. 

Диференцираният минимален доход (ДМД) и гарантирания минимален доход5 (ГМД) са двата основни 

инструмента, чрез които се определя размерът на месечната парична помощ. ГМД служи за основа за 

определянето на ДМД. От 2009 г. насам ГМД запазва нивото си от 65лв.6 

                                                             
2
 Самотните възрастни хора се разглеждат отделно от семействата. 

 
3
 Законът определя степента на инвалидност чрез концепцията за загуба на работоспособност. Степента на инвалидност се 

определя от специални комисии, които определят процента на работоспособност. Законът за социално подпомагане различава 
хора със степен на инвалидност от 50 до 70 % и над 70 %. 
4
 За „доходи” се считат всички средства от пенсиии, заплати, наеми, ренти, детски добавки, издръжки и т.н. „Семейството” 

включва съпрузите и всички деца до 18 г. „Съжитилстващите лица” са съвместно живеещите в едно жилище.  
5
 Месечният размер на ГМД се определя с акт на МС. 
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ДМД се определя като индивидуалният коефициент (К) на лицето или семейството се умножи по 

гарантирания минимален доход (Таблица 1). Индивидуалните коефициенти се определят в зависимост 

от възрастта и социалния статус на лицето или семейството, като при наличие на повече от едно 

основание за определяне на коефициент, се прилага коефициентът с по-висок размер. 

По този начин размерът на месечната парична помощ се изчислява като разликата между 

диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата от предходния месец.  

Таблица 1: Изчисляване на ДМД и размера на месечната парична помощ 

Вид семейство/лице 
 

Коефициент (К) ГМД ДМД 

Лице над 75 години, живеещо само 
 

165 65 107,25 лв. 

Лице над 65 години, живеещо само 
 

140 65 91 лв. 

Лице над 65 (над 70 за отопление) години 
 

100 65 65 лв. 

Всеки от съвместно живеещите съпрузи 
 

66 65 42,90 лв. 

Лице съжителстващо с друго лице или семейство 
 

66 65 42,90 лв. 

Лице до 65 години, живеещо само 
 

73 65 47,45 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 
 

100 65 65 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, живеещо само 
 

100 65 65 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 
 

125 65 81,25 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто 
 

125 65 81,25 лв. 

Дете до 16 годишна възраст, а ако учи до 20 г. 
 

91 65 59,15 лв. 

Дете от 7 до 16 годишна възраст, което не учи 
 

20 65 13 лв. 

Родител, отглеждащ сам дете/деца до 3 г. възраст (до 18 г. за отопление) 
 

120 65 78 лв. 

Родител, отглеждащ сам дете/деца до 16 г., а ако учи до 20 г. 
 

100 65 65 лв. 

Бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3 г. 
 

100 65 65 лв. 

Източник: Дирекция „Социално подпомагане” 

 

Освен посочените вече критерии, съществуват и някои допълнителни условия, на които лицата или 

семействата трябва да отговарят, за да им бъде отпусната месечна парична помощ: 

 

 Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от: за едно лице - 

едностайно; за двучленно и тричленно семейство - двустайно; за четиричленно семейство – 

тристайно и т.н. 

                                                                                                                                                                                                                 
6
 Гарантирания минимален доход служи и като база за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция на хората с 

увреждания по ЗИХУ. 
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 Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско 

дружество. Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за 

отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с 

изключение на боновете или акциите от масовата приватизация.  

 Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, 

да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или 

гледане.7 

По сходен начин се определя и правото на целевa помощa за отопление за  хората в тежко социално 

положение, но там коефициентът на лицата и семействата е по-висок, а размерът на помощта се 

определя отделно за всеки отоплителен сезон. (Таблица 2) 

Таблица 2: Определяне на право за целева помощ за отопление  

Вид семейство/лице 
 

(К) за отопление ГМД Доход до: 

Лице над 75 години, живеещо само 
 

288,0 65 187,20 лв. 

Лице над 65 години, живеещо само 
 

274,8 65 178,62 лв. 

Лице над 65 (над 70 за отопление) години 
 

183,6 65 119,34 лв. 

Всеки от съвместно живеещите съпрузи 
 

144,0 65 93,60 лв. 

Лице, съжителстващо с друго лице или семейство 
 

201,6 65 131,04 лв. 

Лице до 65 години, живеещо само 
 

210,0 65 136,50 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 
 

183,6 65 119,34 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, живеещо само 
 

249,6 65 162,24 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 
 

223,2 65 145,08 лв. 

Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто 
 

274,8 65 178,62 лв. 

Дете до 16 годишна възраст, а ако учи до 20 г. 
 

157,2 65 102,18 лв. 

Дете от 7 до 16 годишна възраст, което не учи 
 

157,2 65 102,18 лв. 

Родител, отглеждащ сам дете/деца до 3 г. възраст (до 18 г. за отопление) 
 

249,6 65 162,24 лв. 

Родител, отглеждащ сам дете/деца до 16 г., а ако учи до 20 г. 
 

249,6 65 162,24 лв. 

Бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3 г. 
 

183,6 65 119,34 лв. 

Източник: Дирекция „Социално подпомагане” 

 

                                                             
7 Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в 

нетрудоспособна възраст или хора с увреждания. 
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 Други показатели, които се използват за определянето на държавната политика в областта на 

социалното подпомагане са линията на бедност (ЛБ) и минималната работна заплата (МРЗ). 

 

Линията на бедност (ЛБ) е въведена като инструмент на социалната политика в края на 2006 г. и се 

определя с постановление на МС. Нейното ниво се определя като процент от медианния общ нетен 

еквивалентен доход за страната. Целта на този показател е да определи минимума от средства, 

необходими за посрещането на най-основните жизнени нужди.  

Нивото на минималната работна заплата (МРЗ) също се определя с постановление на МС. Към месец 

август 2011 г., тя остава на нивото от началото на 2009 г. (240 лв.), като очакванията са тя да бъде 

увеличена на 270 лв. в началото на месец септември 2011 г. На базата на МРЗ се изчисляват седмичното 

и дневното минимално възнаграждение, като се вземе предвид броят на работните дни. Освен с 

отношението си към изчисляването на данъчните и социалноосигурителните вноски за здравно и 

пенсионно осигуряване, МРЗ заема важна роля при планирането и изпълнението на правителствените 

програми във връзка със субсидираната заетост, които имат пряко отношение към социалната и 

икономическа интеграция на хората в зависимост от държавата. 

На базата на така изградената нормативна уредба се реализира държавната политика по социално 

подпомагане по трите програми, които са в центъра на настоящия анализ, а именно: „Предоставяне на 

социални помощи при прилагане на диференциран подход”, „Осигуряване на целева социална защита 

за отопление на населението с ниски доходи” и „Интеграция на хората с увреждания”. 

 

2007 2008 2009 2010 2011

МРЗ 180 220 240 240 240

ЛБ 152 166 194 211 211

ГМД 55 55 65 65 65
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Графика 1: Динамика на нарастването на ГМД, МРЗ и линията на 
бедността (2007 - 2011), в лв.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
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ДИНАМИКА НА БРОЯ НА ХОРАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА  

 

Таблица 3: Брой и динамика на подпомаганите лица и семейства. Размер на отпуснатите 
средства по ЗСП и ППЗСП по програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на 
диференциран подход” (2007 – 2010)  

 2007 2008 2009 2010 
Общ брой на подпомогнатите лица и 
семейства 
 

253 648 226 841 233 689 116 003 

 Динамика на броя 
 

- - 10,57% + 3,02% - 51,36% 

 Изплатени средства 
 

74 039 081 лв. 48 496 508 лв. 45 386 665 лв. 52 410 169 лв. 

 Динамика на средствата 
 

- - 34,49% - 6,42% + 15,47% 

Месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП 
Брой на лицата и семействата 
 

76 532 42 804 36 121 44 342 

 Динамика на броя 
 

- - 44,07% - 15,60% +22,7% 

 Изплатени средства 
 

65 758 492 лв. 38 216 915 лв. 34 629 677 лв. 47 763 510  лв. 

 Динамика на средствата 
 

- -  41,89% - 9,39% + 37,92% 

Еднократни помощи по чл.16 ППЗСП 
Брой лица и семейства 
 

7594 7719 8069 6400 

 Динамика на броя 
 

- + 2,6% + 3,57% - 20,68% 

 Изплатени средства 
 

1 097 608 лв. 1 301 306 лв. 1 483 669 лв. 1 311 092 лв. 

 Динамика на средствата 
 

- + 18,55% + 14,01% - 11,64% 

Целеви помощи по ППЗСП* 
 

169 522 176 246 189 499 73 588 

 Динамика на броя 
 

- + 3,97% + 7,51% - 61,17% 

 Изплатени средства 
 

7 182 981 лв. 8 978 287 лв. 8 175 756 лв. 3 810 316 лв. 

 Динамика на средствата 
 

- + 24,99% - 8,94% - 53,40% 

* По силата на ППЗСП се отпускат целеви помощи за: наем за общинско жилище на самотни родители, самотно живеещи възрастни хора 
над 70 години и сираци до 25 години; за пътуване с автобусния транспорт в страната на хора с трайни увреждания и на многодетните майки.  

 
Източник: Отчети за дейността на АСП (2007 – 2010 г.) 
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Значителното намаляване на общия брой на случаите, обект на социално подпомагане по ЗСП и ППЗСП  

през 2010 г., се дължи на промените в нормативната база, а именно отпадането на правото за безплатно 

пътуване на лицата с увреждания с автобусен транспорт в страната (по чл.19 от ППЗСП); както и на 

преминаването на нормативното основание, даващо право за пътуване на многодетните майки с 

автобусен транспорт в страната от ППЗСП в ЗСПД. Въпреки това изплатените средства по програма 

„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” нарастват с 15,47% през 

2010 г., спрямо предходната година. 

Това се дължи на факта, че основната част от средствата, които се изразходват по програмата, се 

отпускат по реда, описан в чл. 9 от ППЗСП, който регулира правото на лицата и семействата да получават 

месечна парична помощ. Динамиката на обема на отпусканите месечни парични помощи се влияе 

силно както от ситуацията на пазара на труда, така и от нормативните промени в ППЗСП.  

Така например, намаляването на средствата, отпускани по реда на чл. 9 от ППЗСП през 2008 г. се дължи 

на ограничаването на срока на подпомагане на безработните лица в трудоспособна възраст първо на 18, 

а в последствие - на 12 месеца. Последвалото увеличаване на безработицата през 2010 г. води и до 

увеличаване на броя на подпомаганите с месечна помощ безработни лица в трудоспособна възраст с 

над 35%, вследствие на което изплатените средства за месечни помощи през 2010 г. нарастват с 37,92% 

спрямо 2009 г.  

Таблица 4: Брой и динамика на подпомаганите лица, размер на отпуснатите средства по 
ЗИХУ и ППЗИХУ по програма „Интеграция на хората с увреждания” (2007 – 2010)  

 2007 2008 2009 2010 
Месечни добавки за социална 
интеграция 
 

459 556 469 355 479 114 477 776 

 Динамика на броя 
 

- + 2,09% + 2,04% - 0,28% 

 Изплатени средства 96 796 101 лв. 97 543 258 лв. 111 414 368 
лв. 

123 033 221 лв. 

 Динамика на средствата 
 

- + 0,77% + 14,22% +10,42% 

Целеви помощи за покупка/ремонт на 
медицински изделия и/или помощни 
средства/приспособления 
 

9 834 782 лв. 47 842 597 лв. 47 395 767 лв. 37 552 299 лв. 

 Динамика на средствата 
 

- +422,57% - 1,01% - 20,76% 

Освобождаване на лица с трайни 
увреждания от винетни такси при 
ползване на републиканските пътища* 
 

120 491 109 467 119 885 130 548 

 Динамика на броя 
 

- - 9,14% +9,58% +8,89% 

*До 01.01.2009 г. условията и реда за предоставяне на винетните стикери се уреждат от Наредба № 1 от 17.01.2005. От 01.01.2009 г. е приета 
нова Наредба № Н-20 от 15.12.2008 година, в сила от 01.01.2009 г. 

 
Източник: Отчети за дейността на АСП (2007 – 2010 г.) 
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Групата на хората с увреждания съставлява по-голямата част от хората в зависимост от държавата. 

Проблемите пред тяхната интеграция на пазара на труда8 водят до трайно понижаване на доходите на 

тази група и до превръщането к във вечен бенефициент на целеви помощи за интеграция, които, както 

се вижда от Таблица 4, далеч не постигат своята цел. Средствата, отпускани като месечни добавки9 за 

социална интеграция по програма „Интеграция на хората с увреждания”, нарастват през целия 

разглеждан период – от 96,7 млн. лв. през 2007 г. до 123 млн. лв. през 2010 г. Основните фактори, на 

които се дължи това, са промените в нормативно определените размери на гарантирания минимален 

доход и на минималната работна заплата, които са база за определяне размера на помощите и 

добавките.  

Освобождаването на лица с трайни увреждания от винетни такси при ползването на републиканските 

пътища става на основание чл.10в от Закона за пътищата. След последните промени в закона отпадна 

задължението автомобилът на отглеждащи деца с трайни увреждания лица да бъде прехвърлен на 

името на детето. 

 

Таблица 5: Брой и динамика на лицата подпомагани по програма „Целева социална защита 
за отопление” (2007 – 2010)* 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
 Брой лица и семейства 300 340 256 763 259 395 206 452 

 Динамика на броя 
 

- - 14,5% + 1,02% - 20,41% 

* Условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление през зимния сезон на хората в тежко социално положение са 

регламентирани в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г., изменена и допълнена на 01.07.2010 г. 

 
Източник: Отчети за дейността на АСП (2007 – 2010 г.) 

 

Динамиката на средствата, отпускани по програма „Целева социална защита за отопление” за периода 

2007 - 2010, също е тясно обвързана с промените на режима на отпускането на този вид социална 

помощ.  

През отоплителен сезон 2007/2008 и отоплителен сезон 2008/2009 този вид помощи се предоставят в 

пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон (ноември – март), независимо от вида на 

ползваното отопление. След промените в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г., които влизат в сила от 

08.09.2009 г., помощта започва да се изплаща на два пъти – първо за месеците ноември и декември, а 

впоследствие и за останалата част от отоплителния сезон. През 2010 г. се въвежда и изискването вида на 

ползваното отопление (топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ) да бъде 

изрично заявено преди началото на съответния отоплителен сезон. 

                                                             
8 По данни на Агенцията по заетостта едва 10% от хората с увреждания в активна възраст работят. 
9 Броят на подпомогнатите лица и обемът на средствата, отпуснати за различните видове добавки за социална интеграция,  са 
достъпни в Приложения 1 и 2. 
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Промените в режима на отпускането на целевите помощи за отопление водят и до промени при начина 

на отчитане на средствата, изразходвани по програмата. Според доклада за дейността на АСП за 2008 г. 

10, по програмата през бюджетната 2008 г. са изплатени 102 199 291 лв., като се посочва, че „част от 

сумите са за стария отоплителен сезон”. В допълнение към това по бюджета на агенцията за 2008 г. като 

„други текущи трансфери за домакинствата” са отчетени 25 434 034 лв. Тези средства са отпуснати 

съгласно ПМС № 261 от 27.10.2008г. с цел осигуряването на допълнителни средства за еднократно 

компенсиране поскъпването на отоплителните материали на хората с най-ниски доходи, които са 

бенефициенти по програмата.  

Според доклада за дейността на АСП за 2009 г. по програма „Целева социална защита за отопление” до 

31.12.2009 г. са отпуснати 28 388 676 лв., като голямата разлика с предходната година се дължи както на 

описаните вече промени в начина на отпускане на помощта, така и на понижаването на цената на 

отоплителните материали. Общо за отоплителен сезон 2009/2010 са изплатени 70 624 420 лв. 

 

До 31.12.2010 г. за отоплителен сезон 2010/2011 са отпуснати помощи в размер от 20 468 168 лв, което 

е с близо 8 млн. лв. по-малко от отпуснатите за същия период на предходния отоплителен сезон, 

въпреки увеличаването на размера на отпусканата помощ.  

 

Това се дължи най-вече на намалението на броя на бенефициентите по програмата с 20,41% спрямо 

отоплителен сезон 2009/2010 вследствие на непрекъснато нарастващия през разглеждания период 

брой на отказаните молби за отпускане на целева помощ за отопление – от 43 045 за отоплителен сезон 

2007/2008 до 72 746 за отоплителен сезон 2010/2011. Най-честата причина за отказ е доход над 

диференцирания минимален доход за отопление. 

 
 

                                                             

10 В докладът за дейността на АСП от 2007 г. не присъства информация за обема на средствата изразходвани по програма 

„Целева социална защита за отопление”. 

 

Таблица 6: Размер на месечната помощ по програма „Целева социална защита за отопление” 
(2008 – 2012) 
 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
 Месечен размер на помощта 56,50 лв. 55,23 лв. 56,88 лв. 57,92 лв. 

 Общ размер на помощта 
 

282,50 лв. 276,15 лв. 284,30 лв. 289,60 лв. 

 
Източник: Отчети за дейността на АСП (2008 – 2010 г.), МТСП 
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Таблица 7: Здравноосигурителни вноски по програма „Предоставяне на социални помощи 
при прилагане на диференциран подход”, по реда описан в чл. 40, ал. 3, т. 5 и т.9 от ЗЗО (2007 
– 2010) 

 2007 2008 2009 2010 
 Брой лица и семейства 133 250 86 387 74 816 88 775 

 Динамика на броя 
 

- - 35,17% - 13,39% +18,66% 

 
Източник: Отчети за дейността на АСП (2007 – 2010 г.) 

 

Според докладът за дейността на АСП за 2008 г., намалението на броя на лицата и семействата, чиито 

здравноосигурителни вноски се покриват от републиканския бюджет, се дължи на „осигурената заетост 

на лицата, подпомагани с месечни социални помощи и целеви помощи за отопление.” Последвалото 

през 2010 г. увеличение на броя на осигуряваните с 18,66% е мотивирано по следния начин: 

„Увеличението основно се дължи на нарастването на подпомаганите с месечни социални помощи и 

целеви помощи за отопление, както и полагащите грижи за лица с трайно намалена работоспособност 

над 90% с определена чужда помощ и за деца с намалена възможност за социална адаптация с 

определена чужда помощ.” 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ,  ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Основните проблеми, които се открояват при разглеждането на системата за социално подпомагане, са 

следните: 

 Липса на целенасоченост и системност при определянето и реализацията на държавната 

политика в областта на социалното подпомагане. 

Интеграцията на хората в зависимост от държавата в самата държава и превръщането им в част от 

социално-икономическия процес е предизвикателство, което не може да бъде постигнато чрез 

наложилата се, за съжаление, практика на абстрактно формулирани11 средносрочни и дългосрочни 

стратегии. В общият случай отделните цели, които ги съставляват, са също толкова неясни и 

неопределени. Липсата на целенасоченост, последователност и взаимосвързаност между отделните 

политики води до неефективното управление и реализиране на предвидените средства.  

Така, например, като ключов елемент от ЗДБ за 2011 г. и Тригодишната бюджетна прогноза на МТСП за 

периода 2011--22013гг. е обособено замразяването на минималната работна заплата и пенсиите в 

периода до 2013 г. Въпреки това се очаква от 1 септември 2011 г. минималната работна заплата да бъде 

повишена до 270 лв., което неизбежно ще доведе до нарастване на държавните разходи в областта на 

субсидираната заетост и някои сфери на социалното подпомагане. Нещо повече - увеличаването на 

минималната работна заплата най-вероятно ще доведе до натиск за ревизирането на нивото на 

гарантирания минимален доход и линията на бедност. Тяхното евентуално покачване ще доведе до 

чувствително нарастване на държавните разходи в сферата на социалното подпомагане, тъй като ГМД 

служи за база при изчисляването както на месечните добавки за социална интеграция, така и на 

месечните парични помощи за социално слабите. Изчисления за тези ефекти от страна на 

правителството, обаче, няма. 

Формирането на ефективни политики в сферата на социалното подпомагане е затруднено и от липсата 

на задълбочен анализ на причините за повишаването или намаляването на броя на хората в зависимост 

от държавата и на средствата, отпускани за тяхното подпомагане. Така например в отчета на АСП за 

2010 г. липсва информация за точния обем на изплатените суми по различните програми за социална 

интеграция12. Тази липса на информация за изразходваните средства за социално подпомагане в 

отчетите на действащите в областта органи затруднява оценката на прилаганите политики и помощи и 

съответно лишава от възможност за подобряване на ефективността и целесъобразността.  

 Неефективно разпределение на средствата 

Българската система за социално подпомагане се нуждае от редица структурни и законодателни 

промени, които да спомогнат както за подобряването на обществените услуги, така и за 

                                                             

11 Добър пример в това отношение е Националната програма за реформи за достигането на целите на стратегията Европа 2020, 

където прави впечатление пълната липса в описанието на целта или подцелите относно хората с увреждания. Оценка на 

въздействието на Национална цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната 

програма за реформи (2011‐2015 г.), Институт за пазарна икономика, 2011 

12 Приложение 2: Добавки за социална интеграция по програма „Интеграция на хората с увреждания”. Брой на подпомогнатите 
лица и размер на отпуснатите средства по видове добавки. 
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оптимизирането на публичните разходи. Нужно е да се гарантира максимално ефективното насочване 

на бюджетните разходи към хората, които най-много се нуждаят от тях.  

Размиването на ефективността на редица социални програми до голяма степен е следствие от липсата 

на политическа воля за тяхното ревизиране. Така например, средствата, отпуснати по програма 

„Семейни помощи за деца” до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, 

възлизат на повече от 385 млн. лв. и са изразходвани за подпомагането на 570 577 семейства през 2010 

г. Максималният таван на доходите на глава от семейството за отпускане на месечната помощ е 

неоправдано висок (350 лв.), ако, например, се сравнява с другите измерители за бедност, като линия 

на бедност или ГМД. Като се има предвид обхвата на сивата икономика в България и широко 

разпространената практика да се декларират по-ниски от реалните доходи, намаляването на този таван 

може да доведе до много по-ефективно оползотворяване на заложените средства чрез подпомагането 

на по-малка група бенефициенти с по-високи надбавки. Подобен ход, обаче, крие сериозни 

политически рискове, поради големия брой лица и семейства, които ще бъдат засегнати при евентуални 

промени. 

Липсата на подоходен критерий за друг вид сериозни по обем социални плащания – еднократните 

плащания за раждане на дете – е друг пример за неефективност на политиките в социалната сфера. 

Помощта от 250 лева за раждане на първо, трето, четвърто и т.н. дете (и 600 лева за второ дете) се 

получава от всички без изключение, стига да подадат молба с акта за раждане на детето и декарация, че 

ще го отглеждат. Правото на тази помощ е безусловно, т.е. независимо дали получателите имат месечен 

доход на лице от домакинството от 100, 1000 или 5000 лева и независимо дали притежават някакво 

имущество (и на каква стойност). Тази помощ би могла изцяло да се премахне, тъй като така или иначе, 

съществуват помощи за деца за тези с ниски доходи. Друг е въпросът, че критерият за детските 

надбавки би следвало да се подобри, т.е. доходният таван да се намали, така че по-малко хора да 

получават по-сериозни помощи.  

По същия начин идеята за въвеждането на доходен критерий при отпускането на помощи за 

подпомагане и интеграция на хората с увреждания често бива определяна като „дискриминационна”, 

но реализирането й може да доведе до оптимизиране на бюджетните разходи в областта и до 

насочването на помощите към тези, които най-много се нуждаят от тях. Защото колко по-малко са тези, 

които получават конкретните помощи, толкова по-високи индивидуални помощи биха могли да 

получават (дори и ако общият бюджетен разход за тях се съкрати), което ще им гарантира достойно 

съществуване.  

 Липса на единна база данни за хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването 

им. 

Обявеният в началото на август 2011 г. проект за създаването на единна база данни за хората с 

увреждания е едно колкото закъсняло, толкова и необходимо начинание. Липсата на точни данни за 

броя и характеристиките на хората с увреждания в страната прави изключително трудно формирането 

на ефективни програми и дългосрочни стратегии за тяхната интеграция и подпомагане.  

Бенефициент по проекта е Агенцията за хората с увреждания (АХУ), а финансирането на проекта ще се 

извърши по линия на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" от Европейския социален 

фонд и съответното национално съфинансиране. В единната база данни ще има информация за 
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социалния, образователния и здравния статус на хората с увреждания, която ще бъде достъпна за 

институциите, заети с обслужването им. Чрез базата данни ще се администрират бюджетните средства 

за хората с увреждания, като се предвижда и създаване на система за мониторинг и оценка на 

държавната политика в областта.  

Наличието на ефективна система за характеризиране, оценка и мониторинг на социално-икономическия 

статус на бенефициентите на различните видове социални помощи е необходимо условие за 

формирането на ефективна социална политика. Интересен вариант, който се прилага във 

Великобритания, е позитивният подход при оценяването на работоспособността на дадено лице. При 

този подход акцентът пада върху работоспособността на лицето, а не върху неговата загуба на 

работоспособност. Т.е. преценява се не какви дейности лицето с увреждания не може да извършва, а 

какви може и по този начин се насочва за интеграция на трудовия пазар.  

Според Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. делът на лицата с 

увреждания, които нямат професионална квалификация, е бил 50,9% през 2007 г., а този на 

специалистите - едва 23,7%. Съчетаването на фактора „ниска професионална квалификация” със 

затруднения достъп до работното място, невъзможността за извършване на определен набор от 

дейности (в зависимост от увреждането) и спорната ефективност на някои от нормативните разпоредби 

по отношение на заетостта на хората с увреждания, силно ограничават възможността за реализация на 

трудовия пазар. 

Действащото в момента законодателство предлага различни стимули за работодателите, които 

осигуряват работни места на хора с увреждания, като например възстановяването на процент от 

осигурителните вноски на наетите лица, осигуряване на финансови средства за адаптиране на 

работното място и др.  

В същото време високото ниво на нормативна защита, с която се ползват хората с увреждания на пазара 

на труда, възпира голяма част от работодателите от това да ги наемат. Премахването на някои от 

бариерите пред работодателите при наемането и освобождаването на хора с увреждания също може да 

помогне за интеграцията им. Така например, при сегашната нормативна уредба работодателите не 

могат да освобождават от работа хора с увреждания без разрешение от инспекцията по труда и ТЕЛК.13 

В същото време, задължението на работодателите да определят работни места за хора с трайни 

увреждания14 е лесно заобиколимо посредством поставянето на неизпълними изисквания към 

длъжността.  

Наред със създаването на единна информационна система за хората с увреждания, утвърдената през 

месец юни Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. предвижда 

въвеждането на квоти за наемане на хора с увреждания в държавната и общинската администрация. 

Това предложение на АХУ има своята логична обосновка, но е важно евентуалното му реализиране да 

                                                             
13 чл. 333 от Кодекса на труда 

14 Според чл. 315 на Кодекса на труда, работодателите с повече от 50 работници и служители са длъжни да определят ежегодно 

работни места, подходящи за трудоустрояване, като тези работни места трябва да са от 4 до 10 % от общия брой на работниците 

и служителите в зависимост от икономическата дейност, като поне половината от тях са за хора с трайни увреждания (по чл. 27 

от ЗИХУ). 
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не бъде извършено самоцелно, а на база квалификацията и способностите на назначаваните лица и без 

да се стига до изкуствено разширяване на администрацията. Достъпността на по-голямата част от 

административните сгради и централното им разположение в населените места до известна степен 

разрешават проблема с достъпа до работното място на хората с увреждания. 

Друга дискутирана идея – тази за по-дълъг период на ползване на обезщетение при безработица - няма 

да окаже влияние върху отношенията между работодателите и работниците, но пък ще има своя 

отрицателен ефект върху потенциалните обезщетения за безработица, които ще се получават в бъдеще. 

 Подпомагане или интеграция? 

Налице е явна корелация между динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и средствата, 

които се отпускат за тяхното подпомагане, от една страна, и промените в нормативната уредба от друга. 

В същото време няма видим резултат от провеждането на финансираните програми, а честите промени 

в нормативната уредба правят постигането и мониторинга на дългосрочните цели изключително трудно.  

Търсеният ефект от набелязаната политика следва да цели трайната интеграция на разглежданите 

обществени групи посредством възприемането на целево-ориентиран подход при съставянето на 

отделните програми. Нужно е изграждането на адекватна система за социална сигурност15 (т. нар. safety 

net), която да предотвратява „слизането” на изпадналите във финансови затруднения лица и семейства 

надолу по социалната стълбица.  

Преодоляването на трансгенерационният характер на проблема „бедност” е едно от най-сериозните 

предизвикателства пред съвременните системи за социално подпомагане. Поставянето на 

допълнителен акцент върху качественото образование и адекватната професионална ориентация на 

децата с увреждания и децата от бедни семейства е необходимо условие, за да бъде избегнато 

„предаването” на социалния статус през поколенията.  

В този ред на мисли е нужно целите на програмите, които не успяват да постигнат търсения от 

изпълнителната власт ефект, да бъдат своевременно ревизирани по начин, който да позволява техния 

мониторинг и оценка. Въвеждането на подхода за оценка на въздействието, който се прилага за анализ 

на регулациите, политиките и програмите в редица страни от ЕС и ОИСР, ще спомогне за 

усъвършенстването на управленските програми в България и в частност – тези за социално 

подпомагане. Предварителна оценка на въздействието при разработването на програмите за социално 

подпомагане, както и последваща оценка 1, 2 или 3 години след прилагането на програмите безспорно 

ще има положителен ефект върху качеството на тези програми, тяхната ефективност и целесъобразност. 

 Липсата на единен критерий за бедност/нужда от социално подпомагане 

Съществуването на няколко различни критерия за  бедност, на базата на които се определят различните 

социални помощи, също е сериозна пречка пред насочването на подпомагането само към тези, които 

наистина се нуждаят от него. Линията на бедност няма нищо общо с гарантирания минимален доход и 

                                                             

15 „For Protection and Promotion: The Design and Implementation of Effective Safety Nets”, 2008, The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank 
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обратно. За различните помощи за хората с увреждания доходни критерий изобщо няма. И докато един 

човек с увреждане се труди, има имущество (което би могло да му носи наем или да се продаде) и си 

осигурява приличен месечен доход, друг може да е без работа и да разчита изцяло на тези помощи. 

Нужно е въвеждането на подоходен критерий за освобождаването от винетни такси, отпускането на 

средства за пътуване с градския и железопътния транспорт и всички други форми на подпомагане на 

хората с увреждания. Само така помощите ще достигат тези, които имат нужда от тях и само така 

техният размер ще бъде адекватен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1: Добавки за социална интеграция по програма „Интеграция на хората с увреждания”, по 

видове добавки. Брой на подпомогнатите лица. 

 

Източник: Отчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане (2008-2010 г.) 

 

Приложение 2: Добавки за социална интеграция по програма „Интеграция на хората с увреждания”, по 

видове добавки.  

 

Източник: Отчети за дейността на Агенцията за социално подпомагане (2008-2009 г.) 
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