
 

БЪЛГАРИЯ 
 
1. Актуално положение и основни тенденции 

През последните години БВП се характеризира с постоянни стойности, доста над 
средните за Европейския Съюз (EC): в периода 1998-2004 г., реалният ръст на БВП 
беше средно 4,4% годишно, достигайки 5,6% през 2004 г., докато инфлацията 
поддържаше едноцифрени стойности. Очаква се ръстът да се задържи между 5,5% и 6% 
през целия период 2006-2008 г. Тези цифри обаче не отразяват неформалната 
икономика. Общото ниво на заетостта, което остава сред най-ниските 10 в Европейския 
Съюз, се е увеличило от 54,2% (2004 г.) на 55,8% (2005 г.), като процентите, както за 
жените, така и за мъжете, са се увеличили съответно от 50,6% и 57,9% (2004 г.) на 51,7 
% и 60% (2005 г.). Във възрастовата група 55-64 години равнището на заетостта се е 
повишило от 32,5% (2004 г.) на 34,7% (2005 г.). Във възрастовата група 15-24 години, 
обаче, заетостта се е повишила само от 21,5% (2004 г.) на 21,6% (2005 г.). През периода 
2004-2005 г., общата безработица е намаляла от 12% до рекордните 10,1%. 
Безработицата при жените е намаляла от 11,5% (2004 г.) на 9,8% (2005 г.), докато 
безработицата при мъжете е намаляла от 12,5% на 10,3%. Отрицателният естествен 
прираст на населението (-5,4% през 2005 г.) и непрекъснатата изходяща миграция 
допринасят за създаването на една от най-предизвикателните демографски ситуации в 
Европа: делът на лицата на възраст 0-14 години е бил 13,6% през 2005 г., а 
коефициентът на възрастова зависимост – 44,5% (2005 г.).1 Очакваната средна 
продължителност на живота през 2004 г. е била 76,2 г. (жени) и 69 г. (мъже), което 
показва големи разлики в сравнение със средната за ЕС стойност. Детската смъртност 
(11,6 през 2004 г.) е над средната стойност за ЕС от 4,5 за 2004 г., но бележи значително 
понижение от 27,3 през 1970 г. Смъртността при раждане е също висока - 12,21 за 2004 
г. 
 
2. Общ стратегически подход 

Националният доклад по стратегиите за социална защита и социално включване приема 
основните предизвикателства, идентифицирани в Съвместния меморандум по социално 
включване (JIM). Oсигуряването на равни възможности за всички да ползват благата от 
икономическия растеж, е ключовият принцип, водещ общия стратегически подход. 
Подчертани са възможностите за хората с увреждания, децата, младежите и 
възрастните, както и многоизмерният характер на предизвикателствата  в областта на 
социално включване. Равенството на половете подсилва общия подход, наред със 
създаването на устойчиви и ефективни системи за социална защита и социално 
включване. Отчетено е, че социалната защита и политиките за икономически растеж, и 
повече и по-добри работни места  са водещи при формулирането на политиките и 
програмите, както и на основните бюджети. Националният стратегически доклад е 
важна стъпка към определянето на стратегическите приоритети на политиките за 
социална защита и социално включване. От друга страна обаче, трябва да продължат 
усилията за подобряване на координацията между мерките за последователно 
планиране, финансиране и наблюдение на всеки политически приоритет. Българското 
правителство показва, че осъзнава значението на ефективните връзки между 
Лисабонските цели и собствените му политики за социална защита и социално 
включване, но са необходими допълнителни усилия за по-ефективно илюстриране на 
                                                 
1 1  Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/Population/Population.htm (септември, 
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взаимоподкрепящи действия. Въпреки, че общият стратегически подход не споменава 
конкретно ромското население, следващите раздели на доклада и други стратегически 
документи показват, че предизвикателствата за включване на етническите малцинства 
се осъзнават и са поети ангажименти в тази насока. По отношение на управлението, се 
дава приоритет на консултациите и навременното включване в тях на заинтересованите 
страни. Консултациите обаче трябва да се използват целесъобразно, като средство за 
достигане до гражданското общество и изграждане на публична съпричастност и 
подкрепа за политиките. Въпреки, че е отчетена добавената стойност на Съвместния 
меморандум по социално включване (JIM) и подкрепата, предоставена в рамките на 
програма ФАР, са необходими допълнителни усилия за по-нататъшното разработване 
на стратегията за използване на средствата от Европейския социален фонд (ЕСФ). 
 
3. Социално включване 

3.1 Основни тенденции 
Независимо от спада на общата безработица, равнището на заетостта остава ниско. В 
края на 2005 г., нивото на заетостта (15-64 г.) е било 55,8%, с разлика между половете 
от 8,3 процентни пункта. Мерки, като намаляването на процента на вноските за 
пенсионно осигуряване и повишеният контрол на инспекциите по труда, допринесоха 
за намаляването на нерегистрираните заети лица, както и за по-високия ръст на 
заетостта. Отличителна черта на безработицата в България е дългосрочната 
безработица: безработните, останали без работа в продължение на повече от една 
година, съставляват 59,8% от всички безработни през 2005 г. През двегодишния период 
2004-2005 г., процентът на ранно напускащите училище (като цяло) отбелязва слабо 
подобрение (съответно от 21,4% на 20%), сравнено с 15,1% в ЕС (2005 г.). По 
отношение на условията на живот, БВП на глава от населението (изчислен по паритет 
на покупателната способност) нараства от 26,5% (2000 г.) на 31,8% (2004 г.) от средната 
стойност за ЕС на 25-те. През 2004 г., процентът на застрашените от бедност2 е 15%. 
През 2005 г. прагът на бедността се е повишил до 936 EUR годишно или 78 EUR 
месечно. Делът на жените от живеещите под прага на бедността е 17% (2004 г.). 
Техният дял нараства до 23% при лицата над 65 години. Делът на застрашените от 
бедност сред възрастните хора над 65 години се е увеличил на 16% (2004 г.) от 14,1% 
(през 2003 г.). В края на 2005 г. 2,3 милиона души от населението се издържа от пенсии. 
По-силно засегнато от бедността е и ромското население. 
 
Процентът на застрашените от бедност остава непроменен, въпреки нарасналите 
икономически възможности. В този смисъл социалните трансфери играят важна роля за 
намаляването както на относителната, така и на абсолютната бедност. Въпреки 
увеличението на средната пенсия от 41 EUR (2000 г.) на 69 EUR (2005 г.), номиналната 
стойност на пенсиите продължава да е ниска и все пак допринася за намаляването на 
бедността: според националната статистика нивото на бедност от 39,1% (през 2005 г. 
преди социалните трансфери) намалява до 17,2% при включването на пенсиите и до 
14,2% след включването на всички други трансфери. Коефициентът на поляризация за 
2004 г. е 4. Съгласно Националния стратегически доклад, разходите за социални 

                                                 
2 2  Данните за всички свързани с доходите показатели (процент на застрашените от изпадане в 

бедност, S80/S20, брутен коефициент на заместване и др.) се основават на националното 
наблюдение на бюджетите на домакинствата, което впоследствие е коригирано съгласно 
хармонизираната методология на ЕС на статистическите данни на Общността за доходите и 
условията на живот (EU-SILC), но не са напълно съвместими с подробно дефинираните доходи в 
SILC. 



 

осигуровки и социални помощи съставляват 13,4% от БВП (по данни на националната 
статистика за 2005 г.)3. Особено уязвими към бедността и  социалното изключване са: 
а) децата (особено тези от етническите малцинства и живеещите в домакинства с един 
родител); б) лицата с ниски заплати и безработните (работниците с ниски заплати и 
безработните съставляват 55% от хората, които живеят в бедност); и в) възрастните 
хора, особено тези над 75-годишна възраст. 
 
3.2 Ключови предизвикателства и приоритети 
Четири са основните политически цели, идентифицирани за периода 2006-2008 г.: i) 
равноправно участие на пазара на труда на групите в риск от изпадане в бедност и 
социално изключване; ii) осигуряване на равен достъп до услуги с цел предотвратяване 
на социалното изключване и неговите последици; iii) социално включване на уязвими 
етнически малцинства; iv) намаляване на бедността сред групите в извън 
трудоспособна възраст, особено сред децата и възрастните хора. Тези четири основни 
политическите цели се свързват с дванадесет ключови цели за 2008 г., които могат да се 
групират по следния начин:  
 
Заетост: і) равнище на икономическа активност (за възрастова група 15-64 години) от 
65,6%; ii) равнище на безработицата под 9%; iii) увеличаване на равнището на заетост 
(за възрастова група 15-64 год.) до 59,2%; iv) увеличаване с 20% на броя на лицата от 
уязвимите групи, включени в професионално обучение. Образование: v) намаляване с 
10% на броя на отпадналите ученици във възрастовата група, която подлежи на 
задължително образование, спрямо равнището през 2005 г.; vi) увеличаване с 15% на 
броя на учениците със специални образователни потребности, интегрирани в 
общообразователните и професионални училища; vii) увеличаване на броя на 
учениците от ромски произход, изведени от сегрегирани училища с 10%. Социална 
закрила: viii) намаляване на броя на хората, които получават социални помощи с 5%; 
ix) намаляване на броя на лицата, настанени в специализирани институции с 10%; x) 
увеличаване на броя на лицата от уязвими групи, които ползват социални и здравни 
услуги, предоставяни в общността с 20%. Общи : xi) увеличение на общият доход на 
домакинствата с най-малко 15%; xii) номинален ръст на доходите от пенсии с над 5% 
годишно. 
 
Тези цели съответстват на ключовите тенденции и предизвикателства и са заложени в 
редица стратегически документи в областта на социалната защита и социалното 
включване. Те допълват стратегическия подход и отразяват седемте ключови 
приоритета на политиката за социално включване. Въпреки, че се основават на 
Съвместния меморандум по социално включване (JIM), тяхното количествено 
изражение е иновативно. Независимо, че цел (х) съдържа здравна насоченост, общите 
здравни предизвикателства на България изискват по-добра координация между 
елементите на Отворения метод на координация (ОМК). Достъпът до здравни услуги  
продължава да бъде сериозен проблем за лицата, които не са платили 
здравноосигурителните си вноски. Особено внимание трябва да се обърне на достъпа 
до здравни услуги и на премахването на финансовите и други бариери, ограничаващи 
достъпа, особено за хората, които живеят в селата и лицата извън обхвата на 
програмите за социално подпомагане. 
 
3.3 Политически мерки 

                                                 
3 3  Министерство на финансите, консолидиран бюджет 



 

За всяка от четирите горепосочените политически цели се предвиждат подробни мерки, 
заедно с определени показатели за по-нататъшно проследяване. Темата за равенството 
между жени и мъже се явява като хоризонтален принцип , тъй като проектът за Закон за 
равните възможности трябва да бъде гласуван в Парламента. Политическата цел за 
равноправно участие на пазара на труда на групите в риск от изпадане в бедност и 
социално изключване ще бъде постигната чрез съчетаване на съществуващи мерки с 
нови политически мерки, като например насърчаване на активното поведение на пазара 
на труда на дългосрочно безработните чрез заплащане на „бонус” при намиране на 
работа, насърчаване на заетост, съобразена със специфичните нужди на уязвимите 
групи, и насърчаване на социалната икономика. Осигуряването на равен достъп до 
услуги с цел предотвратяване на социалното изключване и неговите последици се 
опира на мерки, които имат за цел да гарантират зачитането на социалните права, както 
и на нови политически мерки (засилване на сътрудничеството с местните власти и с 
организациите на гражданското общество, увеличаване на финансирането на услугите в 
общността, развитие на социални услуги, насочени към деинституционализация, 
намаляване на равнището на отпадналите ученици и подкрепа за обучението на децата 
със специални образователни потребности в общообразователна среда). Политическата 
цел за социално включване на уязвими етнически малцинства, освен прилаганите в 
момента мерки, включва мерки като подобряване на възможностите на 
представителите на ромската общност за пълноценно участие, съставяне на база данни 
за процеса на интегриране на ромите, подобряване на мултиетническата културна среда 
и въвеждането на мерки за намаляване на детската и майчината смъртност сред ромите. 
Политическата цел за намаляване на бедността сред групите в извън трудоспособна 
възраст съчетава мерки, насочени към две конкретни групи: децата и възрастните. Тези 
мерки включват нормативно утвърждаване на официален праг на бедността, развитие и 
разширяване на социалните услуги за двете целеви групи и създаване на механизъм за 
наблюдение на детската бедност. Като цяло, за периода 2006-2008 г. близо 60 нови 
мерки ще бъдат приложени за постигането на четирите ключови политически цели. 
Националният бюджет е основният финансов източник за обезпечаването на тези 
мерки, заедно с общинските бюджети. Европейският социален фонд (ЕСФ) и 
гарантираният държавен заем от Световната банка ще допълнят финансирането. Не е 
изготвено обаче точно разпределение на ресурсите по групи от мерки, което да покаже, 
че са изпълними от гледна точка на бюджета и общия ангажимент по тях. За 
предпочитане е да се определят по-малко на брой, но ясно определени приоритети с 
адекватно финансиране и с точни механизми за наблюдение, които да включват и 
междинно планирани резултати и оценка на въздействието, отколкото много на брой 
действия, чието изпълнение би могло да се окаже отвъд наличния административен  
капацитет, особено на местно ниво. 
 
3.4 Управление 
Министерството на труда и социалната политика е основният координиращ орган на 
централно ниво. Националното законодателство предвижда консултации със 
заинтересованите страни. Това се постига чрез мрежа от консултативни органи като 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания, Националния съвет за координиране на политиките и програмите 
за намаляване на бедността и социалната изолация, Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и демографските въпроси, Националното сдружение на 
общините в Република България и други консултативни органи. В областта на защитата 
от дискриминация през 2005 г. беше създадена Комисията за защита от дискриминация 
след влизането в сила на Закона за защита срещу дискриминацията. Прозрачността при 



 

вземането на решения и участието на всички заинтересовани страни са представени 
като ключови фактори за по-добро управление. Ето защо е необходимо политическата 
и междуведомствената координация да се подобри допълнително, което важи и за 
мерките за активно участие на заинтересованите страни. Що се отнася до социалното 
включване на етническите малцинства, от съществено значение е да продължи и да се 
засили участието на организациите на гражданското общество, които представляват 
интересите им. Необходимо е също така да бъдат положени повече усилия в борбата 
срещу неформалните плащания в здравеопазването и образованието. 
 
4. Пенсии 

Както бе посочено в раздел 3.1, България е отбелязала напредък в намаляването на 
бедността сред пенсионерите. От друга страна обаче, 23% от жените на възраст над 65 
г. са застрашени от изпадане в бедност спрямо само 5% от мъжете. Прогнозите за 
бъдещите стойности на коефициента на възрастова зависимост при възрастното 
население в България са значително по-високи от средните за ЕС (60,9% сравнено със 
средната стойност от 53,2% за ЕС през 2050 г.), което ще окаже значително влияние 
върху дългосрочната устойчивост на пенсиите. Прогнозите за коефициента на 
заместване от 2005 г. показват, че средният нетен коефициент на заместване за 
пенсиите от обществената система за задължително пенсионно осигуряване от 
разходопокривен тип (І стълб)  ще възлиза на 44% през 2030 г. и на около 42% през 
2050 г. Схемите за допълнително пенсионно осигуряване се очаква да имат 
положително въздействие върху доходите на пенсионерите чрез увеличаването на 
общия нетен коефициент на заместване на 52% през 2030 г. и 57% през 2050 г. 
Дългосрочните прогнози за публичните разходи за пенсии показват, че актюерският 
баланс на фондовете на обществената система за задължително пенсионно осигуряване 
от разходопокривен тип  ще остане отрицателен (4% през 2030 г. и 9% през 2050 г.). 
Прогнозира се публичните разходи за пенсии, обаче, да бъдат около 7,3% от БВП през 
2050 г. 

България осъществи значителни промени в пенсионната си система през 2000 г. с 
въвеждането на капиталов компонент в системата от първия стълб и с реформирането 
на разходнопокривната си система. Увеличаването на пенсионната възраст, което се 
обсъжда в момента, ще окаже въздействие върху дългосрочната устойчивост. Остава 
отворен въпросът по отношение на адекватността на пенсиите за лицата, които не са 
направили достатъчно вноски и на лицата с ниски доходи. Решението да се обвърже 
индексирането на пенсиите с комбинация от заплати и цени ще спомогне за бъдещата 
устойчивост, но може да доведе до положение на толкова по-ниски доходи за 
пенсионерите, колкото по-далеч от пенсионирането се намират те. Разработването на 
капиталов компонент в първия стълб и насърчаването на други доброволни 
спестявания следва да осигурят добри стимули за работа и удължаване на трудовия 
живот. Ще е от значение обаче разработването на подходящи механизми за изплащане 
на пенсии по тези системи, които да бъдат устойчиви и да допринасят за подобряване 
на коефициентите на заместване. Нещо повече, удължаването на трудовия живот чрез 
стимули или чрез по-тясно обвързване на осигурителните вноски с обезщетенията, 
трябва да върви ръка за ръка с повишаване на възможностите за работа на по-
възрастните работници. Повишаването на равнището на заетостта, и в частност при по-
възрастните работници, е стъпка напред, както и подобрението на събираемостта на 
вноските и адекватността на пенсиите. Освен това, лицата ще могат да спестяват чрез 
двата капиталови компонента в системата. Въпреки отбелязаните подобрения, 



 

равнището на заетостта е все още много далеч от средните за ЕС стойности, както и от 
стабилизиране и постигане на устойчивост. 

 

5. Здравна и дългосрочна грижа 

5.1 Здравеопазване 
Описание на системата. Общите здравни показатели в България показват значителни 
отклонения спрямо средните за ЕС стойности. След въвеждането на задължителното 
здравно осигуряване (Закон за здравното осигуряване, 1998 г.), Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) събира здравноосигурителни вноски от 
работодатели и служители в размер на 6% от работната заплата. НЗОК сключва 
договори с общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболнична медицинска 
помощ и болници. Общопрактикуващите лекари получават възнаграждения от НЗОК 
на база брой пациенти срещу предоставени услуги, с регионални компенсации за 
неутрализиране на географските различия. Лекарите от извънболничната медицинска 
помощ получават заплащане въз основа на хонорари за извършени услуги. 
Здравноосигурителните вноски на безработните, на бедните, пенсионерите, студентите, 
учениците и други уязвими групи се покриват от държавния и общинския бюджети. 
Министерството на здравеопазването ръководи цялостната здравна политика и 
управлението на системата на здравеопазването. То отговаря за спешната медицинска 
помощ, ваксинациите и имунизациите, психиатричните грижи, държавния контрол на 
хигиената и на храните и популяризирането на здравословен начин на живот. 
Болничните грижи се осигуряват от многопрофилните и специализирани болници за 
активно лечение, които могат да бъдат съвместна собственост на Министерството на 
здравеопазването и на общините, само на общините или само държавна собственост. 
Болничната помощ се покрива от НЗОК въз основа на клинични пътеки. 
Възстановяването на разходите за медикаменти зависи от случая. Животоспасяващите 
лекарства и лечението на определени заболявания като рак, диабет и генетични 
заболявания са безплатни. Болничният престой и лечението без предварително 
направление се заплащат по фиксирани и единни тарифи. Допълнителни приходи за 
общопрактикуващите лекари и болниците се осигуряват от задължителните такси, 
заплащани от пациентите при посещение (1% от минималната работна заплата) и 
болничен престой на ден (2% от минималната работна заплата). Голяма група пациенти 
са освободени от тези такси. Доброволното здравно осигуряване заема малък дял в 
общото предоставянето на здравни услуги и здравно осигуряване. 
 
Достъпност. Държавата предоставя свободен, универсален достъп до спешната 
медицинска помощ и до всички услуги, които се заплащат от държавния бюджет. 
Достъпът се затруднява по различни причини: географското разпределение на 
здравните практики, транспортни проблеми, липса на регистрация при личен лекар и 
неплатени здравни осигуровки от регистрираните пациенти. Въпреки реформите, малък 
процент от населението продължава да не е регистрирано при личен лекар. Това може 
да окаже отрицателен ефект върху достъпа на тези хора до здравни услуги. Макар, че 
здравноосигурителните вноски на уязвимите групи се покриват от държавата, 
ограниченият достъп до здравна помощ продължава да съществува като проблем 
поради липсата на информация за правата и задълженията, за освободените от такси 
групи и регулаторни процедури. Държавният бюджет също така предвижда 
специфични здравни помощи при хоспитализация на хора от уязвимите групи. Остава 



 

проблемът с фрагментирания достъп до основни здравни услуги на някои етнически 
малцинства, особено в селските райони, поради липса на регистрация и неплатени 
здравноосигурителни вноски в НЗОК. Процентът на възстановяване на разходите за 
някои лекарствени и медицински средства на практика затруднява достъпа до здравни 
услуги. По подобен начин, доплащанията (на такси за услуги без направление на 
здравноосигурените лица и на лицата с право на безплатно обслужване) и 
неформалните плащания, които продължават да съществуват, имат отрицателно 
въздействие върху достъпа. 
 
Качество. През последните години са въведени 25 медицински стандарта в различни 
медицински специалности. Механизмът за акредитиране на здравните заведения е 
разширен и включва не само болници, но и клиники за извънболнична медицинска 
помощ. Ще се изготвят и въведат правила за добра медицинска практика. Властите 
продължават да изпитват трудности при установяването на ефективен контрол на 
качеството и на механизми за оценка на услугите в здравеопазването. Макар, че 
превантивните политики и имунизационните кампании са добре установени, 
количеството и качеството им са различни. Въпреки че пациентите могат свободно да 
избират своя личен лекар, процесът с направлението към специализирани грижи се 
затруднява поради ниското качество и недостига на тези услуги (географски различия и 
транспортни проблеми). Властите признават, че въвеждането на системи за 
акредитиране и управление на качеството, заедно с правила за добра медицинска 
практика, ще допринесат за по-доброто качество на медицинското обслужване и 
равнопоставеност в здравеопазването. Компетентните органи приемат, че са 
необходими допълнителни действия за подобряване на качеството на грижите и 
обслужването. 
 
Дългосрочна устойчивост. През 2004 г., общите разходи за здравеопазване възлизат 
на 7,7% от БВП. Делът на публичните здравни разходи е 55,8% от общите разходи за 
здравеопазване, като официалните доплащания съставляват 43,5% от общите разходи за 
здравеопазване. Правителството отчита необходимостта да се увеличи публичното 
финансиране на здравеопазването и да се подобри схемата на задължително здравно 
осигуряване. След 2006 г. делът на финансиране на болниците от НЗОК се е увеличил и 
постепенно е изместил дела на държавното и общинско финансиране. Като обръща 
внимание на финансовата устойчивост на системата,  Правителството заявява, че 
средствата, отделени специално за медицинското обслужване на уязвимите групи, ще 
бъдат запазени. 
 

5.2. Дългосрочна  грижа 
Описание на системата. Дългосрочната грижа се предоставя както в институции, така 
и в общността. Компетентните органи отчитат, че е необходимо разширяване на 
социалните услуги в отговор на демографските промени. Това съответства на общата 
тенденция към деинституционализация и приоритетно развитие на услугите в 
общността. Управлението на социалните услуги е задължение на общините, като и 
държавните и общинските бюджети се използват за финансиране на предоставяните 
социални услуги. За да гарантира финансовата устойчивост и подкрепи общините при 
изпълнението на техните нови отговорности в развитието на социалните услуги, 
държавата осигурява финансиране на редица социални услуги (дневни центрове, 
защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция, специализирани 
институции и др.). Социалните услуги могат да бъдат финансирани и от частни лица. 



 

Частните доставчици трябва да бъдат вписани в регистъра на Агенцията за социално 
подпомагане. Социалните услуги се предоставят възмездно, срещу заплащане на такси 
или посредством споразумения между потребители и доставчици. Някои групи се 
субсидират от държавния бюджет (децата под 16-годишна възраст, лицата без доходи 
или спестявания, настанените в приюти). Социалните услуги се ползват доброволно и 
се избират свободно. Институционалната грижа се предоставя, когато липсват 
социални услуги в общността. Органите възнамеряват да развият услуги за дългосрочна 
грижа чрез цялостно прилагане на новото законодателство и насърчаване на публично-
частните партньорства (законодателна реформа на социалните услуги от 2003 г.). 
 

Достъпност. За лицата, нуждаещи се от психиатрични грижи, целта е да се осигури 
деинституционализирана грижа с подходящи интеграционни механизми за връщането 
им в общността. За възрастните хора обаче се предвижда увеличаване и разширяване на 
социалните услуги, особено на услугите, предоставяни в общността. Таксите са ниски и 
не възпрепятстват достъпа до услуги за дългосрочна грижа. Въведени са мерки за 
гарантиране на свободния достъп до социални услуги за уязвимите групи. 
 
Качество. Независимо от действащите правни норми относно задълженията на 
доставчиците на дългосрочни грижи, включително възможността за закриване на 
институции, подобряването на материалните условия продължава да представлява 
сериозна трудност. Освен държавния контрол, социалните услуги подлежат и на 
граждански контрол (обществени съвети, попечители и др.). Властите отчитат 
необходимостта да се разшири кръгът на предоставяните услуги, както и да се подобри 
качеството на съществуващите услуги. 
 

Дългосрочна устойчивост. Застаряването на населението ще наложи отделянето на 
повече средства за услуги за предоставяне на дългосрочни грижи и по-конкретно за 
възрастните хора. Въпреки, че приетата стратегия за засилена деинституционализация 
ще облекчи до известна степен финансовата тежест върху държавния бюджет, трябва 
да се предвидят адекватни алтернативи за грижа в общността, които ще доведат до 
допълнителни разходи, особено за уязвимите групи, които не разполагат със средства. 
 
6. Бъдещи предизвикателства 

• Борба с дългосрочната безработица и бедността, особено в области с многостранно 
социално-икономическо изоставане, посредством активен подход, обвързващ 
решителни  действия в здравеопазването и образованието, с цел да се повишат 
индивидуалните възможности за интеграция на пазара на труда. 

 
• Прекъсване на предаването на бедността между поколенията и повишаване на 

шансовете на младежите, и в частност на принадлежащите към уязвимите групи, 
както и в слаборазвитите региони и градове, чрез преодоляване на несъответствието 
между умения и изисквания на пазара на труда, намаляване на случаите на ранно 
напускане на училище и предоставяне на социални услуги и социални жилища. 

 
• Разширяване на усилията за социално включване на уязвимите групи и етническите 

малцинства, като се акцентира върху необходимостта от държавна политика за 
борба с дискриминацията и действия за повишаване на осведомеността. 

 



 

• Гарантиране на достатъчно налични ресурси за предоставяне на достъп до здравни 
услуги и адекватни  ресурси за социална защита на всички (особено пенсии) и 
подобряване на ефективността на системата за социална защита за намаляването на 
бедността. Повишаване на равнището на заетостта, особено сред по-възрастните 
работници, и подобряване на събирането на вноските с цел да се гарантира 
устойчивото финансиране на социалната защита и здравните услуги. 

 
• Ускоряване на прилагането на реформата на услугите за предоставяне на 

дългосрочни грижи посредством по-голямо предлагане на социални услуги, по-
нататъшна деинституционализация и разширяване на адекватните услуги, 
предоставяни в общността, без да се пренебрегва необходимостта от подобряване на 
качеството в съществуващите институции. 

 

 



BULGARIA data summary sheet 

1. Employment and growth                     
Employment rate  

(% of 15-64 population) 
Unemployment rate  
(% of labour force) 

15-64 15+ 15-24 

E
ur

os
ta

t 

GDP 
growth 
rate * 

GDP per 
capita** E

ur
os

ta
t 

Total Male Female 15-24 55-64 E
ur

os
ta

t 

Total Male Female   

2000 5.4 26.5 2000 50.4 54.7 46.3 19.7 20.8 2000 16.4 16.7 16.2 33.7 

2002 4.9 28.3 2002 50.6 53.7 47.5 19.4 27.0 2002 18.1 18.9 17.3 37,0 

2004 5.6 31.8 2004 54.2 57.9 50.6 21.5 32.5 2004 12.0 12.5 11.5 25.8 

2006 6.0f 34.2f 2005 55.8 60.0 51.7 21.6 34.7 2005 10.1 10.3 9.8 22.3 

** GDP per capita in PPS (EU25 = 100); f: forecast         
              
2. Demography and health                      

Life expectancy at 
birth Life expectancy at 65 

Healthy life 
expectancy at birthE

ur
os

ta
t 

Male Female Male Female Male Female 

Infant 
mortality 

rate 

W
H

O
 

Total health 
exp. %GDP 

Public 
health 

exp. % of 
THE* 

Out-of-
pocket 

payments 
% of 
THE 

Public 
system 

coverage
% of 
pop. 

Pop. 
covered by 
PHI** % of 

pop. 

1995 67.1 74.6 12.5 15.2 na na 14.8 1995     -     

2000 68.4 75.1 12.8 15.4 na na 13.3 2000 6.2 59.2 40.4     

2004 69.0sp 76.2sp 13.2sp 16.2sp na na 11.6 2004 7.7 55.8 43.5     

      * Total health expenditure  * Private health insurance  
3. Expenditure and sustainability                   
Social protection expenditure (Esspros) - by function, % of total benefits Age related projection of expenditure (AWG) 

expenditure (% of GDP) 
level in 2004 and changes since 2004 

E
ur

os
ta

t 

Total 
expenditure* 
(% of GDP) 

Old age 
and 

survivors 

Sickness 
and 

health 
care Unemployment 

Family 
and 

children 

Housing 
and 

social 
exclusion Disability

E
PC

-A
W

G
 

Old-age 
dependency 

ratio 

Total 
social 

expend. 
Public 

pensions 
Health 
care 

Long-term 
care 

1995 na na na na na na na 2005 na na na na na 

2000 na na na na na na na 2010 na na na na na 

2004 na na na na na na na 2030 na na na na na 

* including administrative costs     2050 na na       

              

4. Social inclusion and pensions adequacy (Eurostat)               



BULGARIA data summary sheet 

At-risk-of-poverty rate Poverty risk gap Income inequalities 
HBS 

income 
2004 Total 

Children 
0-15 16+  16-64 65+  Total 

Children
0-15 16+  16-64 65+    S80/S20  

Total 15 22 14 14 16 19 24 18 20 13 Total 4 

Male 13 - 12 13 5 20 - 20 21 8 Male - 

femal 17 - 17 14 23 18 - 17 20 14 Female - 

              
 People living in jobless households  Long-term unemployment rate Early school-leavers 
  Children % of people aged 18-59*  % of people aged 15-64 % of people aged 18-24 

  Total Total Male Female  Total Male Female  Total Male Female 
1999 na na na na 1999 na na na 1999 na na na 

2004 15.6 13.7 13.2 14.2 2004 7.2 7.3 7.0 2004 21.4 22.1 20.7 

2006 14.5 11.6 11.1 12.0 2005 6.0 6.0 6.0 2005 20.0 19.5 20.6 

* excluding students            
              

HBS income 2004 Total Male Female HBS income 2004 Total Male Female 
Relative income of 65+ na na na Aggregate replacement ratio na na na 

              
Change in theoretical replacement rates (2005-2050)         

Change in TRR in percentage points (2005-2050) Assumptions 
Net Gross replacement rate Coverage rate (%) Contribution rates 

Occupational & voluntary pensions

Total Total 
Statutory 
pensions 

Type of 
statutory 
scheme*  

Occup. 
& 

voluntary 
pensions 

Type of 
suppl. 

scheme** 
Statutory 
pensions 

Occupational and 
voluntary pensions 

Statutory 
pensions 

(or 
Social 

Security) 
Current estimate 

(2002) Assumption
na na na na na na na na na na na na na 

*(DB / NDC/ DC); ** (DB / DC)           
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