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Въведение 
 
Първият Национален план за действие на България за социално включване беше приет 
от Правителството на 7 септември 2006 г. като част от Националния стратегически 
доклад на Република България по социална закрила и социално включване за периода 
2006-2008 г. – първият цикъл на интегрирания Открит метод на координация по 
социална закрила и социално включване. Националният план за действие за социално 
включване за 2006-2008 г. беше разработен на базата анализа на постигнатия напредък 
по изпълнението на ангажиментите по Съвместния меморандум по социално 
включване и основните социални предизвикателства пред страната ни с активното 
участие на всички заинтересовани страни – изпълнителната власт, общините, 
неправителствените организации и социалните партньори.  
 
Националният план акцентира на 4 ключови политически цели:  

1. Равноправно участие на пазара на труда на групите в риск от изпадане в бедност 
и социално изключване;  

2. Осигуряване на равен достъп до услуги с цел превенция на социалното 
изключване и преодоляване на неговите последици; 

3. Социално включване на най-уязвимите етнически малцинства; 
4. Намаляване на бедността сред групите в извън трудоспособна възраст /деца и 

възрастни хора/.  
 
Всички тези цели са подплатени с набор от количествени цели, по-голямата част от 
които показват положително развитие. Настоящият доклад представя обобщена 
информация относно изпълнението на основните мерки в плана. Почти всички мерки, 
заложени и изпълнявани в рамките на Националния план за действие за социално 
включване за 2006-2008 г., оказват едновременно въздействие върху 4-те водещи 
политически цели. Поради това, в доклада се акцентира на отделните ключови 
политики, които се изпълняват за намаляване на бедността и социалното изключване в 
България. На определени рискови групи е поставен специален акцент като например: 
децата, хората с увреждания, уязвимите етнически групи и други. Докладът обхваща 
периода 2006-2007 г., като базовата година за нуждите на сравнителния анализ е 2005 г. 
Данни за 2008 г. са представени единствено при възможност за сравнение с базовата 
2005 г. Анализът на изпълнението на плана за 2006-2008 г. е в основата на подготвения 
нов Национален план за действие за социално включване за 2008-2010 г. 
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І.  ВКЛЮЧВАЩ ПАЗАР НА ТРУДА  
 
1. Основни общи показатели 
 
През първата година на пълноправно членство на България в ЕС ситуацията на пазара 
на труда се подобрява съществено. В резултат на развитието на икономиката, на 
реализираните програми, мерки и дейности за професионална квалификация и на 
ефективното трудово посредничество на бюрата по труда на първичния пазар, 
продължи намаляването на безработицата в страната.  
 
По всички количествени цели в плана в сферата на заетостта се отчита  положително 
развитие. За 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 г.) е 66.3 %. 
Той е нараснал спрямо 2005 г. с 4.2 процентни пункта. Продължава тенденцията на 
нарастване на броя на заетите лица в страната. Налице е увеличение на коефициента на 
заетост (15-64 г.) до 61.7%. Той е с 5.9 процентни пункта по-висок в сравнение с 2005 
г. Коефициентът на заетост по пол за същата възрастова група е съответно 66 % при мъжете 
и 57.6 % при жените, като наблюдаваната разлика е от 8.4 процентни пункта. Коефициентът 
на заетост при младежите (15-24 г.) през 2007 г. е 24.5 %, нарастването спрямо 2005 г. е с 
2.9 процентни пункта. Значително увеличение се наблюдава в равнището на заетост сред 
по-възрастните (55-64 г.). В рамките само на 2 години коефициентът на заетост се е 
повишил със 7.9 процентни пункта до 42.6 %. 
 
Коефициентът на безработица е 6.9 % по данни от Наблюдението на работната сила. 
Тук също е налице положителна тенденция, тъй като безработицата е с 3.2 процентни 
пункта по-ниска в сравнение с 2005 г.  
 
Седма поредна година продължава устойчивата тенденция на спад на регистрираните безработни в 
бюрата по труда. През 2007 г. средногодишният им брой достигна най-ниската си численост от 1991 г. 
насам – 286 980 души. Намалението спрямо 2005 г. е със 137 401 безработни или с 32.4 %. Намалението 
в регистрираната безработица се изразява и в намаление на безработните лица по целеви групи:  
•  Безработни жени - през 2007 г. в бюрата по труда са регистрирани средногодишно 171 457 
безработни жени, като те намаляват с 65 899 спрямо 2005 г.  
•  Безработни младежи до 29 години - през 2007 г. безработните младежи до 29 години са 57 
883 души, с 49 007 по-малко спрямо 2005 г. Делът им е 20.2 % от общия брой на регистрираните 
безработни и намалява с 5.0 процентни пункта. 
•  Безработни лица над 50 години - след въвеждането на точковата система за пенсиониране 
през 1999 г., тази група се очерта като неравнопоставена възрастова група на пазара на труда с 
нарастващ дял сред безработните. Тя включва 102 668 безработни лица над 50 години. Техният брой 
през 2007 г. намалява спрямо 2005 г. с 14.3 % (17 085 човека).  
•  Продължително безработни лица с престой над една година на пазара на труда – тази група 
обхваща 165 856 безработни (средногодишен брой) и през 2007 г. намалява с 30.1 % (71 534 човека) в 
сравнение с 2005 г.  
•  Безработни с ниско образование и неграмотни - през 2007 г. безработните с основно 
образование намаляват с 35.8 % (54 801 човека) и са 98 290 човека спрямо 2005 г. Групата на 
безработните с начално и по-ниско образование също намалява с 22 876 човека (с 22.5 %) и обхваща 78 
670 човека. Най-трудно реализиращите се на пазара на труда са неграмотните лица. В бюрата по труда 
през 2007 г. са регистрирани 15 658 неграмотни лица (22 143 през 2005 г.).  
•  Безработни лица с трайни увреждания - през 2007 г. са регистрирани средномесечно 14 414 
безработни лица с трайни увреждания. Броят им намалява с 6 657 души или с 31.6 % спрямо 2005г. 
Делът на тази неравностойна група на пазара на труда от общия брой на безработните се запазва на 5 %.  
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2. Основни политически мерки 
 
С цел подобряване на ефективността на прилаганата политика, освен регулярен 
мониторинг на търсенето и предлагането на работната сила на трудовия пазар се 
осъществява и последваща оценка на въздействието на активните мерки и програми. 
През 2007 г. се направи оценка на нетното въздействие на по-мащабните активни мерки 
и програми, които се прилагат на пазара на труда от Агенцията по заетостта /АЗ/. 
Оценката на нетния ефект по същество представя степента, в която участниците в 
програмите и мерките намират работа на първичния пазар на труда към момента на 
наблюдението в сравнение с лицата в контролната група. Резултатите от оценката 
показват, че въздействието на  активните програми и мерки е положително и че 
прилаганите програми и мерки на пазара на труда увеличават шансовете на 
участниците да си намерят работа на първичния пазар на труда. 
 
Подобряване на предлаганите на работодателите услуги от бюрата по труда за 
повишаване на броя на заявените работни места от реалния сектор 
 
През 2007 г. Агенцията по заетостта, като обществен посредник, има дял близо една 
четвърт от националния трудов пазар. Увеличаването на заетостта чрез предоставяне на 
качествено и ефективно трудово посредничество на търсещите работа лица и 
работодателите е приоритет в посредническата дейност на АЗ. Във всички бюра по 
труда се прилага процесен модел на работа, а в съответствие с европейските стандарти 
в 32 от тях е внедрено обслужване на принципа “едно гише”. Прилагането на 
индивидуалния подход за работа с безработните лица също допринася за по-ефикасно 
трудово посредничество.  
 
През 2007 г. почти всички безработни са се реализирали на трудовия пазар чрез посредничеството на 
бюрата по труда - 91.8 %. От тях на първичния пазар са устроени 51.2 %, като делът им нараства с 5.4 
процентни пункта. От постъпилите на работа 58.3 % са жени. Младежите до 29 г. са 22.3 %, а 
висшистите - 11.7 % от общия брой започнали работа безработни. С най-голям дял сред постъпилите на 
работа са продължително безработните /40.6 %/. На 7 745 (3.1 %) лица с трайни увреждания е оказана 
помощ да постъпят на работа. С помощта на трудовите посредници 857 заети лица са сменили своята 
работа и са устроени 1 411 учащи и 635 пенсионери. 
 
Една от най-иновативните дейности на АЗ през 2006-2007 г. е организирането и 
провеждането на трудови борси. Чрез трудовите борси се популяризират 
посредническите услуги на АЗ и се предоставя възможност за директен контакт между 
работодатели и търсещи работа лица при осъществяване на подбора на подходящи 
кандидати за обявените свободни работни места /СРМ/. 
 
През 2006 г. АЗ организира 22 трудови борси в различни региони на страната, на които са присъствали 
общо 454 работодатели и 3 635 търсещи работа лица. 10 от борсите са специализирани и са проведени в 
райони с наличие на компактно ромско население. Общият брой на обявените свободни работни места 
на тези борси е 4 560, при което 3 000 търсещи работа лица са започнали работа. Общата усвояемост на 
обявените свободни работни места /СРМ/ на 22-те трудови борси е 65.8 %.   
   
През 2007 г. АЗ организира 19 трудови борси – 4 общи и 15 специализирани. 4 от специализираните 
борси са насочени към ромската общност, а 1 е за младежи до 29 г. На борсите са присъствали 3 990 
търсещи работа лица /ТРЛ/ и 374 работодатели, които са обявили 4 219 свободни работни места. 
Общият брой на усвоените СРМ е 3 532 (83,7 %).  
 
От началото на 2008 г. до м. юни 2008 г. са проведени 4 специализирани ромски трудови борси  в 
райони с наличие на компактно ромско население. На тях присъстваха около 900 търсещи работа лица и 63 
работодатели, които са обявили  1355 свободни работни места, като към 30 април 2008 г. броят на 
започналите работа безработни лица, регистрирани в ДБТ е 204.  
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От 1-ви януари 2007 г. България стана пълноправен член на мрежата EURES, чрез 
Агенцията по заетостта, като публична служба за заетост. Продължи изграждането и 
укрепването на административен капацитет за участие на АЗ в мрежата EURES.  
 
През 2007 г. се създадоха основните  структури на EURES мрежата в България. Определен е EURES 
мениджър и са структурирани основните звена в Агенцията по заетостта. Сертифицирани са 6 EURES-
съветника. Още 2-ма съветника предстои да бъдат сертифицирани до 2009 г. Разработена е технология 
на работа, схема за заявяване на работни места от европейски работодатели и начин на регистриране на 
търсещи работа лица от Европейския съюз. Във всяко бюро по труда е определен служител, който 
предоставя информация за EURES местата. Проведоха се семинарни обучения. От началото на годината 
по линия на EURES са подадени 359 заявки от 15 страни, членове на EURES, за над 3 500 работни 
места. През 2007 г. Агенцията по заетостта организира по линия на EURES две прояви -  трудова борса и 
“Международен информационен ден за насърчаване на мобилността в сферата на туризма”. 
 
Програми за заетост на национално и местно равнище  
  
През 2006-2008 г. продължават да се реализират различни програми и насърчителни 
мерки за заетост, обучение и професионална квалификация, насочени към различни 
целеви групи на пазара на труда.  
 
Целта на Националната програма “От социални помощи към осигуряване на 
заетост” е интегрирането на безработните лица на социално подпомагане към пазара на 
труда и премахване на зависимостта им от социални помощи. Чрез разкриване на 
работни места се цели повишаване на пригодността за заетост на включените лица, 
повишаване на техните знания и умения. Програмата се финансира от държавния 
бюджет и се реализира на проектен принцип в национален мащаб.  
 
Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 
Година Одобрени 

проекти 
Работни 
места 

Работили 
средномесечно лица 

Общ брой лица, 
включени в заетост 

Изразходвани 
средства 

2005 1 919 95 171 59 134 92 510 99 502.2 хил. лв. 
2006 2 452 70 855 47 572 82 550 99 278.2 хил. лв. 
2007 2 513 60 732 36 066 69 084 82 859.8 хил. лв.  

 
С ефективна реализация е и Националната програма “Асистенти за хора с 
увреждания”, която от една страна осигурява заетост на безработни лица като лични и 
социални асистенти и от друга – дава възможност за полагане на грижа в семейна среда 
на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.  
 
Националната програма “Асистенти за хора с увреждания” 

Година Включени безработни Заети средномесечно лица Изразходвани средства 

2005 18 282 10 927 24 147 хил. лв. 
2006 16 793 13 577 33 203.2 хил. лв. 
2007 14 049 10 954 31 240.4 хил. лв.  

 
Регионалните програми за ограмотяване, квалификация и заетост се реализират с 
цел повишаване конкурентноспособността и шансовете за намиране на работа чрез 
обучение и квалификация, както и осигуряване на заетост на лица в неравностойно 
положение на пазара на труда и в региони с етнически смесено население, голяма част 
от което е с ниско образование и без квалификация. Заедно с това, те целят да се 
осигури заетост на лицата или да ги насочат към самостоятелна стопанска дейност. 
Програмите се състоят от три модула: ограмотяване, професионална квалификация и 
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трудова заетост. През 2007 г. продължават действието си програмите в 4 общини. 
Утвърдени са за реализация и нови 9 Регионални програми. 
 
Регионалните програми за ограмотяване, квалификация и заетост 

Година Включени в обучение Включени в заетост Средства 
2005 412 лица 14 лица 192.7 хил.лв. 
2006 227 лица 82 лица 204.5 хил. лв. 
2007 120 лица 231 лица 381.45 хил.лв.  

 
Програмата “Преодоляване на бедността” се реализира в 13-те най-бедни общини в 
страната. Главната й цел е насърчаване на заетостта в тези общини за преодоляване на 
негативните последствия, свързани с бедността, чрез включването на безработни лица в 
обучения за ограмотяване и професионална квалификация и осигуряване на 
субсидирана заетост и самонаемане.  
 
Програмата “Преодоляване на бедността” 

Година Включени безработни лица Средства 
2005 1 818 1 687.7 хил. лв. 
2006 417 1 278.1 хил. лв. 
2007 30 47.6 хил. лв.  

 
През разглеждания период продължи действието си Проект “Активни услуги на 
пазара на труда”. Целта на проекта е да подпомогне реинтеграцията на безработните 
на пазара на труда, да повиши производителността на труда и да намали броя на хората, 
нуждаещи се от социални помощи. По проекта се реализират три компонента за 
предоставяне на услуги по заетост, за квалификационни услуги и за местно 
икономическо развитие.  
 
През първия цикъл /2006 г./ от реализацията на услугите по програмата “Активни услуги на пазара на 
труда” (АУПТ) са обхванати 14 476 безработни и лица, включени в обучения, семинари и работни 
срещи. От тях, обект на социално подпомагане са 19.05 %. Общият брой на лицата, включени в 
квалификация и заетост по компонентите “Услуги за заетост” и “Квалификационни услуги”, е 7 981. По 
втория цикъл на програмата през м. декември 2006 г. в АЗ бяха подписани общо 315 договора с 
доставчици на услуги. Общо 8 098 безработни лица са били обслужени по втори цикъл на програмата. 
 
Трети цикъл от набиране на предложения по програма АУПТ стартира на 6 юли 2007 г. Услугите, които 
се реализират по трети цикъл са: подпомагане на малък бизнес; виртуален бизнес инкубатор; бизнес 
инкубатор под наем. Услугите в подкрепа на предприемачеството са предназначени за бенефициенти от 
райони с равнище на безработица над средното за страната или със силно изразена сезонна заетост. 
Проектите, които са одобрени и финансирани, са 114, като общата стойност на финансирането им 
възлиза на 5 317 357,36 лв. 
 
Насърчителни мерки за работодатели и за безработните лица  
 
Във връзка с насърчителните мерки за работодатели да наемат лица от 
неравнопоставени групи на пазара на труда, част от реализираните такива са следните: 
- Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна 
възраст - На работодатели, които разкриват работни места за срок най-малко 24 месеца 
за младежи до 29-годишна възраст, се възстановяват направените разходи за социални 
и здравни осигуровки, за всяко наето на работа лице, насочено от поделение на АЗ, за 
срок не повече от 12 месеца.  
 
Година Включени 

лица 
Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Разкрити работни 
места 

Изразходвани 
средства 
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2005 4 290 5 031 1 793 3 697 1 385.7 хил. лв. 
2006 3 270 4 511 1 477 2 603 1 089.1 хил. лв. 
2007 2 941 3 725 1 467 2 514 851.6 хил.лв.  

 
- Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за обучение за 
придобиване на професионална квалификация и/или стажуване за безработни 
лица до 29-годишна възраст – Работодателите се стимулират да разкриват работни 
места за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване за 
безработни лица до 29-годишна възраст, насочени от поделенията на АЗ. На 
работодателя се предоставят и средства за провеждане на обучение в рамките на 
половината от максимално определения размер на средства за обучение на едно лице.  
 
Година Включени в 

стажуване лица 
Включени в 
обучение лица 

Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Изразходвани 
средства 

2005 7 839 222 3 760 3 727 4 820.7 хил. лв. 
2006 3 291 111 4 511 1 477 3 278.7 хил. лв. 
2007 2 637 42 1 215 1 868 2 673.5 хил.лв.  

 
- Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни 
лица - Работодателите ползват преференция за времето, през което лицата са на работа, 
но за не повече от 12 месеца, като се задължават да осигурят заетост още 12 месеца 
след изтичане на субсидирания период.  
 
Година Включени 

лица 
Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Разкрити работни 
места 

Изразходвани 
средства 

2005 308 1 910 659 1 101 518.7 хил. лв. 
2006 860 1 492 601 868 375.7 хил. лв. 
2007 584 1 174 426 595 292.8 хил.лв.  

 
- Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно 
време - Мярката способства за повишаване гъвкавостта на пазара на труда – за всяко 
разкрито работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица, 
насочени от АЗ, се предоставят средства от държавния бюджет за социални и здравни 
осигуровки, за период не по-дълъг от 12 месеца.  
 
Година Включени 

лица 
Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Разкрити работни 
места 

Изразходвани 
средства 

2005 3 337 4 005 1 427 2 950 1 155.6 хил. лв. 
2006 3 167 4 154 1 405 2 378 1 098.5 хил. лв. 
2007 2 691 3 896 1 171 1 996 867.8 хил.лв.  

 
- Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни родители 
(осиновители), и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст – На 
работодатели, наели на работа лица от тази група за срок от 24 месеца, се предоставят 
средства от държавния бюджет за трудово възнаграждение и за социални и здравни 
осигуровки, за период не повече от 12 месеца.  
 
Година Включени 

лица 
Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Разкрити работни 
места 

Изразходвани 
средства 

2005 855 1 040 596 788 1 251.8 хил. лв. 
2006 644 1 100 1 971 606 1 487.1 хил. лв. 
2007 762 1 073 584 754 1 304.4 хил.лв.  
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- Насърчаване на активното поведение на пазара на труда - За стимулиране на 
активното поведение на пазара на труда на безработните лица, от началото на м. юни 
2006 г. се реализира насърчителна мярка, която предвижда изплащане на бонуси на 
лицата, обект на месечно социално подпомагане, започнали работа без 
посредничеството на АЗ.  
 

2006 г. Включени лица - 220                                             Изразходвани средства – 20.6 хил. лв. 
2007 г. Нови включени лица - 390                                    Изразходвани средства – 77.4 хил. лв.  

 
Самостоятелна стопанска земеделска дейност и предприемачество  
 
ЗНЗ предвижда редица възможности за подпомагане на стартирането на самостоятелна 
стопанска дейност като микропредприятие от безработни лица, на стартиране на 
самостоятелна земеделска дейност в областта на растениевъдството или 
животновъдството. Предвижда се подкрепа за квалификация по предмета на 
стопанската дейност и  възстановяване на разходите за ползвани външни 
консултантски услуги. Лицата, получили кредит по проекта “Гаранционен фонд за 
микрокредитиране”, могат да ползват и услуги за обучение за придобиване на 
професионална квалификация. 
 
1. През 2006 г. договори за започване на стопанска дейност са сключили 98 лица /изразходвани 
средства - 170.7 хил.лв./, а през 2007 г. - 138 лица /изразходвани средства - 265.9 хил.лв./. 
2. През 2006 г. договори за започване на земеделска дейност са сключили 467 лица, като 280 от тях са 
в областта на животновъдството /изразходвани средства – 880.9 хил.лв./, докато през 2007 г. договори са 
сключили 421 лица, като 216 са в областта на животновъдството /изразходвани средства - 769.8 хил.лв./. 
3. Насърчаване на предприемачеството 

Година Започнали самостоятелна 
стопанска дейност 

Възстановени разходи за 
ползване на външни 

консултантски услуги на: 

Средства 

2005 305 лица 50 лица 1 492.6 хил. лв. 
2006 363 лица 116 лица 1 073.4 хил. лв. 
2007 382 лица 163 лица 1 085.4 хил. лв.  

 
Идентифициране на основните причини за неактивност и обезкураженост  на 
лицата извън работната сила и разработване на пакет от мерки за тяхното 
активно включване в трудовия живот 
 
По данни на НСИ е налице  висок дял на лицата извън работната сила. Около 18% от тези лица желаят 
да работят, но не търсят работа по различни причини в т.ч.: лични и семейни ангажименти; болест или 
увреждане; имат професия или специалност, която не е търсена от работодателите; ниско образование, 
липса на квалификация, умения или трудов опит и др. Около 1/3 от обезкуражените лица не са работили 
никога. За 2007 г. броят на обезкуражените лица е 205.4  хил., като спрямо 2003 г. техният брой е 
намалял над два пъти. 

Основните причини за неактивност са липсата на работни места, подходящи за образователното и 
квалификационно им равнище, липсата на квалификация, умения или трудов опит и др. Обезкуражените 
лица са част от населението извън работната сила, които в условията на икономически растеж и 
подобрена ситуация на пазара на труда могат отново да започнат да търсят активно работа. Активното 
поведение на пазара на труда на тези хора зависи от комплекс от фактори – икономическа ситуация, 
предлагане на труд, осигурителна и данъчна тежест, адекватна политика за активиране и др. 
 
През м. април 2008 г.  бе утвърдена Национална програма „Активиране на 
неактивни лица”. Програмата е предпоставка за тестване на система от услуги, 
насочени към неактивните с цел тези лица отново да бъдат включени в заетост, като се 
насърчи тяхната активност, предоставят им се професионални съвети според 
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индивидуалните им потребности и се повиши мотивацията им за заетост. Програмата 
обединява различни инструменти и услуги за привличане на лицата за регистрация и 
ползване на услугите в бюрата по труда.  
 
Основна цел на програмата е активиране и включване на пазара на труда на неактивни 
и обезкуражени лица. Обект на програмата са, от една страна, неактивни и 
обезкуражени лица и от друга страна, регистрирани безработни лица, самоопределили 
се като роми, назначени по Програмата като ромски медиатори в ДБТ.  
 
Програмата се реализира посредством изпълнението на дейности в три компонента: 

1. Работа с неактивните лица. 
В рамките на този компонент се провежда обучение за професионална квалификация, по част от 
професията Посредник на трудовата борса, на регистрирани безработни лица с ромски етнически 
произход и минимално средно завършено образование, които ще бъдат назначени като ромски 
медиатори  в 45 дирекции “Бюро по труда”. Задачата на ромския медиатор е да съкрати/прекрати 
престоя на на неактивните и обезкуражените лица и да ги насочи към реализация на трудовия пазар 
посредством мотивирането им да се регистрират в бюрата по труда. 

2. Трудови борси. 
Трудовите борси предоставят възможност на работодателите от даден регион (или отрасъл) да заявят от 
какви работници се нуждаят и директно да се договарят с търсещите работа лица. Лицата, участващи в 
борсите, получават информация по интересуващите ги въпроси относно условията на работа и 
заплащане на конкретните работни места. Договарят се пряко с работодателите и по този начин се 
насърчава предлагането на труд, в т.ч. от неактивни и обезкуражени лица, без регистрация в бюрата по 
труда. 

3. Насърчаване и развитие на местно сътрудничество по въпросите на заетостта. 
Основна задача на Програмата е предприемането на действия с оглед повишаване предлагането на труд 
на неактивни и обезкуражени лица посредством индивидуална и групова работа с тях в неформална 
обстановка. В рамките на Програмата е поставена и специфичната задача да се тества неприлаган до 
момента неформален подход за справяне с проблеми на местните пазари на труда.  
 
Като най-добре запознати със ситуацията в общините, местните организации – представители на 
държавната власт, на социалните партньори, НПО, представители на бизнеса, гражданското общество, 
обединяват усилията си посредством взаимно договаряне относно проблемните области, необходимите 
действия за преодоляването им, отговорностите и възможностите за подобряване ситуацията на пазара 
на труда.  

 
Обучение и квалификация 
 
Основна цел на активната политика по заетостта е повишаване на потенциала на 
работната сила, предвид необходимостта от осигуряване на съответствие между 
професионалното образование и обучение и потребностите на пазара на труда. По-
конкретно, пригодността за заетост на неравнопоставените групи безработни лица и 
осигуряване на тяхната интеграция на пазара на труда се подобрява чрез ограмотяване, 
обучение, стажуване, трудов опит и последваща заетост на нискограмотните 
продължително безработни лица. 
 
Обект на програмите и проектите са регистрирани безработни лица, безработни лица, с право на 
месечно социално подпомагане, безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда 
(безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия, включително от ромски 
произход; безработни младежи без специалност и професия и/или без трудов стаж; неактивни 
обезкуражени лица; безработни хора с увреждания), заети лица, за които се изменят изискванията към 
професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството. 
 
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта в обучение за 
професионална квалификация, реализирано със средства за активна политика на пазара 
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на труда, са включени: 2005 г. - 39 090 лица; 2006 г. – 47 376  лица; 2007 г. – 48 837 
лица. Тези данни показват увеличение на броя на лицата, участващи в програми за 
професионална квалификация, през 2007 г. с 25 % в сравнение с 2005 г. 
 
Дирекциите „Бюро по труда” извършват професионално ориентиране, с оглед 
подпомагане на лицата, в съответствие с техния личностен профил и индивидуални 
характеристики при избора им на професия (специалност) и подходящо обучение за 
придобиване на професионална квалификация. Извършва се и мотивационно обучение 
на безработни лица, включително и уязвимите групи за активно поведение на пазара на 
труда. АЗ организира и финансира обучение за придобиване на професионална 
квалификация на безработни лица, отчитайки потребностите на работодателите от 
квалифицирана работна сила.  
 
В съответствие с европейската практика при обучението, безработните стажуват при работодател, с цел 
прилагане на придобитите умения в реални условия. Към обучаващите институции през 2005 г. е 
поставено условие за осигуряване на стаж след приключване на обучението при конкретен работодател 
на не по-малко от 70 % от обучените лица за срок не по-малък от 1 месец и не по-голям от 3 месеца за 
пълен или непълен работен ден, през 2006 г. това изискване е за 30 % от завършилите курсисти за срок 
от 3 месеца. През периода на обучение на безработните лица се осигурява стипендия, както и средства 
за транспорт и квартира, в случаите когато обучението се провежда в населено място, различно от 
постоянното местоживеене на лицето. 
 
За подобряване на качеството на обучение на безработните лица от началото на 2007 г. 
се прилага нова Методика за оценка на предложенията за обучение за придобиване на 
професионална квалификация, организирани и финансирани от АЗ. Особено внимание 
е отделено на качеството на предложенията, като се повишават изискванията към 
обучаващите институции. При оценката на качеството се привличат експерти от 
съответната професионална област на обучението. В отговор на необходимостта от 
подобряване на достъпа до обучение, през 2006 г. е разработена Методика за подбор на 
безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална 
квалификация, организирано от АЗ. Посредством Методиката се предоставят 
възможности за включване в обучение на неравностойните групи на пазара на труда – 
дългосрочно безработни, лица без образование и квалификация, младежи, лица с 
увреждания и др. Методиката съдейства за подобряване на съответствието между 
обучението по отделни професии и индивидуалните потребности на безработните лица. 
 
В изпълнение на Националната стратегия за продължаващото професионално обучение 
2005-2010 г. са анализирани потребностите от нормативни промени за разширяване 
достъпа до професионално обучение за лица от различни целеви групи и са дефинирани 
конкретни предложения за изменения и допълнения на Закона за народната просвета и 
Закона за професионалното образование и обучение. В МОН са разработени показатели 
за проучване капацитета на професионалните училища за предлагане на продължаващо 
професионално обучение. Проучването е осъществено на местно равнище от 
Регионалните инспекторати по образованието /РИО/. Изготвен е доклад за състоянието 
на национално, регионално и местно равнище, който е предоставен на всички РИО. 
 
За популяризиране на добри практики в продължаващото професионално обучение 
през 2006 г. са проведени семинари с директори на професионални гимназии и 
експерти по професионално образование в РИО. Стартира и разработването на 
Национален образователен портал, който поетапно се развива и обогатява, както по 
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отношение на институциите, предлагащи образование и обучение, така и по отношение 
на учебно съдържание, програми, методи и форми на обучение. 
 
Редица мерки са предприети и за гарантиране на възможности за включване в 
професионално образование и обучение за учениците от рисковите групи, застрашени 
от отпадане от училище.  
 
С държавния план-прием по професии за учебната 2006/2007 година е утвърден целеви прием за 62 
паралелки за повторно включване в професионално обучение за придобиване на първа степен на 
професионална квалификация на ученици до 16-годишна възраст, напуснали училище. С държавния 
план-прием по професии за учебната 2007/2008 г. са утвърдени 207 паралелки по 20 професии с първа 
степен на професионална квалификация с прием след завършен VІ, VІІ или VІІІ клас за ученици, 
застрашени от отпадане от училище. С държавния план-прием по професии за учебната 2008/2009 г. са 
утвърдени 186 паралелки по 22 професии с първа степен на професионална квалификация с прием след 
завършен VІ, VІІ или VІІІ клас за ученици, застрашени от отпадане от училище.  
Разработена е учебна документация за 10 нови професии с първа степен на професионална 
квалификация, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката. Разработени са нови 
учебни програми по учебни планове за професионално образование по Списъка на професиите. 
Разработени са нови 527 учебни програми по професии от Списъка на професиите по чл. 6 от ЗПОО. 
Разработени са национални изпитни програми за придобиване втора степен на професионална 
квалификация. Разработени са и 145 Национални изпитни програми за придобиване на първа и втора 
степен на професионална квалификация. 
 
С разработването и внедряването на новата учебна документация и въвеждането на 
единни изисквания при оценяване на професионалните компетентности 
професионалното образование и обучение се доближава до изискванията и 
потребностите на пазара на труда и бизнеса. Повишава се конкурентноспособността на 
завършилите професионално образование и обучение и възможностите им за социално 
включване, за трудова и професионална реализация. Полагат се усилия и за развитие на 
система за информиране и професионално ориентиране.  
 
За изграждане на кадровия потенциал и системата за професионално ориентиране в 
средното образование продължава обучението по кариерно консултиране на 
педагогическите съветници в училище. През 2006 г. са обучени 400 специалисти и 
педагогически съветници по кариерно консултиране. През 2007 г. са обучени 1000 
педагогически съветници, в т. ч. експерти по професионално ориентиране от 
Регионалните педагогически центрове и учители. През 2008 г. в обучение по кариерно 
консултиране ще бъдат включени още 1000 учители. Предвижда се адаптиране и 
стандартизиране на инструментариум за професионално ориентиране на учениците в 
системата на народната просвета, включително и за ученици със специални 
образователни потребности. 
 
Разширяване на преференциите за наемане на безработни в региони с висока 
безработица и за инвеститорите 
  
С цел насърчаване на инвестиционната активност в икономически изостаналите 
региони и създаване на трайни работни места в измененията на Закона за насърчаване 
на инвестициите(ЗНИ) от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., и новия правилник за неговото 
прилагане са регламентирани следните нови моменти:  
Първо: в зависимост от региона, където се инвестира,определеният минимален размер 
за инвестиция, се намалява до два пъти за инвестиции в общини, в които безработицата 
е по-висока от средната в страната за предходната година. 
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- В общините, в които безработицата е с или над 35 на сто по-висока от средната за страната, 
минималният размер на инвестициите е: за клас А  - 35 млн. лв.; за клас Б  -  20 млн. лв. 
По данни за 2007 г. това са 141 общини, в които и реинвестираната печалба се облага с нулева ставка на 
корпоративния данък по ЗКПО.  
- В общините, в които безработицата е до 35 на сто по-висока от средната за страната минималният 
размер е: за клас А  - 45 млн. лв.; за клас Б  -  25 млн. лв.  
По данни за 2007 г. това са 45 общини. От общо 264 общини в страната, в 186 се ползват от по-ниски 
прагове за инвестиции, през 2008 г. на база данни за предходната, характерна с най-ниската безработица 
за периода на преход.   
 
Второ: Преференции за прилагане на двете финансови мерки по ЗНИ, за  икономически 
изостанали региони - общини, в които безработицата е по-висока от средната в 
страната за предходната година: 
• За прилагане на мярката „финансово подпомагане за изграждане на елементи на 
техническата инфраструктура” (местни пътища, водоснабдителни и канализационни 
мрежи и съоръжения - публична собственост) приоритетни са  инвестициите които се 
осъществяват в административните граници на икономически изоставащи региони, 
общини, в които безработицата е по-висока от средната в страната.   
• За прилагане на мярката „финансово подпомагане за обучение за придобиване на 
професионална квалификация на лица до 29-годишна възраст, включително стажанти 
от висшите училища”, следва да са изпълнени определени кумулативни условия като: 
инвестицията да се реализира във високотехнологичните дейности или в икономически 
изоставащи региони; годишното възнаграждение на заетите да е по-високо от средното 
в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията.  
 
Министерският съвет приема постановление за отпускането на средства по проекта за 
обучение и с решение упълномощава министъра на икономиката и енергетиката да 
сключи одобрените договор/и. Контролът по изпълнението на договорите се извършва  
съвместно с АЗ. 
 
Първите резултати за 2008 г. от представената инвестиционна политика за 
преодоляване на регионалните различия в икономическото развитие, в съответствие с 
промените в ЗНИ и новия правилник за неговото прилагане ще се отчетат в началото на 
2009 г. 
 
Проект JOBS 
 
Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS развива устойчив модел за оказване 
на услуги, насърчаващи развитието на бизнеса в отдалечени селски райони и в райони със 
смесено етническо население. През 2007 г. бе учреден един нов бизнес-център (в гр. 
Плевен) с два изнесени офиса към него (в гр. Червен бряг и в гр. Левски), с който бизнес-
центровете в мрежата на JOBS стават 43. Основна цел на бизнес-центровете е да 
стимулират и подпомагат създаването и укрепването на микро и малки предприятия 
посредством предоставянето на консултантски услуги, обучения за стартиране и развитие 
на самостоятелна стопанска дейност и финансова подкрепа (схема за финансов лизинг и 
грантови схеми). Това, от своя страна, води до създаването на работни места на първичния 
пазар на труда. През 2007 г. посредством действието на Проекта е създадена заетост на 509 
души (средномесечен брой) и са обучени 8 743 лица. 
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Продължава и прилагането от бизнес-центровете на схема за микрофинансиране под 
формата на финансов лизинг за закупуване на оборудване за промишлено или 
селскостопанско производство и за предоставяне на услуги. Отпускането му е пряко 
свързано с изискването за разкриване на нови работни места. От схемата могат да се 
възползват действащи микро и малки фирми, както и начинаещи предприемачи. През 2007 
г. 363 фирми са одобрени за финансиране по схемата за финансов лизинг. 
 
Двата бизнес-центъра по проект JOBS, изградени в общности с преобладаващо ромско 
население (в гр. Пазарджик и в гр. Бургас) продължават дейността си, насочена към 
повишаване пригодността за заетост на хората от ромската общност и подпомагане на 
ромски предприемачи. В края на 2007 г. завърши изпълнението на компонента като за 
периода 2004 – 2007 г. двата бизнес-центъра са преизпълнили голяма част от 
поставените по компонента цели: 
 
Показатели (обслужени лица от ромската 
общност) 

Планирани резултати Постигнати резултати  

Брой обучени 600 759 
Създадени работни места 400 544 
Подпомогнати стартиращи фирми, от тях 50 39 
- подпомогнати с финансов лизинг  13 
 
Проведената в края на годината независима оценка на компонента установи, че 
прилаганият модел постига ефективни резултати за приобщаване, заетост и развитие на 
бизнеса в целевите ромски общности, но се нуждае от адаптация към конкретните 
условия много повече, отколкото при работата на други бизнес-центрове по проект 
JOBS, изградени и функциониращи в немалцинствени общности. Така например 
ключово за по-нататъшното успешно функциониране на двата бизнес-центъра е 
средствата за издръжка да бъдат намалявани по-бавно, в сравнение със схемата за 
останалите бизнес-центрове.  
 
През 2007 г. със съдействието на БЦ Пазарджик и БЦ Бургас е създадена заетост за 278 
души, от които 242 от ромски произход. В лицензираните трудови борси към двата 
бизнес-центъра са регистрирани над 350 безработни роми и са заявени свободни 
работни места от 42 работодатели. С тяхна помощ на работа са постъпили 84 души. БЦ 
Пазарджик и БЦ Бургас са обучили общо 411 души, от които 346 от малцинствен 
произход. Най-много са обучените безработни лица в мотивационни обучения (117 
души) и в квалификационни курсове (116 души). Двата бизнес-центъра са отпуснали 23 
финансови лизинга, 14 от които са за стартиращи фирми, използвали и безвъзмездна 
финансова помощ за започване на стопанската си дейност. 
 
В края на 2006 г. по проект JOBS стартира и компонент „Приобщаване на ромската 
общност чрез подкрепа на бизнеса”, по който през първото тримесечие на 2007 г. бяха 
изградени два изнесени в общността офиса към съществуващите бизнес-центрове в 
Елхово и Пещера. Със съдействието на бизнес-консултантите и IT-специалистите, 
работещи в офисите, през 2007 г. в квалификационни, мотивационни и компютърни 
курсове са обучени 185 бенефициенти. Предоставени са 709 бизнес услуги и 4 269 IT-
услуги. Въз основа на проведени анкети с над 1 400 домакинства в 6 ромски махали и 
села в двете общини, с прякото участие на общността, бяха разработени дългосрочни 
стратегии за дейността на двата изнесени ромски офиси. 
 
Социални предприятия,  защитени работни места 
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В резултат на предприетите мерки е постигнато е чувствително увеличение на броя 
подадени проекти, с които се участва за финансиране на дейности, свързани с 
осигуряване и адаптиране на работни места за лица с трайно намалена 
работоспособност. В подкрепа на хората с увреждания се реализират редица програми 
и насърчителни мерки.  
 
Целта на Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с 
трайни увреждания е осигуряване на обучение в зависимост от уврежданията на 
безработните и последващо устройване на работа за срок не по-малък от 36 месеца, 
които се субсидират от държавния бюджет. Програмата е насочена към регистрирани в 
бюрата по труда безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст. През 2007 
г. беше въведена и нова целева група – безработни лица, преминали успешно курс на 
лечение за зависимост към наркотични вещества. 
 
Националната програма за хората с увреждания 

Година Включени в 
обучение лица 

Включени в 
заетост лица 

Средномесечно 
работили лица 

Изразходвани 
средства 

2005 25 189 494 517.7 хил.лв. 
2006 20 517 628 684.0 хил. лв. 
2007 5 1 206 1 022 2 051.2 хил.лв.  

 
Друга програма, която показва завишен интерес от страна на хората с увреждания, е 
Националната програма “Кредит без лихва за хора с увреждания”, която създава 
предпоставки за развитие на собствен бизнес от хора с увреждания. По програмата се 
субсидира лихвата по кредитите, получени от лица, защитили бизнес-проект по Проект 
“Гаранционен фонд за микрокредитиране” на МТСП.   
 
Национална програма “Кредит без лихва за хора с увреждания” 

Година Субсидирана лихва по кредита на: Средства 
2005 288 лица 127.8  хил. лв. 
2006 167 лица 128.8 хил. лв. 
2007 265 лица 159.6 хил. лв.  

 
В ЗНЗ са предвидени и мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа 
младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, младежи от социални заведения и 
безработни лица с трайни увреждания,. Съгласно тези мерки, на работодатели, наели на 
работа лица от съответните целеви групи за срок не по-малък от 24 месеца, се 
предоставят средства от Държавния бюджет за период не повече от 12 месеца. 
Работодатели, осигурили временна, сезонна или почасова работа на лица с трайни 
увреждания, ползват субсидия от държавния бюджет за отработеното от наетите лица 
време, но за не повече от шест месеца. 
 
Целева група - младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, и от социални заведения 
Година Включени лица Работодатели Разкрити работни места Средства 

2005 308 212 358 371.1 хил. лв. 
2006 175 125 197 530.1 хил. лв. 
2007 235 199 279 400.2 хил.лв. 

 
Целева група - лица с трайни увреждания, включително и военноинвалиди 

Година Включени лица Работодатели Работни места Средства 
2005 2 418 1 673 2 387 3 683.8 хил. лв. 
2006 2 043 1 636 2 032 4 076.8 хил. лв. 
2007 1 915 1 540 1 952 3 358.7 хил.лв.  
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Важна роля за участието на хората с увреждания на пазара на труда и за развитието на 
социалното предприемачество играе и Агенцията за хората с увреждания /АХУ/. За 
постигане на по-пълноценно социално включване на хората с увреждания АХУ 
финансира особено важни, социално-значими проекти в тази област. Проектите са 
представени от неправителствени организации на и за хора с увреждания, които 
предоставят социални услуги на целевата група и в този смисъл биха могли да се 
разглеждат като социални предприятия. 
 
През 2006 г. бяха проведени два конкурса на тема “Рехабилитация и социална интеграция на хора с 
трайни увреждания”. Общият брой на финансираните през 2006 г. в двата конкурса за НПО проекти 
достигна 32, на субсидията 280 314 лева и на бенефициентите 3 512 лица. През 2007 г. отпуснатата 
субсидия за проекти на неправителствени организации беше увеличена и възлезе на 367 150 лв. 
Увеличението спрямо 2006 г. е с 25 %. Увеличена беше и сумата, за която може да се кандидатства – от 
10 000 на 15 000 лв. Класирани бяха  26 проекта като общият брой бенефициенти в този конкурс бяха 2 
980 лица с увреждания.  
 
АХУ финансира проекти със социална насоченост и  инвестиционни бизнес проекти на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Финансирането е 
насочено към подобряване условията на труд в тези предприятия, повишаване на 
конкурентността им, към стабилизиране и придобиване на нови пазарни позиции чрез 
обновление и усъвършенстване на дейността, за повишаване качеството на 
продукцията, към създаване на подходящи условия за използуване на съществуващото 
и новопридобитото оборудване, към откриването на нови и подобряване техническото 
състояние на съществуващи работни места.  
 
През 2006 г. АХУ разпредели като субсидия за специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания общо 2 012 537 лева. Част от тази субсидия беше насочена към проекти със социална 
насоченост – 35 проекта, по които бяха разпределени 945 584 лева от общата субсидия. Броят на 
бенифициентите е 1 664, от тях 1 011 са хора с увреждания. Останалата част от общата субсидия - 
966 953 лв. беше предоставена на специализираните предприятия за финансиране на бизнес проекти, 
при осъществяването на които бяха разкрити 79 нови работни места, а броят на бенефициентите е 726. 
Като цяло, през 2006 г. субсидията обхвана 2 390 ползватели, от които 1 737 /73 %/ са хора с 
увреждания. Спрямо предходната 2005 г. и по двата посочени показатели 2006 г. бележи съществен 
ръст: общият брой бенефициенти - с 14 %, а на хората с увреждания – с 35 %. Ръст бележи и 
относителният дял на хората с увреждания спрямо общият брой бенефициенти: за 2005 г. той е бил 62 
%, докато за 2006 г. вече достига 73 %.  
През 2007 г. АХУ разпредели като субсидия за специализираните предприятия и кооперации на хората с 
увреждания общо 1 643 912 лева. Субсидията обхвана 2 845 ползватели, от които 1 565 са хора с 
увреждания. За финансиране бяха одобрени 30 проекта на специализирани предприятия и кооперации 
на хора с увреждания със социална насоченост, по които бяха разпределени  1 016 168 лв. от общата 
субсидия. Субсидията на утвърдените 7 проекти със бизнес насоченост възлезе на 627 744 лева.     
 
АХУ финансира и проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в 
обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достъп, адаптиране и оборудване на 
работните им места. С проект могат да кандидатстват всички работодатели, 
регистрирани по действащото законодателство - държавни и общински институции, 
търговски дружества и неправителствени организации. Агенцията финансира 
осигуряването на достъп, адаптиране и/или оборудване на работните места за 
бенефициентите. Максималният размер на субсидията е до 15 000 лева /за достъп до 7 
500 лв., за адаптиране до 2 500 лв. и за оборудване до 5 000 лв./.  
 
През 2006 г. са финансирани проекти на 30 работодатели /2005 г. – 24 проекта/. Осигурена е заетост на 
55 лица с трайни увреждания за срок от 36 месеца. АХУ е предоставила на работодателите 373 301 лв. за 
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достъп, оборудване и адаптиране на работните им места. От одобрените проекти 3 са на общини, 5 са на 
дирекции "Социално подпомагане” и 22 на частни работодатели, вкл. и от неправителствения сектор. 
Адаптирани са общо 41 работни места за хора с увреждания, оборудвани са общо 55 работни места на 
хора с увреждания, осигурен е достъп до 9 работни места на хора с увреждания. В сравнение с 2005 г. 
нарастването в броя на бенефициентите през 2006 г. е с около 50 %. През 2007 г. АХУ е финансирала 
проекти на 41 работодатели, като общата субсидия е в размер на 393 619 лв. Бяха наети 68 лица с 
увреждания. От одобрените проекти 3 са на общини, 5 са на дирекции "Социално подпомагане”,  2 на 
Областни администрации и 31 на частни работодатели, вкл. и от неправителствения сектор.  
 
АХУ извършва и финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна 
стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност. С проект могат да 
кандидатстват физически лица с 50 и над 50 на сто трайно  намалена 
работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица. Максималният 
размер на субсидията  е до 15 000 лева. Общата продължителност на дейностите за 
реализиране на проекта е до 4 месеца Преки бенефициенти са самите вносители на 
проекти. 
 
За 2006 година в АХУ са постъпили 265 проекта. Одобрените проекти са 33.  Общата субсидия, която 
беше предоставена от АХУ, по тази програма, е в размер на 439 431 лв. От одобрените 33 проекта 21 
бяха  напълно финансирани през 2006 г., а по 12 проекта дофинансирането продължи  и  през 2007 г.  
Усвоените средства през 2006 г. бяха  356 238 лв., а  оставащите  за 2007 г. – 74 193 лв.  За 2007 година в 
АХУ са постъпили 142 проекта на хора с увреждания, желаещи да започнат самостоятелна стопанска 
дейност. Одобрените проекти бяха 35.  Общата стойност на сключените през 2007 г. договори беше  
473 199 лв. От одобрените през 2007 г. 35 проекта, 14 бяха  напълно финансирани през 2007 г., а по 21 
проекта дофинансирането продължава през 2008 г.  Усвоените средства през 2007 г. бяха  376 997 лв., а  
оставащите  за 2008 г. – 96 202 лв.  Този преходен остатък се дължи на спесификата на Методиката за 
оценка на проектите, a именно – средствата се превеждат на бенефициента след като активите са 
закупени от него. 
       
Възрастни работници 
 
Националната програма “Помощ за пенсиониране” осигурява трудова реализация 
на хора в предпенсионна възраст. Тя дава право на участие на безработни, на които не 
им достигат до 10 точки (120 месеца) за формиране на необходимия сбор от 
осигурителен стаж и възраст, даващ право на пенсия. Програмата се характеризира с 
голям интерес от страна на безработните, показателен за който е броят на лицата, 
представили удостоверения от териториалните поделения на НОИ - 1 925 човека. През 
2007 г. беше извършена промяна в обхвата на програмата, като право на участие имат 
безработни лица, на които не им достигат до 5 точки за формиране на необходимия 
сбор от осигурителен стаж и възраст, даващ право на пенсия.  
 
Националната програма “Помощ за пенсиониране” 

Година Нововключени в програмата Средномесечно работили Средства 
2005 1 952  лица 3 354 лица 7 647.4 хил.лв. 
2006 1 602 лица 4 497 лица 11 684.7 хил. лв. 
2007 461 лица 4 457 лица 13 386.3 хил.лв.  

 
От страна на работодателите се използва и предвидената в ЗНЗ насърчителна мярка 
за наемане на безработни жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна 
възраст. Съгласно мярката, на работодател, наел на работа лица от тази група 
безработни, се предоставят средства от държавния бюджет, за не повече от 12 месеца, 
за трудово възнаграждение и социални и здравни осигуровки. Те ползват 
преференцията, като се задължават да осигурят заетост още 12 месеца след изтичане на 
субсидирания период.  
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Година Включени 

лица 
Средномесечно 
работили лица 

Работодатели Разкрити работни 
места 

Изразходвани 
средства 

2005 1 893 2 495 1 115 1 781 3 999.8 хил. лв. 
2006 1 769 3 161 1 100 1 531 4 594.0 хил. лв. 
2007 2 470 3 331 1 694 2 302 4 756.6 хил.лв.  

  
      Допълнителни мерки в сферата на социалното подпомагане 
 
За безработните лица в трудоспособна възраст, които кандидатстват за отпускане на 
месечни социални помощи, е увеличен задължително изискуемият период на 
непрекъсната регистрация в дирекции “Бюро по труда” от 6 на 9 месеца. През този 
период те са задължени активно да търсят работа и да не отказват включване в курсове 
за квалификация и преквалификация. Отпуснатите месечни помощи за безработни лица 
в трудоспособна възраст, които са отказали да отработват минимум 5 дни в месеца 
обществено полезен труд, се спират от началото на месеца, през който е направен 
отказа. Правото на социално подпомагане в тези случаи се възстановява след изтичане 
на 12 месеца. 
 
С промени в Закона за социално подпомагане от 2006 г. се предвиди, че безработните 
лица в трудоспособна възраст могат да получават непрекъснато месечни социални 
помощи за срок от 18 месеца. Правото на социално подпомагане се възстановява 12 
месеца след прекратяването му. На практика тази разпоредба започна да се прилага от 1 
януари 2008 г., когато изтече 18-месечният период от влизането й в сила. Промяната бе 
предприета с оглед насърчаване на активното поведение на пазара на труда на социално 
слабите и стимулиране на личната инициатива и отговорност на лицата в 
трудоспособна възраст за реализация на пазара на труда, както и недопускане на трайна 
загуба на трудовите навици. През м. юни 2008 г. срокът на непрекъснато подпомагане 
за безработни лица в трудоспособна възраст бе намален от 18 на 12 месеца.  
 
Предвидената в закона мярка по отношение на безработните лица в трудоспособна възраст не засяга 
майките (осиновители, осиновителки), родителите, отглеждащи сами децата си и настойници в 
случаите, когато детето е до 3-годишна възраст; бременните жени след третия месец на бременността; 
лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност; лицата, полагащи грижи за 
болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен; лицата, 
полагащи грижи за член на семейството или роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен, 
които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ и лицата с психични заболявания, 
установени от компетентните органи. 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
 
На 30.07.2007 г. АЗ стартира реализирането на операциите по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” със схема за безвъзмездна финансова помощ чрез 
процедура за подбор на проекти за подобряване адаптивността на заетите лица – 
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. Основната цел на стартиралата 
схема е да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване 
на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на 
активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Общият 
бюджет на програмата е 35 204 940 лева, от които 29 924 199 лева се предоставят от 
Европейския социален фонд /ЕСФ/, а националното съфинансиране е в размер на 5 280 
741 лева. Крайният срок за представяне на проектни предложения по обявената схема 
беше 1 октомври 2007 г. Бяха получени общо 650 проектни предложения. 
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Продължителността на схемата е 18 месеца от подписване на договора, като 
предложени за финансиране са 194 проекта. По предварителни данни общият брой на 
заетите лица, включени в обучение е 20 850. Очакваните резултати са: 

- 38 000 лица да бъдат включени в програми за обучение за придобиване/ 
повишаване на квалификацията, ключови и други компетенции; 

- Не по-малко от 30% от обучаваните лица да бъдат включени в програми за 
придобиване на ключови компетенции; 

- Не по-малко от 80% от обучаваните да завършат успешно обучението. 
 
Чрез изпълнението на дейностите по Схема BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на 
механизъм за училищни и студентски практики” се предвижда да бъде улеснен 
преходът от училище към работното място, като предоставянето на практически 
умения и компетенции ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши 
успешната реализация на учениците и студентите на трудовия пазар. Общият бюджет 
на схемата е в размер на 3 911 660 лева, от които 3 324 911 лева от Европейския 
социален фонд, а националното съфинансиране е в размер на 586 749 лева. Крайният 
срок за представяне на предложенията беше 3 октомври 2007 г., като са получени общо 
117 проектни предложения. Продължителността на схемата е 24 месеца от подписване 
на договора, като предложени за финансиране са 62 проекта. По предварителни данни 
общият брой на включените от целевата група лица е, както следва: 5 211, от които 
ученици – 2 742, студенти – 2 044, учители – 263, преподаватели – 38, наставници – 
124. Очакваните резултати са: 

o Минимум 2000 ученици, успешно завършили училищни практики;  
o Минимум 2000 студенти, успешно завършили студентски практики. 

 
Схема BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 
специализанти и млади учени” ще засили интереса на най-малко 150 млади хора към 
реализация в сферата на образованието и науката, което в бъдеще ще подпомогне тяхна 
успешна реализация на пазара на труда. Реализацията на предвидените дейности ще 
стимулира развитието на научния потенциал във висшите училища и научните 
организации. Общият бюджет на схемата е в размер на 3 911 660 лева, от които 3 
324 911 лева от ЕСФ, а националното съфинансиране е в размер на 586 749 лева. 
Крайният срок за представяне на предложенията беше 8 октомври 2007 г., като са 
получени общо 86 проектни предложения. Продължителността на схемата е 30 месеца 
от подписване на договора, като предложени за финансиране са 20 проекта. 
            
През 2008 г. Агенцията по заетостта, в качеството си Междинно звено по ОП „РЧР”, предвижда 
стартиране и на следните процедури: 

• „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на 
продължително безработни лица” 

• „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” 
• „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в 

България” 
• „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” 
• „Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите 

групи на пазара на труда и неактивните лица” 
 
Агенция за социално подпомагане /АСП/, която е Междинно звено по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, ще предстaви за одобрение на Комитет за 
наблюдение на оперативната програма критерии за избор на операция по схема за 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на социалното 
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предприемачество”. Интервенцииите ще бъдат насочвани приоритетно към подкрепа за 
реализиране на идеалните цели на съществуващи и новосъздадени социални 
предприятия; подкрепа за повишаване на обхвата и разнообразието на дейността на 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и подкрепа за 
създаване на защитени работилници за хора от уязвими групи, със специално внимание 
към хората с различни увреждания. Предвижда се схемата да се реализира в две фази: І 
фаза – 2008 г. – 2009 г., ІІ фаза – 2010 г.- 2013 г. Заложените индикативни средства по 
двете фази на програматa са следните: І фаза - 15 680 000 лв., ІІ фаза – 82 320 000 лв. 
Допустимите целеви групи са хора с трайни увреждания; лица, изтърпели наказание 
лишаване от свобода; самотни родители; многодетни майки; лица от малцинствени 
етнически групи; лица, напускащи специализирани институции; лица, страдащи от 
различни зависимости; дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане. 
 
Допълнителна информация за ромите – раздел ІІІ. 
 
ІІ. РАВЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИ  
 
1. Социални услуги 
 
Увеличение на финансовите средства за социални услуги  
 
Беше осъществена съществена промяна на финансирането на социалните услуги. За 
първи път от 2003 г. досега се разработи и от 2008 г. влезе в сила оптимална, от гледна 
точка на възможностите на бюджета и съобразена с потребностите в сектора, система 
от единни стандарти за финансирането на социалните услуги. С Решение на 
Министерския съвет от 21.01.2008 г. бяха въведени единните стандарти за всички 
видове социални услуги – в институциите и в общността, които са делегирана държавна 
дейност. 
 
Въвеждането на единните стандарти за всички видове социални услуги на практика положи началото на 
нов етап в развитието на системата за социални услуги. Единните стандарти създават не само формална 
възможност за: 

• широкото навлизане на НПО и търговските дружества в този сектор; 
• ефективно разходване на средствата за развитието на социалните услуги, и базирайки се на 

мениджърския подход в тяхното управление, осигуряват необходимите условия за проявяване 
на по-голяма гъвкавост,  

• повишаване качеството на предоставяните услуги и повишаване на заплащането на работещите 
в тази сфера.  

 
От гледна точка на финансовите параметри за 2008 г. от държавния бюджет са 
осигурени 143 млн. лв. за финансиране на социалните услуги, които са делегирана от 
държавата дейност, което надвишава повече от 2 пъти средствата за 2005 г.   
 
Деинституционализация и развитие на социални услуги в общността 
 
Успешната деинституционализация на социалните услуги е невъзможна без развитието 
и разнообразяването на социалните услуги, предлагани в общността и семейството. За 
периода януари 2006 г. – юни 2008 г. са разкрити 154 нови социални услуги в 
общността, които се финансират от държавата. Това показва увеличение в броя на 
предлаганите социални услуги в общността, финансирани от държавата, с около 70 % 
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спрямо 2005 г. Броят на ползвателите на социални услуги в общността, делегирана от 
държавата дейност, се е увеличил повече от 2 пъти в сравнение с 2005 г.  
 
Основният приоритет в областта на социалните услуги е деинституционализирането на 
грижата чрез предлагане на услуги в общността. В периода 2005-2007 г. общият брой 
на лицата, ползващи социални услуги в специализирани институции, намалява с 9.04 
%. На регионално ниво бяха приети Регионални стратегии за развитие и планиране на 
социалните услуги. 
 
Към края на 2007 г. като делегирани от държавата дейности функционират 205 социални услуги в 
общността. От тях най-много са дневните центрове, защитените жилища и центровете на социална 
рехабилитация и интеграция. Общият брой социални услуги в общността, финансирани от държавата, 
към 24.03.2008 г. е 254. Със Закона за държавния бюджет за 2008 г. са осигурени средства за разкриване 
на 109 нови социални услуги, финансирани от държавния бюджет. От началото на 2008 г. до момента на 
територията на страната са разкрити общо 45 нови социални услуги.  
 
В следствие на промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, от 01.01.2008 
г. съществуващите Социално учебно-професионални заведения  и Домове за временно настаняване бяха 
преобразувани в социални услуги в общността. Към настоящия момент социалните учебно-
професионални центрове са 9, а центровете за временно настаняване 17.  
 
Налице е и трайна тенденция за нарастване на броя на частните доставчици на 
социални услуги. Активността на неправителствения сектор при партньорството с 
общините в управлението на социални услуги, делегирани от държавата дейности, е 
най-голяма в областта на социалните услуги в общността. От 51 социални услуги, 
делегирани държавни дейности, за които управлението е възложено на 
неправителствени организации, само 2 са специализирани институции /1 дом за стари 
хора и 1 дом за деца, лишени от родителска грижа/. 
 
Активното включване на неправителствения сектор в предоставянето на социални услуги е от значение 
за развитието на мрежа от все по-разнообразни социални услуги в общността. Към края на 2007 г. 
частните доставчици са 1 066. Увеличава се броят и на частните доставчици на социални услуги за деца, 
които имат лиценз издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Към края на 2007 г. броят на 
лицензираните доставчици вече е 285.  
 
През 2006-2007 г. от фонд „Социално подпомагане” са финансирани проекти, насочени 
към създаване и развитие на социални услуги в общността, както и проекти за 
изграждане, реконструиране и модернизиране на материалната база за предоставяне на 
социални услуги с цел подобряване условията на живот на хората, настанени в 
специализирани институции.  
 
Анализът на дейността на Фонд „Социално подпомагане” през 2006-2007 г., сравнен с предходните 2005 
г. и 2004 г., показва увеличаване на активността на неправителствения сектор и общините при търсенето 
на източници за финансиране на проекти в областта на предоставянето на социални услуги в общността. 
През 2006-2007 г. от фонд „Социално подпомагане” са финансирани 238 проекта най-вече за услуги в 
общността. 
 
По отношение на хората с увреждания едни от най-успешните модели се оказаха 
дневните центрове и защитените жилища.  Защитените жилища имат съществен принос 
за деинституционализацията на хората с увреждания и най-вече на тези с ментални 
проблеми, както и за тяхната подготовка за реинтеграция  в живота на общността. Само 
за 2006-2007 г. нови 362 лица са настанени в такива жилища, като от тях 326, т.е. 90 % 
са от специализирани институции. През периода 2006-2007 г. са разкрити 30 нови 
защитени жилища. 
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Другите форми на услуги, които следва да бъдат откроени са услугите личен и 
социален асистент.  
 
През 2006 г. по Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” дейността “Личен асистент” 
разшири кръга за достъп на лицата, които полагат постоянни грижи за лица с трайни увреждания. До 
края на 2006 г. 13 955 лица са заети като лични асистенти, от които 2 294 са лични асистенти на 2 320 
деца. По изключение е осигурена заетост и на още 850 лични асистенти. Дейност “Социален асистент” 
осигурява както заетост на безработни лица, така също и качествена грижа в семейна среда на лица с 
увреждания и тежко болни самотни хора. До 31.12.2006 г. 2 558 са социалните асистенти.   
 
През 2007 г. Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” обособи като самостоятелни 
дейности “Личен асистент” и “Социален асистент”. Промените и допълненията в Програмата дават 
възможност на по-голям кръг нуждаещи се лица да се възползват от предоставяните социални услуги, 
като основната цел е осигуряване на качествен живот в семейна среда. Приоритетно се осигуряват 
асистенти за деца и лица с трайни увреждания с цел деинституционализация и предотвратяване 
настаняването в специализирани институции. В дейност “Личен асистент” през 2007 г. бяха включени 
12 441 лица от страната, от които 2 317 са лични асистенти на 2 333 деца. Дейност “Социален асистент” 
включи 1 478 лица в страната през 2007 г. За 2006 г. са били 2 558. Значителното намаление на наетите 
лица се дължи на изискването един социален асистент да полага грижи средно за три и повече лица. 
Това даде основание за промяна в дейност “Социален асистент” от началото на м. август 2007 г. - един 
социален асистент да обслужва две и повече лица. 
 
Допълнителна информация – в раздел ІV. 
 
Специализирани институции – качество, контрол  
 
На базата на разработената методика за контролната дейност по предоставяне на 
социални услуги в специализираните институции през 2006 г. беше извършен Трети 
национален мониторинг във всички 29 специализирани институции за хора с умствена 
изостаналост и 15 институции за възрастни хора с психични разстройства. Направен е 
анализ и са разработени оценки и планове за развитие на 29 институции за хора с 
увреждания.  
 
С цел подобряване на контролната дейност се проведоха обучителни семинари за 
инспектори в сферата на предоставянето на социални услуги в общността за възрастни 
хора с увреждания; семинари за представяне на Методиката за контролната дейност; 
работни срещи за запознаване с резултатите от Третия национален мониторинг на 
специализираните институции за хора с ментални увреждания. 
  
През 2007 г. от инспектората на Агенцията за социално подпомагане са извършени общо 632 проверки, 
които са с 306 повече от предходната година. В резултат на извършените проверки са дадени общо 1 774 
задължителни предписания за отстраняване на допуснати пропуски и нарушения. Oт началото на 2008 г. 
контролната дейност на Инспектората е насочена приоритетно към проверки /мониторинг/ на 
специализираните институции, като особено внимание се обръща на специализираните институции за 
предоставяне на социални услуги за деца. Предвид това, Агенцията за социално подпомагане разработи 
и утвърди Методика за извършване на мониторинг в домовете за деца. До момента са извършени 65 
проверки в специализирани институции, като 48 от тях са в домове за деца, както следва: 
- 14 проверки по утвърдената Методика за извършване на мониторинг в домове за деца с умствена 
изостаналост; 
- 9 проверки по утвърдената Методика за извършване на мониторинг в домове за деца, лишени от 
родителска грижа; 
- 25 тематични проверки в  Домове за деца и младежи с умствена изостаналост. 
 
За констатираните от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане пропуски и нарушения в 
специализираните институции, включително и специализираните институции за деца се уведомяват 
кметовете на съответните общини за предприемане на необходимите действия за отстраняването им. 
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Процесът на модернизиране на тези специализирани институции, които не се налага да 
бъдат закрити, е свързан както с институциите за деца, така и с институциите за 
възрастни и хора с увреждания, които са част от системата за дългосрочна грижа. Това 
е един процес, свързан както с провеждането на редица обучения, така и с 
привеждането на тези институции в съответствие със стандартите за качество на 
услугите. За 2006-2007 г. 35 институции са били обект на подобни инвестиции.  

 
С одобрени от Съвета по Европейска интеграция средства в размер на 5 000 000 лева се осигури 
приоритетно финансиране на 7 специализирани институции за социални услуги. В тях бяха извършени 
строително-ремонтно-монтажни работи, преустройство на съществуваща сграда, изграждане на 
защитени жилищни пространства, ремонт и реконструкция на сградния фонд и други. Други 5 
специализирани институции са ремонтирани със средства от Социално инвестиционния фонд. 
 
През месец септември 2007 г. бяха отпуснати допълнителни средства за подобряване 
издръжката на социалните домове и за повишаване на заплатите на работещите там. 
Средствата се предоставиха за подобряване стандартите за издръжка на лицата, 
ползващи социални услуги в общността и специализираните институции. От 1 юли 
2008 г. с 50 на сто се увеличи и определения единен разходен стандарт за домовете за 
деца, лишени от родителска грижа от I до XIII клас включително, или до завършване на 
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Над 75 институции бяха 
обхванати от процесите на преструктуриране и реформиране. Едно от най-важните 
направления в тази връзка е продължаването на дейността по налагане на метода на 
индивидуалната работа с потребителите.  

 
Обучение на  ангажираните в сферата на социалните услуги 
 
През 2006 г. бе приета Стратегия за децентрализация на държавното управление и 
програма за нейното изпълнение. Основен обект на Стратегията са отношенията между 
централната и местните власти. Вследствие на развиващата се децентрализация на 
социални услуги, мястото и ролята на общините безспорно нарасна. Този процес все 
повече подчертава съществуващите проблеми в управлението на социалните услуги на 
общинско равнище, липсата на достатъчна готовност на общинските администрации да 
се справят с този не лек въпрос, да поемат нужната инициатива за неговото провеждане 
и цялостно ресурсно и организационно осигуряване. 
  
Необходимостта от повишаване на институционалния и административен капацитет на 
общините наложи да бъдат реализирани подходящи обучения на хората, които 
отговарят и се занимават с дейности по управление на социалните услуги. 
 
Общите цели на обученията са повишаване капацитета на служителите от общинските администрации, 
представителите на НПО, професионалисти и социални работници, по предоставяне на социални услуги 
в общността; повишаване чувствителността на местната общност към потребностите на лицата от 
социални услуги; повишаване компетентността по прилагане на нормативната уредба; запознаване с 
добрите практики в ЕС и анализ на възможностите за прилагането им в страната;подобряване на 
сътрудничеството и взаимодействието с областните администрации, органите на местното 
самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, създаващи условия и съдействащи за 
реализирането на програми и проекти в областта на социалното включване с оглед постигане на трайни 
и ефективни резултати и др.  
 
В резултат на проведените обучения през 2006-2007 г. са обучени близо 1 000 
специалисти – експерти, социални работници и директори от специализирани 
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институции и социални услуги в общността, както и от териториалните поделения на 
АСП, инспектори. 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
 
Дейностите по Схема BG051POO1/07/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и 
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - 
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, финансирана по ОП РЧР, са 
насочени към подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно 
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на 
независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд 
и намаляване на риска от зависимост от институционални грижи.  
 
Основната цел на стартиралата схема е усъвършенстване и подобряване на услугата 
„Социален асистент” и развиване на услугата „Домашен помощник”, като форми на 
социални услуги в общността за хора, които поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от 
институционален тип грижи. Общият бюджет на схемата за целия програмен период 
2007-2013 г. е в размер на 29 337 450 лева, от които 24 936 832 лева се предоставят от 
Европейския социален фонд, а националното съфинансиране е в размер на 4 400 618  
лева. Крайният срок за представяне на проектни предложения по тази схема беше 4 
октомври 2007 г., като бяха получени общо 174 проектни предложения. 
Продължителността на първата фаза на схемата е 12 месеца от подписване на договора, 
като за финансиране бяха предложени 113 проекта. По предварителни данни ще бъдат 
обхванати около 5000 души от целевите групи – възрастни и деца с увреждания и 
самотни възрастни хора. Ще бъдат наети 982 социални асистенти и 1400 домашни 
помощници. 
 
Дейностите по схемата са насочени към следните целеви групи: 

- лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от 
здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират 
социалния си живот; 

- самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в 
състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;  

- семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация чрез 
подкрепа за възстановяване на трудовата активност. 

 
Очакваните резултати са: 

- обслужени лица, потребители на услугата; 
- лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа за техни деца и близки; 
- лица/ деца, потребители на услугите, изведени от специализираните институции или за които е 

предотвратено настаняването в специализирана институция.  
 
 
2. Включващо образование  
 
Деца със специални образователни потребности  
 
Съгласно действащото българско законодателство всяко дете с увреждане има право да постъпи в 
масово училище. Достъпът до специалните училища става след изчерпване на възможностите за 
интегрирано обучение и по изрично желание на родител. За децата с увреждания се прилага и 
индивидуална форма на обучение отново по желание на родителя. Законодателството осигурява 
равнопоставеност на учениците със специални образователни потребности /СОП/ и по отношение на 
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преминаването им от един етап на образование в друг. Стремежът е тези ученици да постигат 
държавните образователни изисквания /ДОИ/ за учебното съдържание за клас, етап и степен на 
образование. В случай, че те не ги постигат имат право да продължат обучението си по индивидуални 
образователни програми. Законовата база във връзка с интегрираното образование и обучение на децата 
със специални образователни потребности беше обект на поетапно усъвършенстване в последните 
години.  
 
Основните направления на мерките, които България предприе с цел включването на децата със СОП в 
общообразователна среда /в детските градини и в общообразователните училища/ са свързани със 
създаване на подкрепяща среда за тяхното обучение, която включва достъпна физическа среда, 
възможност за обучение по индивидуални образователни програми, предоставяне на учебници, учебни 
помагала, технически средства и апаратура, квалифицирани специалисти за работа с деца с увреждания 
в обща образователна среда и др.  
 
Поетапното въвеждане на интегрираното обучение в цялата страна започна от началото 
на 2004 г. Към РИО се създадоха екипи за комплексно педагогическо оценяване 
(ЕКПО), които извършват първична оценка на образователните потребности на децата 
с увреждания и ги насочват за съответно обучение. В РИО са формирани и екипи от 
специалисти в детските градини и училищата, в които са интегрирани деца със 
специални образователни потребности. Тези екипи извършват задълбочена оценка на 
образователните потребности, изготвят индивидуални образователни програми на 
децата и учениците с увреждания и проследяват динамиката в развитието им. С оглед 
подпомагане процеса на обучение на децата със специални образователни потребности 
е разработена и утвърдена рамка на индивидуална програма за обучение и развитие за 
децата и учениците със специални образователни потребности.  
 
Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от ЕКПО е да се извърши първична оценка на 
общото развитие на детето, въз основа на която да се препоръча видът и формата на обучение,  детската 
градина или училището, към което се насочва за обучение детето,  и  видът на ресурсното осигуряване и 
подпомагане.  
В ЕКПО в РИО са включени различни специалисти - специални учители; ресурсни учители; психолози; 
логопеди; учители от общообразователните детски градини и училища; представители на отделите за 
закрила на детето; други специалисти при необходимост, както и родителите на децата. Политиката на 
специалистите в ЕКПО е да насочват децата със специални образователни потребности (СОП) предимно 
към интегрирано обучение със съответното ресурсно подпомагане от ресурсни учители и други 
специалисти в зависимост от индивидуалните потребности и възможностите на децата.  
Насочването от ЕКПО няма задължителен характер. Съгласно българското законодателство изборът на 
детска градина или училище е право на родителите, освен в случаите, в които за постъпване в някои 
училища след VII и след VIII клас се полагат съответни изпити. Насочването от ЕКПО обаче има 
практическо значение поради факта, че на основата на извършената оценка се осигурява съответното 
ресурсно подпомагане на интегрираните деца, както и необходимата подкрепяща среда в детската 
градина или училището, която да гарантира равния  достъп до качествено образование на децата със 
СОП.  
През 2007 г. е разработено Методическо указание за дейността на ЕКПО в РИО, което е плод съвместна 
работа на специалисти от различни институции и организации, включително представители на НПО. 
Главната му цел е да подпомогне дейността на специалистите при оценяването, за да се предприемат по-
нататъшни адекватни мерки за успешното обучение и развитие на децата, тяхното интегриране и 
социално включване в обществото.  
 
През 2006 г. са открити 28 ресурсни центъра (по един във всеки областен град) за 
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със СОП. 
Ресурсното подпомагане се осъществява от ресурсни учители и специалисти – 
психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха и говора, назначени в 28-те ресурсни 
центъра. Ресурсните учители и другите специалисти работят в съответните детски 
градини и училища, в които се обучават интегрирано децата със СОП. 
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Законодателството гарантира осигуряването на ресурсен учител за подпомагане на до 5 
деца със СОП в зависимост от индивидуалните им потребности.  
 
Интегрирано образование на деца и ученици 
Учебна година Интегрирани деца и ученици Ресурсни учители и други специалисти 

2004/2005 717 129 
2005/2006 1 538 223 
2006/2007 4 400 635 
2007/2008 5 573 883  

 
За интегрираните деца и ученици със СОП се осигурява оценка на образователните им 
потребности и консултиране от психолози и логопеди от ресурсните центрове според 
потребностите и възможностите на децата и учениците, като 44.68 % са подпомогнати 
от психолози и 38.75 % от логопеди. Към момента терапевтичната дейност с децата и 
учениците със СОП е задача на училищните психолози /педагогическите съветници/ и 
логопедите. От ресурсни учители се подпомагат 94 % от интегрираните деца и ученици 
със СОП, а от рехабилитатори на слуха и говора /за децата с увреден слух/ или от 
педагози на зрително затруднени /за децата с нарушено зрение/ - 5.5 %.  
 
Разпределението на учениците със СОП по степен на образование показва, че най-
много са учениците от I до IV клас – 57 % от общия брой, учениците от V до VIII клас 
са 28.79 %, децата в предучилищна възраст – 10.27 %, и най-малко са учениците от IX 
до XII клас, съответно 3.9 %.  
 
Във връзка с изграждането на достъпна архитектурна среда в училищата в страната се реализира проект 
на Министерството на образованието и науката “Включващо обучение на деца със специални 
образователни потребности в системата на народната просвета”. Достъпна архитектурна среда е 
изградена в 153 училища, 22 детски градини и 9 обслужващи звена. По същия проект се проведоха и 
редица обучения, които допълват общите дейности по обучение на експерти в РИО, на директори на 
детски градини и общообразователни училища, на учители и други педагогически кадри, насочени към 
подготовката им за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в обща 
образователна среда. През последните две-три години със средства от държавния бюджет, чрез 
Националния педагогически център към Министерството на образованието и науката и със средства по 
проекти и програми са обучени около 2 000 учители за работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности. Други важни инициативи за популяризиране на интегрираното образование 
и обучение са проведените информационни кампании, работни срещи, семинари, конференции за 
осъществяване на промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното (включващото) 
обучение и други. 
 
Чрез дейността на 28-те ресурсни центъра се осъществява и процес на 
преструктуриране на мрежата на специалните училища (преобразуване, закриване). На 
базата на анализ и оценка на МОН през 2006-2007 г. са закрити 24 специални училища 
– 13 за ученици със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания (помощни, логопедични, оздравителни и болнични училища), и 9 за 
ученици с девиантно поведение. Учениците от закритите специални училища в по-
голямата си част са насочени към интегрирано обучение в общообразователна среда. 
Към края на учебната 2006/2007 година специалните училища са 102. 
 
Деца, напускащи образователната система   
 
Във връзка с отпадането на ученици (1 - 8 клас) данните на НСИ показват следното: 
• За учебната 2005/2006 г. са напуснали 17 310 ученика, като това съставлява 3 % 
от учащите лица между първи и осми клас.  
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• През изминалата 2006/2007 учебна година по различни причини са напуснали 
19 379 ученика, или 3.6 % от учащите лица в основното образование.  
 
Тези лица не следва да се считат за окончателно напуснали образователната система. Възможно е през 
следващите учебни години те да продължат образованието си в същото или в друго училище. 
Нарастващият брой напуснали ученици се дължи предимно на заминаване в чужбина (18.8 % за 
учебната 2006/2007 г. при 15.7 % за миналата учебна година.). Най-висок е делът на напусналите по 
семейни причини (46.6 %), докато лицата напуснали поради нежелание за обучение намаляват от 28.4 % 
през учебната 2005/2006 г. на 25.3 % през учебната 2006/2007 г. 
 
Бяха проведени две социологически проучвания за изследване на причините за 
отпадане от училищното образование, които спомогнаха за очертаване на профила на 
децата, отпадащи от училище и комплексността на причините за отпадане.  
 
В рамките на съвместен проект на МОН и УНИЦЕФ „Предотвратяване на отпадането 
на ученици от училище” е разработен проект на Национален план за действие за 
намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна 
възраст 2007-2010 г. При изпълнението на дейностите по проекта МОН и УНИЦЕФ 
обявиха конкурс за избор на неправителствена организация за проектно предложение за 
превенция на отпадане от училище на общинско ниво.  
 
Основната цел на проекта е да разработи и да приложи пилотно през учебната 2008/2009 г. успешен 
модел за превенция на отпадането и намаляване на броя на отпадащите ученици на общинско ниво. 
Проектът е с продължителност 22 месеца и ще се реализира в две пилотни общини – Димитровград и 
Оряхово, подбрани според нивата на отпадане от училище за 2006/2007 учебна година (2.75 % 
Димитровград и 3.6 % Оряхово). Подборът на пилотни общини е извършен в съответствие с 
изискванията на МОН и УНИЦЕФ за нива на отпадане от училище в пилотните общини.  
 
За предотвратяване на ранното отпадане от училище и през 2006-2007 г. продължава 
изпълнението на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст. Акцент в програмата е осигуряването на достъп до 
училище независимо от местоживеенето на детето и икономическото състояние на 
неговото семейство. Основни действия в тази посока са: предоставяне на безплатни 
учебници и учебни помагала на всички ученици от 1 до 4 клас, осигуряването на 
закуска за всички деца от 1 до 4 клас и осигуряване на безплатен транспорт. Целева 
група на програмата са и децата от предучилищните подготвителни групи.  
 
През учебната 2006-2007 г. Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст – модул II “Осигуряване на закуска и мляко /чай / на всеки ученик в I - 
IV клас” се реализира в 2 354 училища и 380 детски градини на територията на всички общини в 
страната. Общият брой на децата, включени в Националната програмата е 291 237, от които 267 039 са 
ученици от I - IV клас, броят на децата от предучилищна възраст, получаващи закуска е 24 198, /брой 
деца от предучилищна възраст посещаващи училища – 16 441, брой деца от предучилищна възраст 
посещаващи детски градини –  7 757/. През учебната 2007-2008 г. модул II “Осигуряване на закуска и 
мляко /чай / на всеки ученик в I - IV клас” се реализира в  2 390 училища и 654 детски градини на 
територията на всички общини в страната. Общият брой на децата, включени в Националната 
програмата е 267 985, от които 245 582 са ученици от I - IV клас, броят на децата от предучилищна 
възраст, получаващи закуска е 22 403, /брой деца от предучилищна възраст посещаващи училища – 14 
510, брой деца от предучилищна възраст посещаващи детски градини –  7 893  
 
В рамките на програмата протича и оптимизиране на училищната мрежа и се осигурява безплатен 
транспорт за учениците, които учат в средищни училища. През последните две години на общините са 
раздадени близо 360 автобуса за осигуряване на безплатен транспорт за учениците от малките селища 
до средищните  училища. 
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Реализирането на Националната програма се отличава със социален, здравен и 
възпитателен ефект. Програмата спомогна много и за подобряване на материалната 
база в училищата. В много училища общинските администрации извършиха ремонти на 
неизползваните от години училищни столове. От провеждания мониторинг в страната 
се установи траен ефект за задържането на децата в училище, намаляване на риска от 
отпадане от образователния процес и подпомагане на семейния бюджет на родителите. 
 
Една от важните мерки за превенция срещу отпадането от училище е включването в 
разнообразни извънкласни и извънучилищни форми на учениците. В тази връзка и в 
допълнение на съществуващите мерки за осигуряване на равни възможности в 
образованието Агенцията по заетостта реализира Проект “Учители за извънкласни 
занимания и ваканция”. 
 
Част от целите на Проект “Учители за извънкласни занимания и ваканция” са свързани с осигуряване на 
качествено нов начин за организиране и провеждане на краткотрайния и дълготраен отдих на 
учениците; организиране на извънкласни занимания, свързани с учебния процес; изграждане на пътно-
транспортна култура на учениците, която да бъде фактор за тяхната добра дисциплина и поведение в 
пътното движение; намаляване на пътнотранспортните произшествия с ученици. Предлагането на 
допълнителни услуги на учениците допълва грижите на родителите и подпомага повишаване на 
успеваемостта им в училище. Освен това, се повишава пригодността за заетост и се осигурява заетост на 
безработни учители, спортни деятели и помощници на учителя в дейности и занимания, свързани с 
активния отдих на учениците, организирането на извънкласни занимания, както и се подпомагат 
учителите при провеждане на учебния процес в училищата и др. На работодателя се предоставят 
средства за срока на трудовия договор на наетото лице за: трудово възнаграждение; допълнителните 
възнаграждения по Кодекса на труда; възнаграждения за основен платен годишен отпуск и дължимите 
здравни и социални осигуровки за сметка на работодателя. Безработните лица се назначават по трудово 
правоотношение за срок от 12 месеца.  
 
Освен програмите на национално ниво се предприемат и редица общински инициативи, 
както и инициативи на неправителствени организации, насочени към определени групи 
деца. Другите мерки, които са предприети са на законово ниво в областта на семейното 
и социалното подпомагане.   
 
Деца от уязвими етнически групи  
 
Едни от най-застрашените деца от не включване или ранно отпадане от 
образователната система са децата от най-уязвимите етнически групи, най-вече от 
ромската. В тази връзка се изпълняват редица програмни документи на централно и 
общинско ниво и са предприети конкретни стъпки за реализиране на дейности, които 
да подпомогнат децата, чиито майчин език не е български, да получат възможност за 
по-добро образование.  
 
Част от основните програмни документи са Плана за действие по изпълнение на  Рамковата програма за 
равноправно интегриране на ромите в българското общество /РПРИРБО/, Националния план за действие 
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и Националния план за действие по изпълнение на 
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите 
по тях са свързани с подобряване на образователното равнище на учениците от най-уязвимите 
етнически малцинства. Основният акцент в тези документи е поставен върху осигуряване на достъпа на 
ромските деца до училищата извън ромските квартали и подпомагане на интегрирането им в смесени по 
етнически състав класове. 
 
В изпълнение на приоритетните цели на Стратегията за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства, както и на другите стратегически 
документи, РИО съвместно със служители от общините и местните неправителствени 



 29

организации разработват от учебната 2005/2006 година едногодишни планове за 
образователна интеграция на децата от етническите малцинства. В тях се набелязват 
конкретни дейности в тази насока, които са  съобразени със специфичните особености 
в отделните общини. Изпълнението на едногодишните планове дава възможност на 
практика по места да се осигурят по-добри условия за обучение на децата чрез 
оптимизиране на училищната мрежа и подготовка и организиране на десегрегацията на  
детските градини и училищата в обособените ромски квартали. В духа на Закона за 
защита срещу дискриминация през учебната 2006/2007 година в правилниците на 
детските градини, училищата и обслужващите звена, както и в длъжностните 
характеристики на училищния персонал са включени разпоредби и клаузи за 
гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства и 
създаване на подходяща училищна среда. Оказва се и методическа помощ при 
разработване на общински програми и планове за действие за образователна 
интеграция на децата и учениците.  
 
Чрез РИО в сътрудничество с общините са идентифицирани възможните приемни 
детски градини и училища извън ромските квартали. Събрана е информация по 
отношение на сграден фонд, учебна база, кабинети, брой на ученици в приемните 
детски градини и училища и брой на децата и учениците, които трябва да се интегрират 
в детските градини и училищата извън обособените ромски квартали. Идентифицирани 
са и училищата със сегрегационен проблем и подлежащи на десегрегация. Данните за 
тях се актуализират всяка учебна година. В началото на периода на отчитане те бяха 
105 в цялата страна. В резултат на преструктуриране на училищната система и на 
десегрегационни проекти, които се осъществяват, в момента те са вече 64.  В 
идентифицираните от РИО приемни училища извън ромските квартали постепенно се 
обхващат ромски деца. Резултатите сочат, че през учебната 2006/2007 година 16 557 
ромски ученици са се обучавали в 262 приемни училища извън ромските квартали. От 
тях 3 929 са интегрирани през 2006/2007 г., което означава, че приблизително с 23.7 % 
се е увеличил броят на  учениците, изведени от училищата в ромските квартали. От 
тези ученици 1 248 са включени в десегрегационни проекти на НПО.   
 
С цел подпомагане подготовката за училище и като превантивна мярка срещу ранното 
отпадане през учебната 2006/2007 година в училищата, в които учат ромски деца, са 
били разкрити 1154  полуинтернатни групи – 576 от тях са в училища с преобладаващ 
състав  на ромски деца, а 578 – в интегриращи училища. В допълнение 70 помощници 
на учителя са подпомагали образователната интеграция на ромските деца в 
общообразователните училища. 
 
В университетите, които подготвят учители, са въведени на ниво бакалавър и магистър 
курсове по интеркултурно образование с фокус към адаптацията на ромските деца в 
смесена по етнически състав училищна среда. Във Великотърновския университет се 
обучават студенти в специалността „Начална педагогика с ромски език” за подготовка 
на учители по майчин ромски език. Едновременно с това Националният педагогически 
център чрез своите регионални структури от създаването си през 2005 г. предлага 
краткосрочни квалификационни курсове за успешна работа на учителите в 
мултикултурна среда. През 2006 г. са обучени 721 учители, а за 2007 г. са осъществени 
49 курса по тема “Интеркултурни компетентности” с 1 000 участници. 
 
Приключи проектът на Министерството на образованието и науката „Разработване на инструментариум 
за образователна интеграция на децата от малцинствата”. Проведени са обучения на 230 
административно-педагогически кадри за разработване на критерии и индикатори за  мониторинг и 
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оценка на напредъка в прилагането на заложените в националните планове и програми мерки за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Разработено и е 
отпечатано ръководство, предназначено за експерти от РИО, общини и директори на училища. 
 
За преодоляване на социалното изключване и постигане на ефективна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства от особено значение са мерките, 
свързани със съхраняване на културната им идентичност.  
 
Създадени са нормативни условия за изучаване на майчини езици и се изготвят учебни програми и 
учебни помагала, провеждат се квалификационни курсове за учителите, преподаващи съответния 
майчин език. В резултат на създадените условия през учебната 2005/2006 година например 27 000 
ученици са изучавали майчин турски език,  1 500 ученици са изучавали иврит като майчин език, 600 
ученици са изучавали майчин ромски език и 420 ученици са изучавали арменски като майчин език. 
Освен това, при разработването на новите учебни програми се въведе ново тематично ядро към тях, 
което позволява изучаването на историята и културата на отделните етнически малцинства у нас чрез 
урочното съдържание по отделните учебни предмети. Друга мярка е предоставената възможност за 
изучаване като извънкласна форма на “Фолклор на етносите – ромски фолклор” в часовете за 
свободноизбираема подготовка. По данни на РИО през 2006/2007 учебна година 3 800 ученици в 159 
училища в 24 региона от страната са изучавали  в часовете за  СИП “Фолклор на етносите – ромски 
фолклор”. 
 
Създаденият през 2005 г. от Министерски съвет Център за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства като второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити към министъра на образованието и науката започна да функционира 
от 2006 г. след приемането на Правилника за устройството и дейността на Центъра и 
след назначаването на персонал. Изготвена е тригодишна програма за дейността на 
Центъра. Усилията и дейността на центъра са насочени към успешното прилагане на 
принципите на интеркултурното образование и утвърждаване на толерантност и 
солидарност между участниците в образователния и обучителния процес от различните 
етнически групи.  
 
С решение на УС на ЦОИДУЕМ от 13.06.2007 г. е одобрен проект за финансиране  на стойност 700 000 
лв., от които 500 000 лв. от Ромски образователен фонд и 200 000 лв. съфинансиране от ЦОИДУЕМ.  
През 2007 г. е проведена първата конкурсна процедура. От постъпилите общо 439 проектни 
предложения са класирани 237 проекта. Финансиране са получили 83 проекта на обща стойност 
1 000 000 лв.  Броят на финансираните проекти  и  разпределението на средствата  по програми е както 
следва: 
1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите 
малцинства – 24 проектни предложения  на обща стойност 550 000 лв.;  
2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите 
малцинства – 14 проектни предложения  на обща стойност 100 000 лв.;  
3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите 
малцинства – 17 проектни предложения  на обща стойност 150 000 лв.;  
4. Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за 
взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно 
уважение, толерантност и разбирателство – 28 проектни предложения  на обща стойност 200 000 лв. 
През март 2008 г. е обявена и нова конкурсна процедура на тема „Образователна интеграция на деца и 
ученици от ромската общност”.  
 
С цел превенция на приема на нормално развити ромски деца в помощни училища е 
прието и/или съответно изменено законодателството в областта на образованието с 
оглед създаване на нормативни механизми за ограничаване на приема на здрави деца в 
специални училища. През 2006-2007 г. са закрити 12 помощни училища, в които са се 
обучавали много ученици от ромски произход. Чрез ЕКПО към РИО е извършена 
актуална оценка на учениците от закритите помощни училища, след което те са 
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насочени най-вече към интегрирано обучение в общообразователна среда. От закритите 
помощни училища две са от ромски квартали, в които няма общообразователно 
училище. 
 
През периода 2006-2007 г. Дирекцията по етнически и демографски въпроси към МС  
съвместно с МОН осъществи по програма ФАР проект BG 2003/ 004-937.01.03 
“Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинства с особено внимание 
върху ромите”. По проекта се проведоха обучения на учители, допълнително обучение 
на експерти, директори и учители  за подпомагане работата им в мултикултурна среда, 
бяха осъществени инвестиции за подобряване на материалната база в интегрирани 
училища и детски градини, бяха проведени дейности по институционално изграждане, 
и други.    
 
В рамките на проект BG 2003/ 004-937.01.03 “Образователна и здравна интеграция на уязвими 
малцинства с особено внимание върху ромите”, Компонент “Образование” са изработени следните 
материали, които в момента се оценяват с цел тяхното усъвършенстване или прилагане:  
1. Проекти на: 
- Програма за предотвратяване на отпадане от училищe; 
- Програма за допълнително обучение на отпадналите ученици с цел да бъдат подготвени да се върнат в 
училище;   
- Програма за връщане на отпадналите в училище; 
- Програма за извънкласни и извънучилищни дейности, подпомагащи процеса на образователна 
интеграция; 
- Cтатистическа софтуерна програма за проследяване на процеса на отпадане от училище. 
2. Образователни материали: 
- Методическо пособие за учители за работа със семейството; 
- Бележник за учителя  с 19 правила за работа с родителите; 
- Помагало за родители “Да зная и да уча: мое право и задължение”; 
- Методическо помагало за учители и ученици „Различни, но равни”; 
- Дидактически материал за ученици. 
3. Анализ на ефективността от работата на помощник на учителя, както и на готовността на общините и 
училищата да разкрият съответните работни места.  
4. Проект за образователна документация за включването на специализация „Помощник на учителя” в 
университетите. 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 
На 30 юли 2007 г. МОН стартира кампания за набиране на проектни предложения по 
четири операции, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” с общо бюджет за 2007 г. 23 176 586 лева. Бяха получени 1 049 проекта, 
разпределени по операции както следва:   
 по програма “Да направим училището привлекателно за младите хора” – 689 
проектопредложения; 
 по програма “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо 
прилагане на интеркултурно образование и възпитание” – 157 проектопредложения;  
 по програма “Разработване на механизми за училищни и студентски практики” – 

117 проектопредложения; 
 по програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 
специализанти и млади учени” – 86 проектопредложения. 
 
От всички 1 049 проектопредложения 405 ще получат финансова помощ. Данните 
показват, че интересът към програмите за безвъзмездна финансова помощ на МОН е 
сериозен. Получени са много качествени, но и немалък брой некачествени 
проектопредложения, поради което МОН предвижда засилена информационна кампания 
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с практически обучения. Положителен момент, който следва да се отбележи, са 
създадените устойчиви партньорства между образователните и обучителни институции, 
неформалния сектор, местната администрация и бизнеса. 
 
Програма “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно 
образование и възпитание” (Приоритетна ос 4, област на интервенция 4.1 Достъп до образование и 
обучение на групи в неравностойно положение, общ бюджет от 5 574 116 лв.) е насочена към 
представители на малцинствените етнически групи, лицата със специални образователни потребности, 
отпадналите от образователната система и децата в риск от отпадане. Тя цели да се намали броят на 
отпадащите и необхванатите от образователната система деца и ученици от изброените по-горе групи 
чрез създаване на условия за тяхната успешна интеграция. По този начин се очаква да намалее броят на 
рано напусналите училище деца, както и да се повиши делът на лицата със завършено средно 
образование, за да се постигнат заложените в ОП РЧР цели рано напусналите училище от 20 % през 
2006 г. да намалеят до 13 % през 2013 г. (при Лисабонска цел 10 %), а  делът на лицата със завършено 
средно образование от 76,5 % през 2006 г. да достигне 84 % през 2013 г. (Лисабонска цел 85 %). Сред 
очакваните резултати са: 
- Опознаване на културните различия на малцинствените етнически групи и преодоляване на 
дискриминацията; 
- 5000 деца от малцинствени групи, изведени от сегрегираните училища и интегрирани в 
образователната система и обществото; 
- Над 300 учители, обучени за работа в мултикултурна среда.  
 
Превенцията на отпадането от училище е цел и на програма “Да направим училището привлекателно за 
младите хора” (Приоритетна ос 4, област на интервенция 4.2. „Децата и младежта в образованието и 
обществото”, с общ бюджет от 9 779 150 лв.). Програмата съдейства и за подобряването на достъпа до 
образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните 
дейности и на формите за свободното време на учениците. Очакваните резултати са: 
- подобрени условия за социализация на учениците в рамките на училището като институция, 
организация и общност чрез постигане на подобрен психологически климат в училището, увеличаване 
на възможностите за самоорганизация на учениците в рамките на училището и ефективно партниране с 
родителите; 
- подобрени умения на учениците за адаптация към училищната организация, за реализиране в рамките 
на учебния процес и училищния живот и за развитие на личните способности; 
- да бъдат обхванати минимум 60 000 деца в извънкласни и извънучилищни дейности. 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
 
Основната цел на схема BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво 
местно развитие” е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие. Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 48 856 413 лева /24 979 887 евро/. Конкретните цели са да се 
подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на 
178 общини и да се осигури социално включване и равен достъп на групите в 
неравностойно положение, малцинствата, включително ромите. Предложените проекти 
трябва да подобряват възможностите за развитие на съответната територия, подобряват 
качеството на живот, жизнената и работна среда, повишават привлекателността на 
региона и да отчитат потребностите на групите в неравностойно положение, 
включително ромите.  
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Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ по схемата са: 
• Ремонт, реконструкция, обновяване на общински образователни институции - детски ясли и 

градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, в това число 
учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, общежития, учебни корпуси, 
вкл. прилежащото им дворно място;  

• Доставка на подходящо оборудване за общинските образователни институции – детски ясли 
и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища; 

• Извършване на одити за енергопотребление на общинските образователни институции; 
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност; 
• Внедряване на инсталации/съоръжения, основани на използването на алтернативни 

възобновяеми енергийни източници в общинските образователни институции; 
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе общински 

образователни институции. 
 
3. Здравни грижи 
 
Дейностите в областта на достъпа до здравна грижа и качествено обслужване на 
уязвимите групи са изключително разнообразни. Основните направления когато 
говорим за предоставяне на здравни услуги на групите в риск са: достъп до качествено 
здравеопазване за всички социални групи; подобряване на здравеопазването в селските 
и отдалечените райони; намаляване на детската смъртност и в тази връзка подобряване 
на детското и майчиното здравеопазване; увеличаване достъпа до здравна информация; 
превенция на употребата на алкохол, наркотици и упойващи вещества и намаляване на 
броя на лицата, злоупотребяващи с вещества и други. 
 
Във връзка с укрепване на механизмите за ползване на здравни услуги от групите в 
най-голям риск от социално изключване бяха предприети редица мерки.  
 
Ежегодно се осигуряват от държавния бюджет средства за заплащане на здравно-осигурителните вноски 
на лица, обект на социално подпомагане. През 2006 г. чрез дирекции “Социално подпомагане” в 
страната са изплатени здравни осигуровки на 165 228 лица средномесечно, а през 2007 г. – на 101 865 
лица средномесечно. Освен това годишно се гарантираха 5 млн. лева за осигуряване на диагностика и 
лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица без доход и/или имущество, което да им 
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. За 2007 г. данните сочат, че е платено 
болнично лечение от тези средства на 2 171 здравно-неосигурени лица. За децата здравните услуги и 
здравно-осигурителните вноски се поемат от държавния бюджет. 
 
Една от най-рисковите групи във връзка с достъпа до здравеопазване и здравни услуги 
в България е ромската общност. Затова бяха предприети мерки за осигуряване на равен 
достъп до здравни грижи; повишаване квалификацията на медицинския персонал за 
работа в мултикултурална среда; предоставяне на превантивни здравни грижи; 
подкрепа за здравното образование и промоцията на здраве сред уязвимите етнически 
групи.  
 
Част от мерките, които бяха предприети в периода 2005-2007 г., са: 
 
Провеждане на профилактика и диагностика сред ромското население  
Чрез мобилни кабинети с инсталирано медицинско оборудване се извършват 
профилактични прегледи от мобилни медицински екипи. Провеждат се профилактични 
гинекологични прегледи на здравно неосигурени ромски жени в подвижен кабинет /1 
111 жени бяха обхванати от реализираните профилактични гинекологични прегледи/. 
Провеждат се и изследвания за ранно откриване на туберкулоза и други заболявания, 
химиопрофилактика,  васкиниране, скрининг и други.  
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През 2007 г. в Министерство на здравеопазването са получени 5 мобилни кабинета и 2 мобилни 
флуорографа за извършване на профилактични прегледи и от м. февруари 2007 г. съвместно с 
Регионалните центрове по здравеопазване в петте пилотни области (Ямбол, Пазарджик, Кюстендил, 
Враца и София–град) са прегледани общо 21 841 здравно неосигурени представители на уязвими 
малцинствени групи със специален фокус върху ромите. Проведени са 720 профилактични прегледи с 2 
подвижни флуорографа  в петте споменати по-горе пилотни общини. Извършени са и 6 048 
профилактични прегледи на здравно неосигурени лица в 10 области. Проведени са и 14 501 
специализирани прегледи на място в кварталите за профилактика и ранно откриване на белодробни 
заболявания на здравно неосигурени лица в 20 области.  
 
За 2008 г. са планирани: 

1. Профилактични прегледи на не по-малко от 475 здравно неосигурени лица месечно в областите 
Благоевград, Видин, Пловдив, Плевен и Стара Загора с мобилна техника от Министерството на 
здравеопазването. 

2. Профилактични АГ прегледи на не по-малко от 330 здравно неосигурени лица месечно в 
областите Добрич, , Монтана, Пазарджик и Ямбол с предоставената мобилна техника със 
специализирано оборудване по програма ФАР. 

3. Профилактични педиатрични прегледи на не по-малко от 300 деца месечно в областите Добрич, 
Монтана, Пазарджик и Ямбол с предоставената мобилна техника със специализирано оборудване по 
програма ФАР. 

4. Профилактични прегледи на не по-малко от 300 здравно неосигурени лица месечно за ранно 
откриване на белодробни заболявания от област Пловдив и съседни на нея области с мобилни 
флуорографи. 

5. Профилактични прегледи на не по-малко от 300 здравно неосигурени лица месечно за ранно 
откриване на белодробни заболявания от област Плевен и съседни на нея области с мобилни 
флуорографи. 
 
Във връзка с провеждане на превантивна работа в ромската общност по проблемите на  
превенция и контрол на ХИВ/СПИН е внедрен успешен подход чрез създаването на 
модел за предоставяне на специфични услуги вътре в общността. Тези услуги спомагат 
за увеличаване на достъпа на представителите на ромската общност до съществуващите 
здравни и социални служби. 
 
Най-важните мерки са: 

• Изграждане на екипи от ромската общност, които предоставят следните услуги: работа на 
терен, здравно консултиране, обучение в групи за развитие на социални умения, обучение на 
обучители на връстници/младежки лидери, работа с общността, специфични услуги. 

• Изграждане на здравно-социални центрове в някои градове в ромските им квартали, които се 
управляват от местните организации, работещи в ромската общност, а здравните и социалните 
услуги се предлагат от обучените ромски екипи.  

• Закупуване и оборудване на мобилни медицински кабинети.  
• Изградено е партньорство с други служби, организации и институции, предоставящи услуги и 

подкрепа на местно равнище. Създадена е национална мрежа от организации, работещи в 
ромска общност, по модела на превантивна служба за предоставяне на качествени услуги сред 
уязвими групи. 

• Безплатно консултиране и изследване за СПИН.  
 
Дейности по обучение и квалификация 
Основните дейности включват: осигуряване на допълнителна квалификация на 
медицинския персонал за работа в мултикултурна среда; въвеждане на изменения и 
допълнения в учебните програми на медицинските университети и колежи в посока на 
интеркултурното им съдържание; РИОКОЗ организират различни по продължителност 
обучения, с които са обхванати основно медиатори, представители на ромски 
неправителствени организации, обучители на подрастващи за работа в ромска общност 
и домовете за отглеждане и възпитание на деца без родителски грижи, млади жени и др. 
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През 2007 г. бе предприета устойчива инициатива за назначаване на постоянна работа на т.нар. „здравни 
ромски медиатори”. В резултат на съвместни действия на Министерството на труда и социалната 
политика и Министерството на здравеопазването през 2007 г. са осигурени средства за трудови 
възнаграждения за 60 здравни медиатори чрез делегиране на средства от централния държавен бюджет 
към бюджета на общините. Здравните медиатори са обучени със съдействието на НПО и одобрение на 
МЗ и са назначени в общини на територията на цялата страна. 44 медиатора са получили удостоверение 
за професионална квалификация през 2007 г. и е осигурена трудова реализация на 52 медиатори и 
текущото им обучение, чрез назначаването им в общините. През 2008 г. тази инициатива бе развита, 
като са осигурени работни места за 111 медиатори. 
 
Провеждане на популярно-образователна дейност в здравната сфера с цел 
повишаване на здравната култура и информираността 
Стимулира се създаването на извънкласни форми на здравно образование и спорт. 
Регионалните инспекции за опазване на общественото здраве (РИОКОЗ) организират 
беседи с млади хора от ромски и турски произход по различни теми, най-честите от 
които са свързани с: подобряване на репродуктивното здраве, семейно планиране, 
контрацепция, нежелана бременност, СПИН и полово предавани инфекции, 
преодоляване въздействието на рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с 
алкохол, употреба на наркотични вещества, предпазване от най-разпространените 
заразни болести, за правилното отглеждане на децата.  
 
Във връзка със своевременно регистриране на новородените и децата при общопрактикуващ лекар и 
последващото им обхващане с прегледи и имунизации от РИОКОЗ са издадени брошури, 
разпространявани още в родилните отделения, използват се местните кабелни телевизии, посещават се 
на място родилките, активно се издирват деца без личен лекар. Всички инспекции популяризират 
дейността на имунизационните кабинети, създадени към тях, за да бъдат имунизирани децата, които по 
една или друга причина са пропуснали определен прием от дадена ваксина. РИОКОЗ много често и 
широко използват местните медии за разпространение на здравни знания и полезна информация, 
адресирана специално към лицата от ромски произход. Провеждат се дискусии и беседи в подкрепа на 
бременни и млади майки за подобряване уменията им при отглеждане на децата, разясняват се 
значението на имунизациите и редовните консултации.  
 
Важно значение за успеха на тези дейности има съвместната дейност на РИОКОЗ и 
здравните медиатори. Пример в това отношение е проектът “Подобряване достъпа до 
здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”, където експерти от 
инспекциите изнасят беседи пред здравните медиатори и населението по 
предварително заявени теми в областите, свързани с предпазване от заразни 
заболявания, ранните раждания, преодоляване на зависимостите и др.  
 
Тематични изследвания  
Провеждат се проучвания сред лица от ромски произход като например: за 
установяване училищната зрялост и готовност за обучение, за здравното състояние на 
деца и ученици и други, за установяване нивото на здравни знания. Беше проведено и 
проучване на условията, при които се предоставят медицински услуги на ромското 
население в България.  
 
Партньорство с неправителствени организации 
То се изразява най-вече в съвместни проекти или подкрепа на проекти на 
неправителствени организации, голяма част от които са ромски организации, с цел 
подобряване на здравното състояние на ромите. 
 
4. Достъпна среда /архитектурна среда, транспорт, информация/ 
 
Създаването на условия за достъпна среда е детайлно уредено в българското 
законодателство. Една от целите и на Стратегията за осигуряване на равни 
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възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г., е създаване на адаптирана  към 
нуждите на хората с увреждания среда.  
 
Стратегията включва едно направление за достъпна среда за хората с увреждания и едно направление за 
достъпна информация и комуникации. В направлението за достъпната среда се обръща внимание на 
физическия достъп до обществени сгради (училища, детски градини, висши учебни заведения, театри, 
ресторанти, болници, сгради на държавни, културни и спортни институции и др.), жилища, открити 
пространства и работни места, а така също и на осигуряването на дъстъпен транспорт. 
 
В последните години усилията са насочени към практическата реализация както на 
законодателството, така и на стратегическите и програмни документи. 
 
По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до края на 
2007 г. 1 182 сгради, държавна и общинска собственост, са приведени в съответствие с 
изискванията за достъпна среда. В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 
юни 2008 г. за осигуряване на свободен достъп за хората с увреждания до всички 
сгради на държавната администрация и административните структури на съответните 
второстепенни разпоредители се разработва План за действие за осигуряване на 
свободен достъп за хората с увреждания до сградите на държавната администрация.  
 
През 2006 г. Министерски съвет прие Наредба за общите правила за организация на административното 
обслужване (Обн. ДВ. бр.78 от 26.09.2006 г.). Наредбата определя като принцип на административното 
обслужване гарантирането на равен достъп до административните услуги и до информацията за 
административното обслужване. В наредбата се обръща специално внимание на хората с увреждания и 
уязвимите групи, а именно: 
- въвежда се изрично изискване информацията за административното обслужване да бъде достъпна за 
хора с увреждания;  
- въвежда се задължителен стандарт за качество на административното обслужване: “в служебните 
помещения, където се осъществява административно обслужване, да се осигуряват места за сядане и 
подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания”. 
 
В голяма част от общините в страната има положителен обществен отзвук и нагласи 
относно осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания. Проведени са осем 
семинара за обучаване на главните архитекти на общини за европейските изисквания за 
достъпност и националната нормативна уредба. В общинските бюджети се заделят 
средства за адаптиране на сгради, училища, културни институции и други, но и 
спонсори също предоставят средства за тази цел. 
 
За пета поредна година Община Варна реализира активната си социална политика посредством 
Социална програма за хора в неравностойно положение, създадена през 2003 г. по повод 
Международната година на хората с увреждания и превърнала се в Програма за всички рискови групи. 
Приоритет и през 2007 година са дейностите насочени към предоставяне на услуги в общността за хора 
с увреждания и осигуряване на достъпна архитектурна и информационна среда. Монтирани са първите в 
града вертикални платформи за хора с увреждания на Централен подлез и подлез Зимно кино „Тракия”. 
Изработени са нови 70 гласови информатори за автобуси и тролейбуси в помощ на хора с увредено 
зрение. Предоставени са по 35 бр. устройства на „Транстриумф Холдинг” АД и „Градски транспорт” 
ЕООД. Изработени са 900 броя дистанционни за задействане на сигнализиращите устройства, от които 
до този момент са раздадени 600 броя на хора със зрителни увреждания. Продължава раздаването им по 
списъци. Със средства от Социалната програма е осигурено  финансиране за довършване ремонта на 
вила „Ривиера”, в която се помещава „Дневния център за възрастни с умствени увреждания”, който е 
официално открит на 17 септември 2007 г. 
  
Други общини, които следва да бъдат откроени за това, че са положили сериозни усилия за осигуряване 
на достъпна среда за хората с увреждания са Девин, Севлиево, Николаево, Пазарджик, Добрич, Нова 
Загора, Провадия, Смолян, Шумен, Мизия, Раднево, Силистра, Антоново, Пещера, Панагюрище, 
Радомир и други.  
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С оглед осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания са адаптирани 
подходите към административните сгради и многопрофилните транспортни болници в 
градовете София, Пловдив и Варна. В началото на 2007 г. беше утвърдена нова 
Методика за финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически 
и спортни обекти с международно, национално и регионално значение. Тази програма е 
нова и се изпълнява от АХУ от 2007 г. За 2007 г. АХУ е сключила договори с 25 
културни и спортни институции за осигуряване на достъп и/или адаптиране за хора с 
увреждания на обща стойност 921 126 лв. 
 
Отчитайки факта, че за хората с увреждания е от значение физическата активност в 
терапевтичен и психологически план, Държавната агенция за младежта и спорта 
(ДАМС) изготви и изпълнява стратегия за осигуряване на достъп до спортни обекти и 
съоръжения. Две са основните направления: премахване на архитектурните бариери с 
цел осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания и 
инициативи, подпомагащи премахването на архитектурните бариери на спортните 
обекти и съоръжения. 
 
Министерството на културата ангажира вниманието на редица културни институции за 
приобщаването на хората с увреждания към духовния живот на страната ни. В областта 
на театралната дейност, във всички софийски театри и голяма част от извънстоличните 
театри са създадени постоянни и подвижни рампи за придвижване на лица, ползващи 
инвалидни колички.  
 
В рамките на утвърдените бюджетни средства за ремонт е осигурен достъп на хората с 
увреждания до държавните културни институти в областта на музикалното и танцово 
изкуство с национално значение. В голяма част предстоящите довършителни дейности 
за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в горепосочените институции 
ще бъдат включени в Плана за действие за осигуряване на свободен достъп до 
структурите на държавната администрация. Във всички музеи и галерии на подчинение 
на Министерството на културата са създадени условия за свободен достъп на хора с 
увреждания (с изключение на музеите „Христо Ботев” в гр. Калофер и Националния 
музей за българско изобразително изкуство). Необходимо е да се отбележи, че някои от 
музеите са родни къщи на писатели, музиканти и други изтъкнати личности, които са 
паметници на културата и съществуват ограничения относно тяхното адаптиране. 
 
В редица читалища в страната са изградени съоръжения, осигуряващи достъп на хора с 
инвалидни колички до различни помещения в сградата на читалищата – библиотеки, 
репетиционни зали, административни помещения. Подобренията са направени в 
рамките на самостоятелно защитени от страна на читалищата проекти.  
 
Редица общини в България изпълняват мерки във връзка с осигуряването на 
транспортни услуги на трудноподвижни лица, въвеждането в масовия градски 
транспорт и общественото пространство на светлинни и звукови технически 
приспособления, както и осигуряване на места за паркиране за хора с увреждания.  
 
За разширяване възможностите на хората с увреждания за достъпен транспорт и 
транспортни услуги, поетапно основните железопътни гари се оборудват с пунктове за 
информация, диспечеринг и медицински грижи.  
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По информация на Министерството на транспорта, през 2007 г. достъпни са жп гарите в София, Варна, 
Бургас, Пловдив и Стара Загора. Извършен е ремонт на перона на жп спирка Павел баня, за да се 
осигури безпрепятствен достъп на пътуващите във влаковете до балнеоложките рехабилитационни 
центрове. Продължават и дейностите по адаптиране на други гари в страната /например: Кърджали, 
Кремен, Горна Оряховица, Златица, Сандански, Русе и други. Открити за обслужване на 
трудноподвижни лица са гарите Червен бряг, Плевен, Горна Оряховица, Ямбол и Шумен. През 2007 г. е 
сключен тристранен договор между „БДЖ” ЕАД, Национална Компания „Железопътна 
инфраструктура” (НК „ЖИ”), и Български червен кръст (БЧК), според който обслужването на 
трудноподвижни лица в гаровите служби на София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна се извършва 
от представители на БЧК. 
 
„БДЖ” ЕАД като железопътен превозвач е разширил дейността по обслужване на 
трудноподвижни лица, които ползват инвалидни колички, като е увеличил броя на 
влаковете със специализирани вагони. Всички дизелови мотриси „Дезиро” са 
оборудвани с подвижни сгъваеми платформи, за които не е необходима предварителна 
заявка за пътуване. Поетапно се изпълнява програма за скосяване на перони и тротоари 
с цел осигуряване на възможност за придвижване с инвалидна количка. 
 
Дейността по осигуряване на достъпен автомобилен транспорт се осъществява чрез 
изготвяне и прилагане на нормативни изисквания за внедряване на превозни средства и 
транспортно обслужващи обекти за ползване от трудноподвижни лица, респективно и 
хора с увреждания.  
 
Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства. Установени са техническите изисквания към 
автобусите, предназначени за превоз на трудноподвижни лица.  
 
Изготвени са и предстои финализирането на проекти за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на територията на Република България. 
Въвежда се изискване превозите с автобуси клас І по градски основни линии (линиите за масовите 
пътнически превози) да се изпълняват само с автобуси с нисък под. Превозвачите се задължават да 
осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на лица, придружени от кучета – водачи.  
 
Съвместно с общините в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас са 
определени и обозначени паркоместа пред приемните здания на жп гарите за паркиране 
на лични и специализирани автомобили на трудноподвижни лица. Паралелно с това в 
градския транспорт поетапно се пускат в експлоатация автобуси и трамваи с падащ 
борд, както и специализирани бусове за трудно подвижни лица.  
 
Пуснатият в експлоатация нов терминал на Летище София също е съоръжен със 
специализирани движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица. На 
международните летища в София, Варна и Бургас функционират специализирани 
автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от въздухоплавателните 
средства до терминалите и обратно (амболифтове). В тези три международни летища са 
изградени специализирани сервизни помещения за трудноподвижните лица. Трите 
летища разполагат със закупени собствени инвалидни колички, които се предоставят на 
желаещите по заявка.  
 
С цел осигуряването на достъп до информация, Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения (ДАИТС) изпълнява под-проект „Е-Интеграция на хора с 
увреждания” към проект „Телецентрове”, съ-финансиран от ПРООН. Той е насочен към 



 39

подобряване качеството на живот и успешната интеграция на хората с увреждания във 
всички сфери на живота.  
 
През 2007 г. по проекта са преминали курс на обучение 176 лица със зрителни, слухови и двигателни 
увреждания за придобиване на основни компютърни умения в 14 общини на страната. Подготовката на 
обученията е осъществена съвместно с регионалните звена на Министерство на труда и социалната 
политика, както и местни неправителствени организации на и за хора с увреждания. С цел успешната 
реализация на обученията е закупено необходимото оборудване и специализиран софтуер. В някои 
общини в страната се провеждат и собствени инициативи във връзка с провеждането на подобни 
обучения /например: Варна, Дряново и др./. Следващите фази на програмата „Е-Интеграция на хората с 
увреждания” включват: 60 лица, които демонстрират потенциал и мотивация и преминават 
специализирано обучение, съдържащо модули за работа с програми за уеб дизайн, от тях 20 
продължават експертно обучение по програми за индустриален и електронен дизайн. Последните 
предстои да получат мобилни компютри, което би им осигурило възможност да работят в домовете си. 
 
Част от другите инициативи, с които Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения е ангажирана през 2007-2008 г., са: 

• изграждане на обществени места за достъп до on-line услуги – телецентрове (i-
centre) - до момента е разгърната мрежа от 107 телецентъра, изградени в 
специално подготвени и оборудвани помещения във всички райони на страната 
и е създаден един мобилен телецентър. Предвижда се проектът да обхване 
всички общини в България до 2009 г. В телецентровете се предлагат над 30 вида 
услуги в следните категории: административни електронни услуги, обучения, 
достъп до интернет и електронно съдържание; 

• реализиране на стратегията за внедряване на ИКТ в българските училища (i-
class) – изграждане на Национална образователна информационна мрежа 
обхващаща българските училища и управлението й; доставка на оборудване; 
доставка на Интернет; 

• Дейности, свързани с безопасността в интернет пространството /кампания 
„Децата безопасно в Интернет”, сборник „Децата в новата информационна 
среда”/, както и подготовка, издаване и разпространение на „Наръчник по 
Интернет грамотност”. 

• Проект „иИнтеграция на малцинствени групи” в 5 общини. На първия етап са 
обучени 85 човека, които успешно издържаха изпит онлайн, при средна 
успеваемост - 70 %. След завършване на първия етап, ромите с най-добър 
резултат влязоха в ново ниво на обучение по IT Card. 

• Безплатен компютърен курс за млади хора с увреждания. 
• Партньор по проекта "Българските библиотеки - място за достъп до информация 

и комуникация за всеки" заедно с Министерството на културата, Съюзът на 
библиотечните и информационните работници, Националното сдружение на 
общините и ПРООН.  

 
Друг проект в сферата на библиотечното дело е и изпълняваният от Народната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий” и още 30 библиотеки (23 публични, регионални читалища, 6 университетски и 1 
научна) проект „Достъп  до електронна информация за хора с увреждания”. Проектът е финансиран от 
Британския Съвет и осъществен с участието на Съюза на библиотечните и информационните 
работници.  

 
В проекта на Национална програма за ускорено развитие на Информационното 
общество в Република България 2008 – 2010 г. се отделя внимание на 
предизвикателствата по отношение на физическата е-достъпност и равните 
възможности за е-достъп в България. Едно от предизвикателствата е осигуряване на 
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достъпност на всички публични уебсайтове за хора с увреждания, както и възможности 
за чуждоезиков превод. 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
 
Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” се 
финансира по линия на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” от Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  ОПРР. Конкретните цели на схемата са 
да се подобри, обнови и модернизира образователната, социалната и културната 
инфраструктура в градските ареали и да се осигури социално включване и равен достъп 
на групите в неравностойно положение, вкл. ромите. Предложените проекти трябва да 
допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали; 
подобряват качеството на живот, жизнената и работна среда; повишават 
привлекателността на региона и да отчитат потребностите на групите в неравностойно 
положение, включително ромите. 
 
Общият размер на средствата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ е 245 260 750 лева, от които 208 471 637 лева представляват 
съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите следва да се 
осъществяват на територията на 86 общини, попадащи в обхвата на градските 
агломерационни ареали. Одобрени за финансиране към настоящия момент са 15 
проекта, като общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 
62 560 605,44 лв., както следва: 

• по Компонент 1 „Образователна инфраструктура” - 53 684 943,59 лв. (12 
проекта) 

• по Компонент 3 „Културна инфраструктура” –   8 875 661,85 лв. (3 проекта) 
 
Резултатите, които ще бъдат постигнати чрез осъществяване на дейностите по одобрените проекти за 
Компонент 1 “Образователна инфраструктура” са: 

• Обновени и ремонтирани 33 училища, включително осигурен достъп за хора с увреждания и 
внедрени мерки за енергийна ефективност; 

• Обновени и ремонтирани 40 детски ясли и градини; 
• Около 15 386 ученици/деца, облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура;  

 
Резултатите, които ще бъдат постигнати чрез осъществяване на дейностите по одобрените проекти за 
Компонент 3 – “Културна инфраструктура, са”: 

• Обновени и ремонтирани 12 сгради в сферата на културата, включително осигурен достъп за 
хора с увреждания и внедрени мерки за енергийна ефективност; 

• Население, облагодетелствано от подобрената образователна инфраструктура – около 206 000 
души. 

 
Схемата излиза извън рамките само на осигуряване на достъпна среда. 
 
5. Жилища 
 
Подобряване на жилищните условия на уязвими групи, като ромите, 
семействата с ниски доходи и лица, напускащи специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги 
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Една от  стратегическите цели на Националната жилищна стратегия на Република 
България е: ,,Създаване на работещ механизъм за осигуряване на нови достъпни 
жилища (за покупка и отдаване под наем)”. За изпълнението на тази цел е създадена и 
се реализира Програма Б-4 към стратегията: ,,Осигуряване на достъп до жилища на 
семейства с ниски доходи”. Ролята на държавата е по изпълнение на Стратегията и 
програмите към нея е свързана със законово регламентиране и контрол на 
инструментите на законодателството, както и със създаване на организационна, 
техническа и финансова основа и осигуряване на експертно и информационно 
съдействие. 
 
По Програма Б-4 в момента се подготвят предварителни проекти на: 
- Закон за насърчаване строителството и обновяването на жилища, който ще предложи оптималната и 
реалистична степен на държавното подпомагате в жилищния сектор; 
- Закон за жилищните асоциации – жилищните асоциации ще управляват и поддържат жилищен фонд, 
предназначен за отдаване под наем на социално слаби лица или семейства с установени жилищни 
нужди, както и общежития, пансиони или друг вид средства за подслон, предназначени за настаняване 
на бездомни, лица с увреждания или други лица в неравностойно социално положение. Жилищните 
асоциации ще се подпомагат от държавата. 
 
Правителствената политика в жилищния сектор е насочена и към трайно и решително 
подобряване на жилищната среда на етническите малцинства в неравностойно 
положение с фокус върху обособените квартали, населявани предимно от роми. Цели 
се преодоляване на различията в условията на живот, допринасящи за социално-
икономическа изолация и влошен здравен статус на ромската общност, поради лоша 
или липсваща инфраструктура и отсъствие на регулация на обособените ромски 
квартали в урбанизираните територии. Проектните дейности предоставят пряка 
инвестиционна подкрепа за благоустрояване на квартали с преобладаващо 
малцинствено население чрез ново строителство и рехабилитация на обекти от 
публичната техническа и социална инфраструктура. На 30 ноември 2006 г. приключи 
реализацията на проект BG0204.01 “Урбанизация и социално развитие на райони с 
преобладаващо малцинствено население” с бюджет на стойност 5 930 000 евро.  
 
Специфичните цели на проект BG0204.01 “Урбанизация и социално развитие на райони с 
преобладаващо малцинствено население” се състоят в подобряване достъпа до обществени услуги и 
ограничаване на безработицата сред лица, принадлежащи към етнически малцинства в целевите райони. 
Проведоха се национални и местни информационни кампании, пресконференции, поддържаше се 
електронна страница на проекта. 
Проектът се осъществи в 6 целеви общини: Лом, Стара Загора, Пазарджик, Омуртаг, Венец и Дулово. 
Обединява три компонента, насочени към подобряване на заетостта сред целевата общност, като 
единият компонент осъществява това чрез строителство на инфраструктурни обекти. В резултат на 
строителните дейности, извършени по компонента Строителство и създаване на временна заетост в 6-те 
целеви общини бяха създадени/подобрени следните инфраструктурни обекти: изградени са 33 428 метра 
водопроводна мрежа; изградени са 7 251 м. водопроводна канализация за отпадни води; изградени са 63 
903 м. асфалтово покритие и прилежащи тротоари (вкл. монтирани 15 лампи за улично осветление); 
построена е детска градина в с. Поройно, община Дулово; построен е Ромски социален и културен 
център в град Стара Загора; изградени са две водохранилища в с. Байково и с. Боян, община Венец. 419 
безработни от етническите малцинства са наети на обектите чрез Дирекции “БТ”. 
 
В сферата на подобряване на жилищните условия многогодишния проект 
”Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно 
положение със специална насоченост към ромите” – фази 1 и 2, предвижда мерки за 
строителство и възстановяване на инфраструктурни обекти на територията и в близост 
до ромски квартали.  
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Във връзка с подготовката за изпълнение на дейностите по първата фаза на проекта е извършено: 
проучване на нуждите от подобряване на техническата и социална инфраструктура в 14 общини; на 
администрациите на тези 14 общини е предоставена възможност да кандидатстват с предложения за 
извършване на ремонтни или строителни дейности на обекти на техническа и социална инфраструктура, 
намиращи се на териториите на ромски махали; изготвен е анализ на получените предложения за 
финансиране и са номинирани 13 проекта, които да бъдат финансирани на територията на 7 от 
общините. 
 
В Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
Република България за периода 2005-2015 г. са предвидени две инвестиционни мерки, 
свързани със социалните жилища на представителите на ромската общност. 
 
- ,,Подобряване качеството на изградените в съществуващите квартали жилища, които отговарят на 
нормативните изисквания и на  действащи или актуализирани подробни устройствени планове на 
съответните квартали” 
Мярката обхваща подобряване качеството на 25 % (или на 17 180 броя) от съществуващите в целевите 
квартали жилища, които отговарят на нормативните изисквания и на действащите или актуализирани 
подробни устройствени планове на съответните квартали. 
- “Изграждане на социални  жилища на новоотредени терени”, която включва изграждане общо на 
около 30 000 социални жилища с прилежащата им техническа инфраструктура, за посрещане на 
нуждите, възникнали при провеждане на мероприятия по устройство на територията – улична 
регулация, изграждане на техническата инфраструктура, привеждане на сгради към строително-
техническите норми (9 000 жилища – за преместване на домакинства поради изпълнение на 
устройствени планове и 21 000 жилища при преместване с цел намаляване гъстотата на заселване).   
 
В ход е и програма за подобряване на част от техническата инфраструктура в квартали 
с компактно ромско население. Изпълнени са или се изпълняват обекти на 
водоснабдяване, канализация, улична мрежа в населени места от 35 общини - 94 954 
кв.м улична мрежа, 9 234 кв.м благоустроени площи, 9 129 м бордюри и пр. 
 
Във връзка с мерките за подкрепа и по-специално за изграждане на капацитет и развитие на 
партньорства, както и за изграждане на координационни механизми за събиране, обработка и 
разпространение на информация за дейности в общността и на добри практики в рамките на 
Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите важни отговорности са 
определени за НССЕДВ. Партньорствата целят участие на организации от общностите, други 
неправителствени организации, служители на общински и държавни органи, представители на частния 
бизнес. В тази връзка са проведени редица обучителни семинари и заседания, в резултат на които  беше 
активизирана работата на ръководните и експертни служители от съответните администрации и на 
общинските съвети по изготвяне на конкретни планове за преодоляване на съществуващото положение 
в сферата на жилищните условия на ромите. Към края на 2006 г. по предварителни данни в МРРБ са 
постъпили проекти на обща стойност около 17 млн. лв. Степента на изпълнение на програмата е 
предмет и на мониторинг от страна на НССЕДВ.  
 
На 12 юли 2007 г. от ХL Народно събрание бе приет Закон за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на територията. Чрез Закона се създават разпоредби относно 
възможностите за урегулиране и благоустрояване на съществуващи застроени 
поземлени имоти в населени места или части от тях с компактно ромско население и за 
урегулиране на нови територии за застрояване  със социални  жилища. Предвидена е 
възможност за създаване на специфични правила и нормативи към устройствените 
планове в населените места и за нови територии, предназначени за ниско жилищно 
застрояване със социални жилища. С това  се създават предпоставки в жилищните 
територии да се запазят в по-голяма степен съществуващите сгради и характерна 
структура на кварталите. 
 
Съгласно Закона, специфичните правила и нормативи се приемат от Националния експертен съвет по 
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предложение на общинския съвет (общинските съвети) преди одобряването на устройствените планове. 
Със Закона се дефинира понятието „социално жилище”, което е жилище, предназначено за лица с 
установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на 
държавата или общината. Извършените проучвания и анализи показват, че преобладаваща част от 
нуждаещите се от настаняване в социални жилища са от ромската общност. 
 
От  общо 60 общини с над 10 % ромско население  в 59 има разработени и приети 
Общински планове за развитие с конкретни мерки за ромското население. 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
 
ОП „Регионално развитие” 2007-2013 включва и операция „Жилищна политика”, която 
ще финансира дейности, свързани с  осигуряване на съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение, чрез обновяване и промяна на предназначението на 
съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с 
нестопанска цел. Операцията е в размер на приблизително 80 млн.лв. и ще бъде 
отворена за набиране на проектни предложения най-рано през средата на 2009 г. 
 
ІІІ. СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ЕТНИЧЕСКИ 
ГРУПИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 
  
Сред най-уязвимите малцинствени етнически групи са представителите на ромската 
общност. В тази връзка българското правителство работи в условията на установена 
цялостна стратегическа и институционална рамка за действие, както и изграден 
административен капацитет за мониторинг при решаването на специфични проблеми 
на ромската общност. Проблемните области в социално-икономическото положение на 
ромската общност са идентифицирани, като дейностите по тяхното решаване в сферата 
на заетостта, здравеопазването, образованието, жилищните условия, защита от 
дискриминация и осигуряване на равни възможности са отразени и в Националния план 
за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”. 
 
Именно тази инициатива даде допълнителен тласък на политиката по отношение на 
ромското включване в България. Приоритетните области за Република България в 
Националния план за действие (НПД) по инициативата „Десетилетие на ромското 
включване 2005 – 2015 г.” са: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, 
култура, защита от дискриминация. 

 
Международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” представлява първи 
опит за съвместни действия в международен мащаб с цел промяна на живота на ромите в Европа. 
Основните цели на Десетилетието са ускоряване и подобряване благоденствието на ромите чрез 
включването им в процеса на вземане на решения и осъществяване на преглед на напредъка по 
прозрачен и количествено измерим начин. 
 
Националният старт на Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г. беше даден на 8 април 2005 
г. На 12 юни 2006 г. бе прието Постановление на Министерски съвет за приемане на едногодишното 
председателство на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” от българска 
страна за периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г. и за присъединяване на България към 
Процедурните правила на Десетилетието. Изпълнението на Постановлението е възложено на министъра 
на труда и социалната политика. На 4 юли 2006 г. в гр. София се състоя Официалната церемония по 
приемане на председателството на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” 
от българска страна. Министерският съвет определи национален координатор на инициативата 
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“Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”. На 12 декември 2006 г. Народното събрание прие 
Закон за ратификация на Процедурните правила на „Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 
г.”.  
 
Със заповед на министъра на труда и социалната политика в МТСП бе сформирана междуведомствена 
работна група за извършване на мониторинг на Националния план за действие по инициативата 
“Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”.  
 
Към министъра на труда и социалната политика бе създаден «Съвет за интеграция на ромите в 
българското общество». Задачата на Съвета е да обсъжда и да дава мнения по въпросите на ромското 
социално включване и равнопоставеността на ромите в българското общество. В Съвета участват 24 
ромски неправителствени организации, които подпомагат работата на Националния координатор на 
инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”. Съвета провежда своите заседания на 
всеки 3 месеца. 
 
Някои ключови дейности 
 
Осъществена бе серия от семинари за повишаване на информираността сред ромската 
общност в цялата страна.  
 
През 2006 г. бяха проведени 6 семинара, през 2007 г. 9 семинара и едно социологическо проучване на 
тема: “Роми за ромите”, а до този момент през 2008 г. един семинар на тема: “Национални инструменти 
и политики за социално и икономическо включване на ромите”. Целта на семинарите бе повишаване на 
информираността на формални и неформални ромски лидери и на ромската общност в областта на 
мерки и програми за равен достъп до пазара на труда, социално осигуряване, образование, 
здравеопазване и др. През 2006 г. са проведени и 5 регионални семинари за ромската жена, през 2007 г. 
два семинара , а през 2008 г. една  кръгла маса на тема: “Ромската жена настояще и бъдеще”. Целта на 
семинарите бе насърчаване на социална роля на ромската жена и отговорното родителство, 
предприемане на мерки за намаляване на ранно отпадащите деца от образователната система, както и за 
връщането и задържането на децата в училище. През 2006 г. МТСП бе проведен двуседмичен стаж за 
студенти от ромски произход. 
 
Конкретни дейности за преодоляване на бедността и социалното изключване сред 
ромската общност се реализират чрез програми за повишаване на 
конкурентноспособността на ромите на пазара на труда, включително в съвременните 
области на трудова активност. Резултатите от осъществявания мониторинг говорят за 
устойчивост на предприетите мерки, свързани с повишаване на пригодността за заетост 
и квалификация на безработни роми, осигуряване на заетост на ромите, търсещи 
работа, създаване на условия за запазване на заетостта на работещи и кариерно 
развитие, насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 
бизнес, изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост на ромите и 
насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на 
ромите. 
 
Няколко програми и предприети действия следва да бъдат откроени във връзка с 
участието на пазара на труда на ромите:  

•  Национална програма “От социални помощи към осигуряване на 
заетост” 
 
Следва да се отбележи, че съгласно нормативната уредба, административната статистика на бюрата по 
труда не съдържа информация за етническата принадлежност на безработните лица, поради това не 
могат да се представят точни данни за включените в отделните програми лица от ромски произход. По 
експертни оценки над 80% от обучаваните и около 50% от заетите са роми). 
 

•  Проект “Красива България” 
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Чрез реализирането на проекта се осигурява временна заетост в сферата на строителството и в сферата 
на туризма, обучение за професионална квалификация на безработни лица в строителни и туристически 
умения. Проектът се реализира с финансиране от МТСП и общините. Съгласно последната обобщена 
информация по проекта са работили общо 2 396 лица, в т.ч. около 33 % роми, наети по обектите на 
проекта.  
 

•  Проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS 
 
По проекта /описан в раздел І/ има и Компонент “Заетост за ромите”, Компонент “Приобщаване на 
ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”, Компонент  “Подкрепа за производители на билки и 
алтернативни земеделски продукти”.  
 

•  Програма "Преодоляване на бедността" 
 

•  Специализирани трудови борси  
 

•  Прилагане на утвърдено от министъра на труда и социалната политика 
Методическо указание “Оказване на специализирано индивидуално консултиране, 
насочено към решаване на специфични проблеми на ромската етническа общност”  
 
Целта е да се постигне по-добра социална интеграция чрез повишаване на активността на ромите за 
участие в ограмотяване, обучение и заетост чрез посредничеството на Дирекциите „Бюро по труда” 
(ДБТ) и намаляване на безработицата сред тях. То цели да  насочи вниманието на трудовите посредници 
и другите служители в ДБТ, работещи с клиенти, към най-подходящите подходи за адресиране на 
проблемите на търсещите работа лица от ромски произход. 
 

•  Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми 
 
От началото на м. май 2006 г. стартира Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми. 
Основна цел на програмата е повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска 
грамотност безработни лица чрез включването им в курсове за ограмотяване и професионално 
обучение. Тя се изпълнява в два модула: „Ограмотяване” и „Професионална квалификация”. Успешно 
завършилите модул „Ограмотяване” се включват в курсове за придобиване на професионална 
квалификация, в съответствие с потребностите на местния пазар, с оглед подобряване на възможностите 
за трудова реализация. През 2007 г. в програмата е предвидено включването в курсове за ограмотяване и 
професионално обучение на 1 500 лица, за което са предвидени средства в размер на 1 058 хил.лв. В 
обучение през годината са включени 2 066 лица. Изразходваните средства са в размер на 1 135.1 хил. лв. 
През 2006 г. по програмата в ограмотяване са включени 2 720 лица. Изразходваните средства са 1 368 
хил.лв.  
 

•  Проект “Учители за извънкласни занимания и ваканция“  
 
В допълнение към описанието и дейностите по този проект, представени в раздел 2, през м. април 2006 
г. се извърши промяна на проекта, като се въведе нова длъжност – “помощник на учителя”, предвид 
нарастващата необходимост от допълнителна работа с деца от етнически групи, вкл. роми, за 
интеграцията им в образователния процес и за осъществяване на контакт между етническата общност, 
родителите и учителите. На тази длъжност се назначават безработни от ромски произход, със средно 
образование или придобили трета степен на професионална квалификация.  През 2006 г. по проекта в 
заетост са включени общо 214 лица, като 86 от тях са помощници на учителя. През периода 
средномесечно са работили 198 лица.  През 2007 г. нововключени в програмата са 258 безработни лица 
като средномесечно са работили 194 лица. Изразходваните средства са в размер на 622.9 хил. лв. 
 

•  Обучение на 96 безработни роми по специалността "помощник-
възпитател в отглеждането и възпитанието на деца". 
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•  Програма BG2004/006-070.05.01 „Интеграция на пазара на труда на 

етнически малцинствени групи” 
 
Програма BG2004/006-070.05.01 „Интеграция на пазара на труда на етнически малцинствени групи” е 
насочена към осигуряване на заетост за ромското население посредством повишаване на 
конкурентоспособността на това население на пазара на труда, квалификация на безработните роми, 
провеждане на курсове за обучение на безработни и пр. Програмата, като цяло се реализира за периода 
ноември 2004 г. - ноември 2008 г., а само Схемата за безвъзмездна помощ обхваща периода 30 ноември 
2006 г. – 30 юни 2008 г. Тя се състои от два основни компонента: 
• Създаване на центрове за подкрепа на земеделието; 
• Създаване на центрове за подкрепа на занаятите; 
 
Реално се изпълняват 23 договора, разпределени в 13-те региона с най-висока концентрация на ромско 
население, определени за целеви области по проекта: Монтана, Сливен, Добрич, Шумен, Пазарджик, 
Стара Загора, Хасково, София, Враца, Бургас, Пловдив, Русе, Благоевград.  
 
Някои от показателите са:  
- 2 000 безработни от малцинствените групи, получили професионално обучение за придобиване на 
търсени на пазара занаятчийски и/или земеделски умения ще бъдат включени в обучение за 
придобиване на професионална квалификация. 
- Самостоятелно заети или наети на постоянна работа в частния сектор 300 бенефициенти от 
малцинствените групи, преминали професионално обучение ще бъдат включени в обучение за 
започване на самостоятелна заетост 
- 600 бенефициенти от малцинствените групи, наети на временна работа и преминали професионално 
обучение ще бъдат включени в заетост (временна, постоянна) 
Други количествени показатели, залегнали в проектните фишове:  
• Създадени най-малко 5 Центъра за подкрепа на земеделието; 
• Създадени най-малко 5 Центъра  за подкрепа на занаятите; 
• 10 комплекта учебни материали адаптирани към нуждите на хора с ограничено образователно 
равнище (общи предприемачески умения, т. е. за стартиране на собствена стопанска дейност, 
финансиране, източници на информация и специални земеделски теми, като общи земеделски умения, 
градинарство, отглеждане на различни култури, отглеждане на билки, развъждане на животни и пр.). 
 
Изпълнението на одобрените за финансиране проекти стартира официално от 01 април 2007 г. Към 
момента по двата компонента на Схемата за безвъзмездна помощ са реализирани следните дейности: 
Създаване на центрове за подкрепа на земеделието 

- Бенефициенти от целевата група, включени в курсове за ограмотяване – 95 човека (жени и мъже); 
- Обучение за земеделски стопани – 75 човека (мъже); 
- Бенефициенти от целевата група,  включени в курсове за професионално обучение 135 човека (жени и 
мъже); 
- Лица включени в курсове по предприемачество – 90 човека (мъже); 
- Общ брой обучавани лица в сферата на земеделието – 395 човека (жени и мъже); 
- Разработени са 2 нови учебни програми по този компонент към момента. 
 
Създаване на центрове за подкрепа на занаятите 

- Бенефициенти от целевата група,  включени в курсове за ограмотяване – 47 човека (жени и мъже); 
- Бенефициенти включени в обучение за занаятчии – 130 човека (мъже); 
- Бенефициенти от целевата група, получили професионално обучение – 22 човека (мъже); 
- Лица включени в курсове по предприемачество – 20 човека (жени и мъже); 
- Общ брой обучавани лица в сферата на занаятите за 2007 г. – 219 човека (жени и мъже);  
- Разработени са 4 нови учебни програми по този компонент към момента 
 
.Приоритет „Заетост” от Националния план за действие по инициативата 
“Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”  
 



 47

По повод реализацията на международната инициатива “Десетилетие на ромското 
включване 2005 – 2015 г.” ежегодно се реализира план, включващ дейности от 
приоритет “Заетост”.  
За 2006 г. по плана в дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и 
квалификация, по експертна оценка са обхванати 19 967 лица, като 4 798 са мотивирани 
за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа  ;9 729 са включени във 
форми за професионално ориентиране ; 2 675 са включени в различни курсове за 
обучение за придобиване на определена квалификация и 2 765 са включени в курсове за 
ограмотяване. 
 
Осигурена е заетост на 35 340 души, чрез включването им в различни програми и мерки 
за заетост. Броят на заетите лица, включени в курсове за повишаване на 
квалификационното ниво е 76. Общо 373 души са обхванати в дейности по насърчаване 
на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес: в мотивационни 
курсове за насърчаване и стартиране на собствен бизнес – 224, в обучение по 
управление на собствен бизнес – 132 и в обучение за развитие на традиционни ромски 
занаяти - 17. Служителите на дирекциите “Бюро по труда” са провели 336 срещи с 
официални представители и неформални лидери на ромската общност по места за 
информиране и търсене на тяхното съдействие при реализирането на предвидените 
мерки в плана. 
За 2007 г. в дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и 
квалификация, по експертна оценка са обхванати 23 218 лица, от които 8 346 са 
мотивирани за активно поведение на пазара на труда и търсене на работа ;10 024 са 
включени във форми за професионално ориентиране; 2 710 са включени в различни 
курсове за обучение за придобиване на определена квалификация и 2 138 са включени в 
курсове за ограмотяване. 
 
Осигурена е заетост на 33 749 души, чрез включването им в различни програми и мерки 
за заетост. Броят на заетите лица, включени в курсове за повишаване на 
квалификационното ниво е 72. Общо 423 души са обхванати в дейности по насърчаване 
на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес: в мотивационни 
курсове за насърчаване и стартиране на собствен бизнес – 222, в обучение по 
управление на собствен бизнес – 141 и в обучение за развитие на традиционни ромски 
занаяти - 60. Служителите на дирекциите “Бюро по труда” са провели 195 срещи с 
официални представители и неформални лидери на ромската общност по места за 
информиране и търсене на тяхното съдействие при реализирането на предвидените 
мерки в плана. 
 
През месец септември 2007 г. са проведени обучения на 238 служители на ДБТ от 
регионите Монтана и София за придобиване на специфични умения за работа с 
представители на ромската общност. В системата на Агенцията по заетостта работят 
13 служители от ромски произход за улесняване на обслужването на безработни роми. 
Бяха проведени и 5 обучителни семинара за социални работници от дирекции 
„Социално подпомагане” за работа в мултиетническа среда, във връзка с изпълнение 
на националния план за действие по „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”. 
Обучени са 105 социални работници от 57 дирекции „Социално подпомагане” за 
работа в мултиетническа среда. Обхванати са 24 области. Резултатите са насочени към 
повишаване на знанията и практическите умения на социалните работници за работа в 
мултиетническа среда. Подборът на социалните работници е съобразен с 
практическата им работа с малцинствени групи. Обучението се провежда под формата 
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на семинари по подбрани тематични модули на всяко тримесечие. Обучаващите са 
хабилитирани лектори от Института по социология към Българската академия на 
науките. 
 
Проект “Подпомагане за изработване на обучителни програми и обучение на представители от 
малцинствата и уязвимите групи”:   
Целите на проекта са свързани с разработване и предоставяне на устойчиви програми за обучение чрез 
ИПАЕИ, специално предназначени за предоставяне на равни възможности на малцинствени и уязвими 
групи при кандидатстване и работа в държавната администрация. Основните дейности са: 

1. Анализ и предложения за промени в законодателството и установените практики в България 
2. Представяне на практики в държави-членки на ЕС и разработване на механизми за тяхното 

прилагане в България 
3. Разработване на програми за обучение и обучение на обучители 
4. Пилотиране на програми за обучение 

 
Допълнителна информация за мерките за заетост, както и информацията за 
останалите политики и мерки, провеждани за преодоляване на бедността и 
социалното изключване на най-уязвимите етнически групи, и в частност на ромската 
общност, в областта на здравеопазването, образованието, социалните услуги, 
жилищата, равните възможности и антидискриминацията  - виж раздели І, ІІ, ІV и 
VІ. 
 
ІV. ДОХОДИ  
 
През м. декември 2006 г. Министерският съвет за първи път определи официалната 
линия на бедност за страната и механизъм за нейното изчисляване и актуализиране. 
Линията на бедност се определя еднократно за годината и за страната като цяло. 
Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени 
потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход 
за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено 
равнище на приетите килокалории и определено съотношение на разходите за 
хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.  
 
През 2007 г. размерът на официалната линия на бедност бе 152 лв., а през 2008 г. тя е 166 лв. или с 9.2 
на сто повече в сравнение с миналата година. Линията на бедност е важен инструмент на политиката в 
областта на жизнения стандарт. Тя служи като актуален измерител на адекватността на основните 
защитени минимални плащания и на нейна база се прилагат следните стандарти: 
• Минималната работна заплата да не е по-малко от 115 на сто от линията на бедност. През 2007 г. е 
постигнато съотношение от 118 на сто; 
• Социалната пенсия за старост да не е по-малко от 40 на сто от линията на бедност. През 2007 г. е 
постигнато съотношение от 44.7 на сто.  
 
Един от основните приоритети на политиката по доходите е по-високо качество на 
живота на българските граждани. През последните години се насърчава повишаването 
на реалните доходи чрез намаляване на данъчната и социално-осигурителната основа и 
последователно се повишава нивото на заплатите, в съответствие с производителността 
на труда. 
 
В резултат на прилаганата политика по доходите през 2007 г. средната работна заплата нарасна с 20 на 
сто в сравнение 2006 г. В обществения сектор средната работна заплата нарасна с 18 на сто, а за наетите 
в бюджетната сфера по трудово и служебно правоотношение средната работна заплата е нараснала с 19 
на сто. В частния сектор, в който работят около 70 на сто от наетите по  трудово правоотношение 
средната работна заплата през 2007 г. бележи най-високи ръстове от 22 на сто в сравнение с 2006 г.  
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Основна цел на политиката по доходите е гарантирането на икономическата и социалната функция на 
минималната работна заплата. През 2008 г. минималната работна заплата достигна 220 лв. – с 22.2 на 
сто повече от миналата година. 
  
За повишаване разполагаемите доходи, през 2008 г. бе въведена единна данъчна ставка от 10 на сто при 
гарантирана защита на интересите на хората с ниски доходи. Въведената единна данъчна ставка ще 
подпомогне привличането на чужди инвестиции и ще съдейства за ограничаване на “сивата икономика”. 
 
Продължава практиката за ежегодно договаряне между социалните партньори на минимални 
осигурителни доходи, като през миналата година бе договорено рекордно увеличение за 2008 г. 
Минималният среден осигурителен доход отчете ръст от 25 на сто, което е близо два пъти повече в 
сравнение с 2007 г., когато бе договорен ръст от 12.6 на сто. В икономическите дейности от реалната 
икономиката средният ръст спрямо 2007 г. е 26.8 на сто. 
 
За първи път в историята на социалното партньорство у нас синдикатите и работодателите сключиха 
помежду си Национално споразумение за препоръчителния индекс за нарастване на работните заплати в 
реалния сектор на икономиката. За 2007 г. бе определен индекс от 14.9 на сто. 
 
1. Основни показатели 
 
Доходите на домакинствата отбелязват трайна тенденция на повишение в номинално 
изражение през последните 10 - 12 години. Само за периода 1999 - 2007 година общият 
доход средно на лице от домакинство нараства от 1 502 лв. на 3 105 лв., или 
приблизително два пъти. През годините на новото хилядолетие най-висок е ръстът на 
реалните доходи през 2007 спрямо 2001 г. – с 39.2%. Спрямо базисната 2005 г. са 
нараснали с 10.6%. 
 
С най-голям дял в доходите на домакинствата е дохода от работна заплата. Относителният дял на 
работната заплата в общия доход е 47,7% и нараства с 4,1 процентни пункта спрямо 2005 г. (43.6%). 
Тази тенденция е повлияна от измененията на пазара на труда, където постепенно нараства броят на 
заетите лица. Доходите от работна заплата в голяма степен следват измененията в общия доход на 
домакинствата. През 2007 г. доходът от работна заплата средно на лице е 1 482 лв. и реално нараства с 
21% спрямо 2005 г. (1 053 лв. средно на лице в домакинството). 
 
Значителна част от доходите на домакинствата се формират от изплатените социални трансфери 
(обезщетения, пенсии, помощи и семейни добавки). В тази позиция доминират пенсиите. 
Осъществените мерки за повишаване размера на пенсиите оказва влияние върху жизнения стандарт на 
пенсионерите. През 2005 г. доходът от пенсии средно на лице в домакинството е 536 лв. и нараства до 
685 лв. средно на лице през 2007 г. За последните две години реалният ръст на дохода от пенсии е 9,9%.  
 
В условията на плавно покачване на доходите на домакинствата не се наблюдават резки 
промени в равнищата на бедност. При праг на бедност, изчислен по метода на 
ЕВРОСТАТ като 60% от медианния нетен еквивалентен доход, равнището на бедност 
за страната се запазва на нива около 14% - 14.1% през 2007 г. при 14.2% през 2005 г.  
 
Сред отделните категории от населението се очертава неравномерното разпределение на риска от 
бедност. Основните различия се проявяват по признаците пол, възраст, семейно положение, структура и 
състав на домакинството и статус на пазара на труда. През 2007 г. равнището на бедност за жените 
(16.6%) се задържа на по-високи нива от това на мъжете (11.3%), като разликата от 5.3 процентни 
пункта е доста по-голяма в сравнение с 2005 г., когато е била 2.6 пункта. За наблюдавания период 
рискът от бедност за възрастовите групи 0-15 г., 16-24 г. и 65 и повече години се задържа по-висок от 
средното за страната. През 2007 г., при 14.1 % общо за страната, равнището на бедност за децата до 15 г. 
е 18.8 %, за младежите между 16-24 г. – 15.5 % и 17.7 % за най-възрастните на 65 и повече години.  
 
По признака „икономическа активност” се откроява особено неблагоприятната ситуация на 
безработните и пенсионерите. През 2007 г., равнището на бедност сред безработните е 37.9 %, а това 
на пенсионерите – 17.5 %. Неблагоприятна тенденция е, че в условията на повишаване на общия жизнен 
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стандарт, рискът от бедност за групите извън пазара на труда не намалява, а плавно расте. В сравнение с 
2005 г., равнището на бедност се е повишило с 3.7 п.п. за безработните и с 1.1 п.п. за пенсионерите. При 
пенсионерите риска от бедност за жените е повече от 2 пъти по-голям, отколкото при мъжете. През 
последните две години се забелязва тенденция на намаление на равнището на бедност при мъжете от 
10.8% през 2005 г. на 9.5% през 2007 г., докато при жените тази тенденция е към увеличение от 19.9% 
през 2005 г. на 22.4% през 2007 година. 
 
В зависимост от състава на домакинството най-силно уязвими са едночленните домакинства и 
многодетните семейства. През 2007 г., равнището на бедност за живеещите самостоятелно е 39.3 % и 
нараства с 6.6 процентни пункта спрямо 2005 г. (32.7%). По отношение на семействата с деца, колкото 
повече деца се включват в състава на домакинството – толкова повече расте и равнището на 
бедност. Равнището на бедност за домакинство с двама родители и едно дете нараства приблизително с 
2 пункта, от 9.8% през 2005 г. на 11.7%  през 2007 г. Още по-голямо нарастване се отчита при 
домакинствата с три деца – от 31.5 % през 2005 г. достига до 57% през 2007 г., или с над 25 процентни 
пункта. Единствено при домакинствата с две деца се наблюдава намаление в равнището на бедност през 
2007 г. (11.8%) спрямо 2005 г. (16.7%) с почти 5 процентни пункта. 
 
Социалните трансфери имат съществено значение за намаляване на риска от 
бедност. През 2007 г., без социалните плащания бедни биха били 40.5% от населението 
на страната. Най-важно значение при намаляването на бедността имат пенсиите, които 
намаляват риска от бедност с 23.3 п.п.  

 
V. НЯКОИ ПО-УЯЗВИМИ ОТ ИЗПАДАНЕ В БЕДНОСТ И 
СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ГРУПИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 2006-2008 Г. 
 
1. Деца 
 
Децата са една от най-уязвимите групи по отношение на риска бедност и социално 
изключване в България. В този раздел са изведени някои от политиките и мерките, 
които спомагат за намаление на детската бедност и социално изключване и не са 
засегнати в останалата част от доклада.  
 
Подкрепа на майчинството, семействата с деца и насърчаване на отговорното 
родителство    
 
Редица са мерките, които бяха предприети с цел подкрепа на семействата с деца, 
майчинството и отговорното родителство през 2006-2008 г.:  
• През 2007 г. България въведе най-дългия период за получаване на обезщетение 
за бременност и раждане в Европа. От 135 дни той бе увеличен на 315 дни, от които 45 
дни преди раждането. Така майката получава 90 % от своя среден осигурителен доход 
със 180 дни или близо 25 седмици повече. 
• Вече трета поредна година обезщетението за отглеждане на дете до навършване 
на 2-годишна възраст бе приравнено към минималната работна заплата за страната. 
През 2007 г. обезщетението достигна 180 лв. и бе увеличено с 38.5 % спрямо 2005 г. От 
2008 г. то вече е 220 лв., с което неговият размер е нараснал с над 69 % спрямо 2005 г. 
• Еднократните помощи за раждане бяха значително увеличени през 2008 г. 
Помощта за раждане на първо дете достигна 250 лв., което с 25 % повече от миналата 
2007 г. Най-съществено бе увеличена помощта за второ дете – тя достигна 600 лв. и 
така бе увеличена три пъти в сравнение с размера си от 2007 г. Помощта за трето и 
всяко следващо дете бе увеличена 2 пъти – от 100 лв. тя достигна 200 лв.  
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• Увеличени бяха и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на 
средно образование. От 18 лв. за първо и 20 лв. за второ дете, от 2008 г. размерът на 
помощта е 25 лв. за всяко дете. Ако децата са близнаци, помощта се изплаща в размер 
на 37.5 лв. на дете. Увеличена бе границата за достъп до семейни помощи за деца. През 
2008 г. тя бе увеличена от 200 лв. на 300 лв. средномесечен доход на  член от 
семейството. Така около 84 % от всички деца в страната ще бъдат обхванати от 
системата за семейно подпомагане. През 2007 г. със семейни помощи за деца са 
подпомогнати 706 291 семейства и 835 012 деца. За първото полугодие на 2008г. 
средномесечно са подпомогнати 567 757 семейства за 837 256 деца 
• Предприеха се мерки за насърчаване на отговорното родителство:  
 
- С цел стимулиране на отговорното родителство и насърчаване на учебната заетост на децата до 
завършване на средно образование, е увеличена границата за достъп до подпомагане за всяко дете, което 
редовно посещава училище с 21 %. Увеличението на индивидуалният процент е от 75 на 91 на сто от 
гарантирания минимален доход /ГМД/. 
- Същевременно се въведе санкция за децата, които са допуснали 5 и повече неизвинени отсъствия за 
съответния месец, като границата за достъп до подпомагане в тези случаи ще се намалява с близо 60 %. 
Намалява се индивидуалният процент от 75 на 30 на сто от ГМД. 
- За деца в задължителна училищна възраст, които не ходят на училище, границата за достъп до 
подпомагане се намалява с 46 %. Намалява се индивидуалният процент от 37 на 20 на сто от ГМД. 
- Въведоха се по-строги критерии за родителите с цел месечните семейни помощи да бъдат изразходвани
в полза на децата. В случаите, когато е констатирано, че родителите не полагат грижи за децата си или не
използват паричната помощ по предназначение, тя се предоставя под формата на социални инвестиции
През 2007 г. месечни помощи за деца под формата на социални инвестиции средномесечно са получили
328 семейства за 438 деца. За покриване на част от разходите в началото на учебната 2007 – 2008 година, на
28 629 семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавните и общински училища, бяха предоставени
еднократни помощи под формата на социални инвестиции. Помощта получиха 29 105 деца.    
- Родители не получават месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, ако децата им са допуснали 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец. Така 
са санкционирани общо 7 535 семейства за 8 170 деца. 
- В случай на неглижиране или наличие на данни за насилие срещу децата, детето може да бъде отнето 
от семейството и да бъде настанено в приемно семейство или друга подходяща форма на социална 
услуга. Срещу родителите може да бъде заведен иск от страна на служителите на Дирекциите 
„Социално подпомагане” за ограничаване или лишаване от родителски права. 
- При неспазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето се налагат глоби до 5 000 лв. на 
родителя. 
 
С оглед продължаването на положителната тенденция от последните години, насочена 
към решаването на проблемите, свързани със съчетаването на семейните и 
професионални отговорности на работещите родители и в съответствие с принципа за 
насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете, с проекта за изменения и 
допълнения в Кодекса на труда се предложи нова разпоредба. С нея се регламентира 
право на отпуск на бащата при раждането на детето, който да осигури активното 
участие и присъствие на бащата в първите дни от раждането на детето – до навършване 
на 15-дневна възраст на детето. Също така, с цел насърчаване на бащата на детето да 
участва и да подпомага майката в отглеждането му, със законопроекта се предлага нова 
разпоредба, която регламентира възможност за бащата или осиновителя, със съгласие 
на майката или осиновителката да ползва вместо нея отпуск след навършване на 6-
месечна възраст на детето до изтичане на 315 дни. Предвижда се тези промени да 
влязат в сила от 1 януари 2009 година. 
 
По-доброто съвместяване на професионалния и личния живот на работещите родители с деца се 
насърчава чрез реализацията на програми и проекти на пазара на труда. През 2007 г. стартира 
Националната програма „В подкрепа на майчинството”, която подпомага професионалното развитие на 
майката и връщането й на работа след периода на раждане, чрез ангажирането на безработно лице, което 
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да се грижи за малкото й дете. Основната цел е от една страна да се постигне по-добро съвместяване на 
професионалния и личния живот на жените и плавен преход между периода на раждане и работа, а от 
друга - да се създадат работни места, които ще бъдат заети от безработни лица. На майката, която се е 
включила в програмата не се изплаща предвиденото в българското законодателство обезщетение за 
гледане на малко дете до навършване на 2 години. С тези средства се финансира заплатата на 
детегледачката, а от държавния бюджет се изплащат  осигуровките. По данни на АЗ през 2007 г. в 
програмата са назначени 612 детегледачи.  
 
Сред уязвимите семейства следва да бъдат откроени тези, които отглеждат дете или 
деца с увреждания. Грижата за децата с увреждания е реално предизвикателство пред 
родителите. От една страна, издръжката на тези деца е значителна поради 
специфичните им потребности. От друга страна, те изискват цялото внимание на 
родителите, което възпрепятства възможността за пълноценна заетост.  
 
В България се предоставя ежемесечна финансова подкрепа за:  
- всички семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания като те получават  месечна добавка в размер 
на 70 на сто от минималната работна заплата /като в периода 2005-2008 г. тя нараства с 46.7 % и по този 
начин нараства и отпусканата финансова подкрепа/. През 2006 г. средномесечно 19 795 деца с 
увреждания са получавали месечни добавки, през 2007 г. – 19 754 деца, а през първо полугодие на 2008 
г. – 19 935 деца. 
- на деца с увреждания се предоставя месечна добавка за социална интеграция, целеви финансови 
помощи за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и помощни средства, 
приспособления и съоръжения.  
 
В рамките на системата за закрила на детето също се предоставят финансови помощи, с 
цел отглеждането на децата в семейството, като всички приемни семейства получават 
финансова подкрепа за издръжката на детето, наред с това професионалните приемни 
родители получават и трудово възнаграждение; финансови средства получават 
семействата на роднини и близки, в зависимост от дохода; семействата в риск да 
изоставят детето си и семействата, които се нуждаят от подкрепа за връщане на детето 
в семейството, също получават финансова помощ. 
 
Съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане, се 
предоставят социални помощи след преценка на доходите, възрастта, здравния, семеен 
и трудов статус и други условия. Сред групите, които приоритетно се подпомагат са 
самотните родители, хора с увреждания, деца, деца-сираци и други. Следвайки 
прилагания диференциран подход в областта на социалното подпомагане границата за  
достъп до подпомагане за тези лица е по-висока.  
 
Помощите съгласно българското законодателство са месечни, целеви и еднократни. Те служат за 
покриване на разходи за задоволяване на основни жизнени потребности. В допълнение на социалните 
помощи, в България съществува и специална програма за предоставяне на целеви помощи за отопление 
през зимния период. Програмата е с широк обхват като например през отоплителен сезон 2006-2007 г. 
са обхванати 361 хиляди лица и семейства, а за отоплителен сезон 2007/2008 г. – също над 300 хиляди. 
Отпускането на целеви помощи за отопление също става след преценка на доходите, както и след 
покриване на други критерии за социално подпомагане. Намаленият брой на подпомаганите с целеви 
помощи за отопление, се дължи основно на ежегодно увеличаващите се доходи на семействата в 
България, а на пенсионерите – два пъти в годината. 
 
Деинституционализация чрез грижи и услуги в семейна среда и в общността  
 
Разкриването и предлагането на голямо разнообразие от услуги е водещата мярка в 
политиката за осигуряване на достъп до услуги и намаляване на броя на децата, които 
живеят в специализирани институции. През периода бяха предприети редица мерки, 
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свързани с практическото приложение на законодателството в областта на социалните 
услуги и реализацията на приетите от Министерския съвет стратегически документи. В 
резултат на това, спрямо 2005 г. броят на децата, настанени в специализирани 
институции, намалява с 18 % през 2007 г., а за целия период 2001-2007 г. с 36.4 %. От 
началото на реформата до сега са закрити общо 21 специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги за деца - 5 дома за деца и младежи с умствена 
изостаналост и 16 дома за деца, лишени от родителска грижа. 
 
Когато говорим за деинституционализация на децата не можем да изключим въпросите 
за превенция на настаняването им в специализирани институции. За това наред с 
мрежата на социални услуги в общността принос има и мрежата от заведения за деца, 
които предлагат дневна или седмична грижа за деца – детски ясли и градини. Другият 
основен фактор е успешната реализация на мерките за закрила на детето в семейна 
среда.  
 
Предприетите мерки във връзка с грижите за деца, живеещи в биологичните си семейства са: 
• Освобождаване от такси за детски ясли и градини за децата с увреждания и социално слаби 
семейства в зависимост от решението на всяка една самостоятелна община. 
• Промяна на нагласите на родителите относно смесените паралелки както от гледна точка на 
етнически произход на децата, така и от гледна точка на наличие на увреждане; 
• Въвеждане на социалните инвестиции в децата чрез част от които се заплащат такси за 
детски градини и ясли; 
• Реализиране на проекти и програми във връзка с дневната грижа за деца; 
• Предлагане на алтернативни на традиционната система от детски ясли и градини грижи за 
деца с увреждания. Имат се предвид – дневните центрове за деца с увреждания, които са едни от най-
успешните социални услуги в общността за хора с увреждания изобщо към момента.  
 
През 2006-2007 г. беше разработен, а през 2008 г. беше одобрен Проект за социално 
включване, който да се финансира със заем от Световна банка на стойност 40 млн. 
евро. Проектът за социално включване е насочен към инвестиции в ранното развитие на 
децата. Той цели насърчаване и подобряване на готовността на децата от семейства с 
ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години да ходят на училище;  
повишаване благосъстоянието на децата; разширяване обхвата на услугите, свързани с 
грижите за деца. 
 
Проектът включва два компонента:„Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца” 
и „Изграждане на капацитет” . Очаква се да се реализират Програми за родители на деца на възраст от 0 
до 3 г., като ориентиране на родители на малки деца от уязвимите общности и родители на деца с 
увреждания; индивидуални родителски консултации; мобилна работа с общността в по-трудно 
достъпните общности и др.. Предвидени са и Програми за деца от 3 до 7 годишна възраст, като 
намаляване на таксата за детска градина, създаване на фамилни центрове, транспорт, подобрени здравни 
услуги; „Инвестиции в инфраструктура и материали”; „Обучение”.  

 
Мерките, насочени към грижата в семейна среда за децата, които не живеят в 
биологичните си семейства, могат да се обобщят по следния начин:  
• Най-добре работещата мярка за закрила на детето в България се оказа една от 
формите на приемна грижа - настаняване в семейства на роднини или близки, а най-
често те са бабата и дядото на детето.  
 
Общият брой деца, настанени в семейство на роднини или близки към 30.12.2006 г., е 1 308. За 2007 г., 
броят на децата, спрямо които е предприета тази мярка за закрила е 1 230. В страната към 30.12.2007 г. 
настанените и отглеждани в семейство на близки и роднини деца са общо 5829. 
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• Започна и налагането на доброволното приемно семейство като форма за 
отглеждане на деца в семейна среда, независимо, че то е по-чуждо на традиционните 
нагласи на българина.  
 
През 2006 г. са утвърдени 32 приемни семейства. Броят на децата, които са настанени и се отглеждат в 
приемни семейства за същата година е 32 . През 2007 г. настанените деца в приемни семейства са 61. 
Това показва ясно разликите в популярността между тези два различни типа семейства – на роднини 
или близки и приемни семейства, като форма за грижа за децата. През 2007 г. са утвърдени 37 
доброволни приемни семейства. За периода 01.01.2008 г.-31.05.2008 г. са утвърдени 12 доброволни 
приемни семейства 
 
• На 26.04.2006 г. Народното събрание прие изменения и допълнения в Закона 
за закрила на детето. Във връзка с деинституционализацията и отглеждането на децата 
в семейна среда осиновяването се регламентира като мярка за закрила на детето в 
семейна среда и се въведе и уреди статута на „професионалното приемно семейство”. 
Приоритетно в тях се настаняват деца с увреждания и деца до 3 годишна възраст.  
 
През 2007 г. са утвърдени 41 професионални приемни семейства. За периода 01.01.2008 г. – 31.05.2008 г. 
са утвърдени 35 професионални приемни семейства. 
За периода 2005 – 31.05.2008 г., общият брой на настанените деца в приемни семейства (доброволни и 
професионални) е 175 деца.  
С цел подкрепа на професионалната приемна грижа, в началото на 2007 г. е изготвена Програма за 
обучение на професионалните приемни семейства. Целта на програмата е професионалните приемни 
семейства да получат допълнителна квалификация за отглеждането и възпитанието на децата, предвид 
спецификата на групите деца, които ще се настаняват в тях и техните специфични потребности. 
 
• С оглед спазването на принципа за осигуряването на среда, благоприятна за 
физическото, нравствено, емоционално и психическо развитие на децата, отделите 
“Закрила на детето” работят приоритетно по случаи на реинтеграция в биологичното 
семейство и превенция на изоставянето на деца.  
 
За периода от 2003 г. до края на 2007 г. е предотвратено изоставянето на 8 338 деца. За същия период 
децата, които са се върнали в биологичните си семейства, са 8 375. Конкретно за 2007 г. данните на 
АСП сочат, че социалните работници са работили по 3 616 случая за превенция на изоставянето и 2 505 
случая за реинтеграция в биологичното семейство. Към 31.05.2008 г. случаите по реинтеграция са 1 053, 
а случаите на превенция са 1 342. 
 
• В резултат на прилаганите мерки децата, за които през 2006-2007 г. е 
осигурена мярка за закрила в семейна среда, надвишава броя на децата, настанени в 
домове.  
 
Безспорно алтернативните на институциите социални услуги са водещото средство в 
борбата с институционализирането на децата. Те са важни не само защото предлагат 
качествена грижа за деца, но и защото подкрепят родителите им в тяхната родителска 
функция от една страна, и от друга – в тяхната трудова реализация. Най-важната цел 
на тези услуги е детето да остане в семейството. Социалните услуги в общността за 
деца разкрити в периода 2006-2007 г. са 142 /финансирани от държавния бюджет/.  
 
За периода 2005-2008 г. освен разкриването на по-традиционни за България услуги като дневни 
центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция започнаха да се предлагат и/или 
съответно бяха въведени нови форми на услуги като: Комплекси за социални услуги за деца и 
семейства, които включват Центрове за обществена подкрепа, Звена „Майка и бебе” и Центрове за 
работа с деца на улицата; защитени жилища; преходни и наблюдавани жилища, кризисни центрове за 
деца жертви на насилие, трафик и други форми на експлоатация. Някои услуги бяха преосмислени като 
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например социалните учебно-професионални заведения се преобразуваха в социални учебно 
професионални центрове. Това се наложи с цел превръщането им в съвременни комплекси от социални 
услуги, насочени към професионално обучение на лица с определена степен намалена 
работоспособност, навършили 16 години и на деца в риск, навършили 16 години.  
 
Във всяка област се разработиха Регионални стратегии, в които са залегнали дейности 
за създаване и развиване на социални услуги за следните групи деца – деца с 
увреждания; деца, жертви на насилие и трафик; деца в риск от изоставяне; деца, 
отпадащи от училище; деца на развеждащи се родители; деца с поведенчески и 
емоционални прояви; деца на улицата; деца в специализирани институции.  
 
Центровете за настаняване от семеен тип макар и предвидени в законодателството още от 2003 г. в 
последните две години набират по-голяма популярност и се възприемат като една добра алтернатива на 
институционалната грижа. Този тип услуга се преценява като подходящ и за деца с увреждания, 
включително и тежки форми на увреждания. Центърът за настаняване от семеен тип е алтернативна 
социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до домашната – живеят в 
„малка къща”, ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в квартала. Центърът има 
за цел да даде възможност на децата за по-добро бъдеще, като им предоставя индивидуална грижа и 
внимание. В такива центрове ще бъдат настанени и децата от дома за деца с умствена изостаналост в с. 
Могилино, от който вече са изведени 21 деца /в градовете Варна, Русе, и София/. 
 
Подобряване на условията на живот на децата, настанени в специализирани 
институции  
 
Деинституционализацията на децата в институции не се осъществява само в посока 
развитие на социални услуги в общността, а и в посока подобряване на качеството на 
грижата в институциите. Работи се по посока индивидуализиране на грижата за децата 
и доближаване на условията до тези, в семейната среда и услугите в общността. На 
основата на анализираните данни от проведената през 2004 г. оценка на всички 
специализирани институции за деца в страната беше разработен Механизъм за 
закриване, реформиране и преструктуриране на специализираните институции за деца. 
Важна част от Механизма са разработените критерии за закриване, реформиране и 
преструктуриране на специализираните институции.  
 
През месец септември 2006 г. този инструмент бе приложен на практика, като чрез прилагане на 
критериите бяха оценени 144 специализирани институции. От направената оценка за реформиране са 
предложени 118 институции, за преструктуриране 20, а 6 институции са предложени за закриване. 
 
На основание на направените оценки бе планирано:  
- преструктурирането на 16 дома за деца, лишени от родителска грижа и 2 дома за деца с увреждания;  
- реформиране на 65 дома за деца, лишени от родителска грижа и 22 дома за деца с увреждания. 
 
С оглед изпълнението на препоръките от оценките под методическото ръководство на 
Държавната агенция за закрила на детето се изготвиха институционални проекти. През 
2008 г. са обхванати общо 105 специализирани институции за деца.  
 
При повторната оценка на институциите през 2006 г. е констатиран напредък при прилагането на 
стандартите за предоставяните социални услуги, свързани с качеството на грижа за децата. Най-
съществен е напредъка по някои от основните критерии, като индивидуализиране на грижите за децата 
например, включващи задоволяването и на културни, религиозни, езикови и етнически потребности и 
създаване на възможности за социална интеграция и адаптация на децата. Освен подобряване и 
индивидуализиране качество на грижата за децата, в някои от специализираните институции са 
разкрити и Дневни центрове, обслужващи деца с увреждания - такива има в 18 от общо 32 ДМСГД и в 4 
от наличните 28 ДДМУИ. Като най-наложително се оказва по-активното търсене на взаимодействие с 
родителите на децата в процеса на индивидуалното планиране. 
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Оценката показа още, че в голяма част от институциите за деца значително е подобрена  материалната 
база, като са създадени условия, по-близки до тези в семейна среда. Създадени са постоянно действащи 
мултидисциплинарни екипи, в които се включват специалисти с различна квалификация за работа с 
деца, повишена е квалификацията на персонала по отношение на индивидуализиране на грижите за 
деца. Подобрено е взаимодействието с отделите “Закрила на детето” /ОЗД/ по реинтеграция на децата, 
изготвянето и актуализирането на индивидуалните планове за грижа.  
 
На 26 февруари 2008 г. Министерският съвет прие Постановление за осигуряване на 
средства за финансиране на дейностите във връзка с реформирането и закриването на 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца. С 
постановлението се предоставят средства от централния бюджет в размер до 8 000 000 
лв. по бюджетите на общините за реформиране и закриване на 6 специализирани 
институции. Предвидени са и 1 500 000 лева за осигуряване на адаптирани моторни 
превозни средства за нуждите на специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги за деца с увреждания. 
 
През последните две години неправителствени организации също се включват в 
дейностите по преструктуриране и реформиране на институции за деца с умствена 
изостаналост.  
 
Като част от пилотната програма „Деинституционализация на услугите за деца и семейства”, 
осъществявана в партньорство между МТСП, АСП, ДАЗД, община Ст. Загора и АРК – България, през 
2007 г.  в гр. Стара Загора са изградени и функционират 5 малки групови дома, като алтернатива на 
Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” гр. Ст. Загора. Във всеки от тях са настанени по 8 
деца,  в среда, близка до семейната. Предлаганата в тях услуга е модерен тип резидентна грижа и е в 
съответствие с добрите европейски практики. 
 
В помощ на общините за осъществяване на реформата в институционалната грижа за 
деца, експерти на Държавната агенция за закрила на детето в сътрудничество с други 
правителствени и неправителствени организации разработиха Методически указания за 
изготвяне на проекти за реформиране, преструктуриране и закриване на домовете за 
отглеждане на деца.  
 
В периода април - май 2007 г., с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ са организирани и обучени 513 
специалисти от общинските администрации, специализираните институции за деца, Регионалните 
дирекции за социално подпомагане и отделите „Закрила на детето”. Сформирани са и функционират 28 
регионални екипа за подготовката и управлението на процеса по разработване на институционалните 
проекти. Структурирани са и местните екипи във всичките 88 общини, на чиято територия има 
специализирани институции за деца. Ясно са очертани ролите и взаимодействието между екипите и са 
планирани основните стъпки на работа. Така до м. октомври 2007 г. са разработени планове за 
развитието на 30 дома за деца, лишени от родителска грижа, 8 дома за медико-социални грижи за деца и 
на 6 дома за деца с увреждания. В процес на разработване са проектите на 46 институции. Предвижда се 
процесът по изработване на институционалните проекти за бъдещото развитие на специализираните 
институции за деца и плановете за закриване на някои от тях да продължи и през 2008 г. до 
окончателното им изработване и приемане от общинските съвети като част от Общинската стратегия за 
закрила на детето.  
 
Въпреки трудностите и първоначалните резерви от страна на системата – предимно от 
институциите за отглеждане на деца и от общините - по отношение на реформата, като 
резултат от проведени обучения се провокира генерална промяна в обществените 
нагласи, идентифицирани са заинтересованите страни и са привлечени институциите и 
местната власт като партньори в процеса.  
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Във връзка с децентрализирането на домовете за отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителска грижа в  началото на 2007 г. на местните власти  е предоставено 
разработеното от  ДАЗД и АСП  Указание до кметовете на общините. Указанието е по 
повод преобразуването на ДОВДЛРГ от обслужващи звена в системата на народната 
просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги /домове за 
деца/ и свързаните с това нови предизвикателства пред персонала и управлението. 
   
Разработена е Рамка от умения, необходими за самостоятелен живот на децата, съобразени с тяхната 
възраст. В тази връзка се направи проучване-оценка на опита и потребностите в ДОВДЛРГ, в което са 
участвали деца и младежи от 27 ДОВДЛРГ в страната, директори и персонал от 10 ДОВДЛРГ, както и 
други специалисти, експерти и представите на НПО. В резултат на това проучване, се разработи “План 
за въвеждане на обучения за развиване на умения за самостоятелен живот на децата, настанени в 
ДОВДЛРГ“. Планът представя стъпките и начините, по които ще се създадат условия за самостоятелен 
начин на живот на децата с постепенното им включване в живота на обществото като пълноценни 
граждани чрез прилагане на специализирани програми за развиване на умения у децата от ДОВДЛРГ. 
Има разработени и учебни помагала в помощ на работещите в специализираните институции. 

 
През м. март 2008 г. с Постановление на Министерския съвет значително се увеличиха 
определените средства за джобни разходи на месец на учениците, настанени в домове 
за деца, лишени от родителски грижи, от I до ХIII клас включително или до завършване 
на средно образование. С увеличението на средствата за джобни пари на децата, 
лишени от родителски грижи, ще им се осигури в по-голяма степен равнопоставеност с 
техните връстници и съученици и ще се намали риска от социално изключване.  
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
 
Във връзка с Политическа цел 2. и в качеството си на Междинно звено по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенция за социално подпомагане 
разработи схема за безвъзмездна помощ   „За по – добро бъдеще на децата” . Схемата е 
в област на интервенция 5.2 „ Социални услуги за превенция на социалното 
изключване и преодоляване на неговите последици”. Общата цел на схемата е подкрепа 
на политиката за подобряване качеството на грижа в специализираните институции за 
деца и младежи, тяхното преструктуриране и реформиране, с цел трансформирането им 
в различни форми на социални услуги в общността, както и подкрепа за развитие на 
умения на децата да водят самостоятелен живот, след напускане на специализираната 
институция. В подкрепа на процеса на деинституционализация, в рамките на 
операцията, специален акцент ще бъде поставен върху популяризирането и развитието 
на  професионалната приемна грижа .  
 
Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 
 
Съгласно Закона за закрила на детето, всяко дете има право на закрила срещу 
въвличането му в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, 
нравствено и образователно развитие.  
 
За периода 2006-2007 г. Държавната агенция за закрила на детето разработи анализи, 
които показват, че насилието в семейството е с най-висок процент, както и че голяма 
част от родителите, учителите и други професионални общности не притежават 
умения за работа с деца, преживели или причиняващи насилие.  
 
Акцент в работата по превенция на насилието е повишаване на информираността на обществото по 
проблемите на насилието,  издаването на информационни материали и организиране на обучения за 
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различни групи специалисти, работещи с деца - социални работници от отделите “Закрила на детето” и 
отделите “Социална закрила”, предучилищни педагози, медицински сестри от училищата, 
педагогически съветници и психолози, учители и родители. Преиздадени са  редица книжки на тази 
тематика, издадени са листовки за сигурност и безопасност в Интернет, рискове и последици от 
употребата на психоактивни вещества и др. 
 
В помощ на практиката ДАЗД разработи “Практическо ръководство  за социална работа с деца, 
преживели насилие” и “Методика за оценка на риска от насилие в семейството”, предназначени за 
социалните работници от отделите “Закрила на детето“ и  “Социална закрила” в дирекции “Социално 
подпомагане”, когато работят по сигнали и случаи на насилие над деца и превенция на насилието.   
 
За популяризирането на  добри практики за работа по превенция на насилието е открита нова рубрика в 
електронната страница на ДАЗД на тема „Добри практики”, в която се показва опита на общините за 
максимален обхват на децата в образователната система – връщане и задържане в училище. В 
училищата се разпространява “Помагало по превенция на насилието в училищната мрежа”, като то е 
публикувано и на електронната страница на ДАЗД.   Филмът “Деца против насилието”, чиито автори са  
ученици от гр. Кюстендил, също е разпространен в училищната мрежа.  Разработен и подготвен за печат 
е  “Справочник със съвети към пострадалите лица за получаване на бърза и ефективна защита в случай 
на домашно насилие”, който ще бъде отпечатан в 15 000 тираж и ще се разпространява в държавните 
институции, отговорни за закрила на детето, в училищата, НПО, работещи с жертви на насилие и др. 
 
За осигуряване на безопасно Интернет пространство за децата и през 2007 г.  успешно 
продължава сътрудничеството между държавните институции, неправителствения 
сектор и бизнеса. Преиздадени и разпространени са правилата за безопасна работа в 
Интернет както за децата, така и за техните родители.  
 
През месец юли 2007 г. е  проведен Първи летен младежки фестивал на дигиталната култура. 
Реализиран е проект Национална гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в 
Интернет, като част от международната асоциация на горещите линии INHOPE, по програмата на ЕК 
“Safer Internet”. Горещата линия за борба с незаконно и вредно съдържание в българското Интернет-
пространство има за цел както да изостри вниманието на българските потребители на Интернет към 
проблема, така и да поддържа автоматизиран онлайн-механизъм за подаване на сигнали, тяхната 
обработка, обобщаване и проследяване.  
През декември 2007 ДАЗД организира кръгла маса “Децата в информационното общество – 
възможности и рискове”- в рамките на тригодишната програма на Съвета на Европа “Да изградим 
Европа с и за децата”. 
Стартира разработването на помагало за педагогическия персонал във връзка с безопасното използване 
на Интернет. 
 
ДАЗД поддържа и специализирани Интернет страници “Противодействие на 
сексуалната експлоатация на деца с търговска цел” и „Прилагане на Конвенцията за 
правата на детето".  
 
Основната цел на сайта www.stopech.sacp.government.bg, стартирал през 2004 г.,  е да предоставя пълна 
информация по проблема сексуална и трудова експлоатация. До момента са получени общо 483 
сигнала за нарушени права на деца, като немалка част от тях са за незаконно и вредно съдържание в 
Интернет – детска порнография, продажба на материали, за които своевременно са предприети 
съвместни действия с МВР (Главна дирекция за борба с организираната престъпност) и Прокуратурата 
за отстраняване на съдържанието. От 2007 г. ДАЗД публикува на Интернет страницата си в сектор 
„Деца в нужда” информация за изчезнали български и чуждестранни малолетни и непълнолетни 
граждани.  
 
През 2007 г. експертите на ДАЗД чрез услугата анонимно Интернет консултиране – Клуб 
“Тийнейджър” - http://www.sacp.government.bg/teensclub.htm. са консултирали общо 115 потребители. 
Предлаганата услуга е безплатна за потребителите. ДАЗД разработи и онлайн консултиране за 
родители, които свободно да задават всякакви въпроси, свързани с развитието и правата на децата си.  
 
В Рубриката “Превенция на наркоманиите” към интернет-страницата на ДАЗД са обособени 2 

http://www.sacp.government.bg/teensclub.htm
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специализирани модула: “Информация за родители” и “Информация за тийнейджъри”. В 
сътрудничество със Столичния превантивно-информационен център по наркомании и регионалния 
офис на Службата на ООН е  публикувана брошурата на Службата на ООН за наркотиците – 
“Наркотиците под международен контрол”.  
 
През 2007 г. стартира пилотен проект “Национална гореща телефонна линия за деца - 
0800 19 100” с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца в 
риск.  
 
Проектът е съвместна инициатива на ДАЗД и представителството на УНИЦЕФ в България. Изпълнител 
на проекта е Фондация “Център Надя”. В обслужването на линията са ангажирани 7 консултанти и 14 
оператори, регистрирани са 7733 обаждания. Създаването на национална гореща телефонна линия за 
деца в България подпомага националната система за закрила на детето и хармонизира националната 
практика с утвърдените международни стандарти в областта на закрилата и грижите за деца.  
 
През 2007 г. приключи първата фаза на „Проект за техническа помощ срещу детския 
труд и сексуалната експлоатация на децата, включително и трафика на деца за 
страните в Централна и Източна Европа” (PROTECT – CEE) на Международната 
организация на труда. Реализирани са пет големи програми и десет малки проекта с 
участието на различни партниращи си институции и организации. Беше издаден и 
разпространен Наръчник за наблюдение на детския труд. 
 
През 2006-2007 г. проектът на  ДАЗД „Мобилна работа на терен с деца на улицата”  бе 
реализиран от Сдружение “Деца и юноши”. Неговата основна цел бе повишаване 
ефективността в работата с просещите и работещите на уличното платно деца чрез 
осигуряване на екипи за ежедневна работа на терен, включително вечер, в почивните и 
празнични дни за установяване и идентифициране на просещи или работещи на 
улицата деца, установяване и идентифициране на трайно пребиваващи и живеещи на 
улицата деца. Проектът бе финансиран от Фонд “Социално подпомагане”.  
 
За защита, възстановяване и реинтеграция на децата-жертви на насилие, сексуална и 
трудова експлоатация се работи в няколко тематични направления - актуализиране на 
Координациония механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 
български деца и деца – жертви на трафик, дейности и инициативи, организирани от 
Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), защита, възстановяване  и 
реинтеграция за децата-жертви на насилие, сексуална и трудова експлоатация. 
Ефективното прилагане на Координационния механизъм, който представлява добра 
практика за междуинституционален и интердисциплинарен подход, доведе до рязко 
увеличение на реферираните случаи. Броят на реферираните случаи през 2007 г. е 102. 
Към момента в страната са създадени и функционират 4 Кризисни центъра за лица, 
пострадали от насилие или трафик. В тях се задоволяват ежедневните потребности на 
децата/лицата и се изготвят индивидуални програми за тяхната социална интеграция. 
 
Капацитет на системата за закрила на детето 
 
Текущата практическа дейност по прилагане на мерките за закрила на детето на местно 
ниво се осъществява от дирекции ”Социално подпомагане”, към които са създадени 
отдели „Закрила на детето”. Работи се в посока укрепване на капацитета на отделите 
„Закрила на детето” чрез осигуряване на участието на специалистите в различни 
обучения. За 2007 г. общо 408 социални работници и експерти по закрила на детето са 
преминали редица обучения.  
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Проведени обучения: обучение по приемна грижа „Приемна грижа – прилики и разлики с 
осиновяването”; „Детето и неговите симптоми” – 6-годишен проект реализиран от Асоциация „Лекари 
на света” и Асоциация „Дете и пространство”; обучение по приемна грижа, проведено от Институт за 
универсално обучение гр. София; обучение на тема „Изграждане на гражданско общество, чрез 
повишаване на житейските умения на деца от специализирани институции”, организиран от Фондация 
„Свободна и демократична България”, „Международна организация по приемна грижа” и 
„Международни инициативи за развитие на детето”; обучение по прилагане на Методиката за 
реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за деца, проведен от 
експерти на Държавна агенция за закрила на детето; две обучения за услугата „Кризисен център за деца, 
жертви на насилие и трафик” – едното, организирано от МТСП и АСП, а другото – от Международната 
социална служба; обучение за противодействие на трафика на хора за социални работници и експерти 
от РДСП от областите Бургас, Сливен и Стара Загора, организирано от Международната организация по 
миграция. 
 
Мониторинг относно спазването на правата на детето 

Държавната агенция за закрила на детето осъществява системен мониторинг и контрол 
върху спазването на правата на децата и на стандартите за социални услуги за деца. 
Този независим контрол има за цел да проследи изпълнението на ангажимента на 
Република България като страна-членка по Конвенцията на ООН за правата на детето 
да предприеме всички необходими законодателни, административни и други мерки за 
гарантиране и ефективно упражняване на тези права.  
 

 ДАЗД осъществява контрол по спазването на правата на детето чрез извършване на 
планови проверки, проверки по сигнал относно спазване правата на децата и относно 
спазване Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, както и 
повторни проверки относно изпълнението на дадените задължителни предписания. 
Разработен и апробиран е механизъм за наблюдение на системата за закрила на детето 
на общинско ниво.  
 
Изводи от контролната дейност през 2006 г. 
Събраната и обобщена информация за извършените проверки по сигнал от ДАЗД през 2006 г. показва 
тенденция за увеличаване на проверките по сигнал в отделите “Закрила на детето” в дирекции 
“Социално подпомагане”. При сравняването на данните от проверките по сигнали за 2005 г. се вижда, че 
за 2006 г. те са се увеличили двойно. Докато през 2005 г. повечето сигнали са били свързани с 
незадоволителното качество на материалната база и неефективна организация на работата в 
специализираните институции, през 2006 г. се наблюдава засилено отношение към правото на детето на 
закрила срещу всички форми на насилие, липса на грижи и небрежно отношение. Увеличаването на 
сигналите е показател от една страна за тенденция на нарастване на агресията сред децата, но също така 
е индикатор за промяна в нагласите на обществото.  
 
Проблемите, посочени в жалбите, сигналите и предложенията, постъпили в ДАЗД за 2006 г. могат да 
бъдат групирани в няколко направления: 

• Проблеми в семейна среда, най-вече физическo, психическо и сексуално насилие спрямо дете; 
упражняване на родителски права и режим на лични контакти; лоши битови условия; 
материално подпомагане на семейството; жилищни проблеми. 

• Проблеми в специализираните институции, най-вече сигнали за нарушени права на децата в 
институцията.  

• Проблеми в образователните институции, най-вече насилие над дете, липса на индивидуален 
подход. 

 
За 2007 г., експертите от Главна дирекция “Контрол по правата на детето” в ДАЗД 
извършиха 144 проверки на територията на цялата страна. За отстраняването на 
констатираните нарушения председателят на ДАЗД издаде над 651 задължителни 
предписания и препоръки.  
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 Ефективен инструмент за повишаване качеството на работата и взаимодействието 
между институциите на местно ниво за гарантиране спазването на детските права  са 
повторните проверки относно изпълнението на издадените при предишни проверки 
задължителни предписания. За 2007 г. са извършени 31 повторни проверки и е 
проследено изпълнението на издадените задължителни предписания, с оглед 
повишаването на качеството на грижата и на предоставяните социални услуги за деца.  

 
През 2007 г. ГДКПД продължи осъществяването на наблюдение на системата за закрила на детето на 
общинско ниво в съответствие с утвърдения механизъм. ДАЗД разполага с първоначална база данни за 
дейността на общините и обектите от системата за закрила на детето. В резултат на извършените 
анализи, се откроиха основните проблемни области и се очерта необходимост от предприемане на 
действия за: 

• повишаване на капацитета на отделите за закрила на детето в страната за адекватно насочване 
на децата към ползване на социални услуги в общността.  

• подобряване на взаимодействието между родилните отделения, отделите за закрила на детето 
и ДМСГД, свързано с работата по превенция на изоставянето и осиновяването.  

• подобряване на взаимодействието между училищата и отделите за закрила на детето при 
гарантиране на правото на детето на мнение при налагане на наказания от педагогическите 
съвети.  

• подобряване на взаимодействието между отделите за закрила на детето в страната в работата 
им по реинтеграция.  

• следва спешно да бъдат разработени Плановете за закриване на специализираните институции 
за деца след проведената от ДАЗД национална оценка през 2006 г. 

   
Национална стратегия за детето 2008-2018 г. 
 
През месец януари 2008 г. Народното събрание на Р България прие Национална 
стратегия за детето 2008-2018 г. Това е първият дългосрочен документ, който включва 
всички политики за децата, поставя специален фокус на детската бедност и я ситуира в 
рамките на общата политика за децата. Стратегията е категоричен израз на 
ангажираността на изпълнителната и законодателната власт в България за ефективно 
упражняване на правата и повишаване качеството на живот на всички български деца и 
техните семейства, като условие за свободното и пълноценно личностно развитие на 
детето.  
 
Стратегията се базира на основните принципи, залегнали в Конвенцията за правата на 
детето на ООН по отношение мястото на детето в обществото, правото му на живот в 
семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на 
децата и намаляването на риска от бедност и социално изключване сред децата. 
Стратегия за детето набелязва следните оперативни цели:  

• Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 
на децата; 

• Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и 
училищно образование на всички деца; 

• Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, 
свързани с техните права и отговорности. 

 
През 10-годишния период на действие на стратегията ще се изпълняват дейности и мерки във всички 
сфери на обществения живот, оказващи значение върху благосъстоянието на децата, като: 
• семейна среда (подкрепа на родителството и насърчаване на отговорното родителство); 
• жизнен стандарт (подкрепа на доходите, съчетаване на професионалния и семейния живот, 
качествени грижи за деца, подпомагане – социално, семейно, др.); 
• алтернативни грижи и социални услуги; 
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• здравни грижи и обслужване; 
• образование; 
• отдих, свободно време, развитие на способностите на децата; 
• околна и безопасна среда; 
• защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; 
• специални мерки за закрила (по отношение на децата – правонарушители и децата – жертви на 
престъпления, даровитите деца, непридружените деца, децата - бежанци и имигранти, др.); 
• право на идентичност и защита срещу дискриминация; 
• участие и мнение на децата. 
 
2. Възрастни хора 
 
Усъвършенстване на съществуващия пенсионен модел 
 
Бе въведена промяна в механизма за осъвременяване на пенсиите, като от 1 юли 2008 г. 
те ще се осъвременяват по т. нар. „Швейцарско правило” или с процент, равен на сбора 
от 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за 
страната за предходната година. През 2007 г. бяха осигурени средства за увеличение на 
пенсиите на два пъти с по 10%. С това средната пенсия за 2007 г. достигна 171.62 лв. и 
нарасна с 12.9% в номинално и с 4.1% в реално измерение спрямо средното си равнище 
от 2006 г.  
 
За намаляване риска от бедност сред пенсионерите бе направена промяна в механизъма 
за определяне на минималните пенсии. От 2007 г. гарантираната минимална пенсия се 
определя от Народното събрание със Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване. Тя служи за база за определяне и на всички останали минимални пенсии 
за трудова дейност. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на 
2007 г. е 102.85 лв., което е с 21% повече отколкото през 2006 г. В края на годината 
всеки пенсионер получи еднократно по 100 лв. към размера на своята пенсия. 
Отпуснатите в края на годината еднократни плащания за пенсионерите имаха силно 
въздействие върху покупателната способност на пенсиите. Общият доход на 
домакинствата на пенсионери достигна 4 649 лв. и се увеличи с 15.4% в номинално и 
6.5% в реално изражение. Въпреки напредъка обаче, общият доход на пенсионерските 
домакинства е 60% от средния за страната и 48% от общия доход на домакинствата без 
пенсионери.  
 
Осигуряване на достъп на всички хора до обществените и частните пенсионни 
схеми 
 
Достъпът до разнообразни пенсионни схеми, позволяващи да бъдат натрупани такива 
пенсионни права, които да осигурят достоен начин на живот след пенсиониране, е 
водеща цел на политиката по адекватност. В тази връзка, през 2007 г. бяха предприети 
редица мерки за подобряване на осигурителното покритие на системата и размера на 
получаваните пенсионни права. Сред най-важните от тях бе намалението  
осигурителната вноска с цел да се повиши събираемостта на осигурителните плащания 
и да се намали участието в сивата икономика. От 1 октомври 2007 г., общата 
осигурителна вноска бе намалена с 3 процентни пункта – 1 пункт за фонд „Пенсии” и 2 
пункта за фонд „Безработица. По този начин пенсионноосигурителната вноска за 
родените преди 1 януари 1960 г. намаля от 18 на 17 %, а за родените след 31 декември 
1959 г. - от 23 на 22 %. Вноската за фонд „Безработица” намаля от 3 до 1 %.  
 



 63

Със законодателни промени бе изравнен статутът на самоосигуряващите се и 
осигурените от работодател лица по отношение на времето, което се признава за 
осигурителен стаж. От 1 януари 2007 г., за осигурителен стаж се счита и времето, през 
което самоосигуряващите се за инвалидност, старост, смърт и болест са получавали 
парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и 
отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и 
раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично 
обезщетение. 
 
Също с промяна в действащите нормативни актове, за осигурителен доход вече се 
счита и този, върху който са начислени, но неизплатени осигурителни вноски. Така се 
гарантира по-висока защита на осигурителните права на работниците и служителите. 
Разпоредбата влезе в сила от 1 януари 2007 г. и в такива случаи осигурителят следва да 
внесе дължимите вноски в срок до края на месеца, за който е извършено начисляването. 
 
Развито бе и допълнителното пенсионно осигуряване. Вноската за Универсален 
пенсионен фонд бе увеличена от 4% през 2006 г. на 5% през 2006 г. С това стойността 
на натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените нарасна с 60.5%, а 
това е гаранция за по-висока пенсия в бъдеще. 
 
Броят на осигурените лица в универсални пенсионни фондове достигна 2 641.0 хиляди 
души и отчете ръст с 8.1% спрямо 2006 г. и със 17.9% спрямо 2005 г. В професионални 
пенсионни фондове се осигуряват 207.3 хиляди лица или със 7.5% повече спрямо 2006 
г. и с 13.6% повече в сравнение с 2005 г. Осигурените лица в доброволните пенсионни 
фондове нарастват до 592.8 хиляди души или с 4.8% в сравнение с 2006 г. и със 7.8% 
спрямо 2005 г. 
 
Като част от системата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване бяха 
въведени професионалните пенсионни схеми, а с това – възможността за колективно 
осигуряване по силата на колективен трудов договор или споразумение. Към 
настоящия момент все още няма лицензирани такъв вид пенсионни фондове. 
 
Създаване на условия за насърчаване на възрастните работници да остават по-
дълго на пазара на труда 

 
Според Кодекса за социално осигуряване, всяка година осигурителен стаж, придобита 
след 1 януари 2007 г. след навършване на пенсионна възраст, участва с 3%, а не с 1% 
при определяне на размера на пенсията. Изискването е на лицето да не е отпусната 
пенсия и той да има поне 34 г. осигурителен стаж за жените и 37 г. осигурителен стаж 
за мъжете без превръщане. Това е вторият път, когато се предприема подобна мярка. Тя 
бе реализирана в началото на 2007 г., когато приносът на всяка година стаж при 
горните условия се увеличи от 1% на 1.5% при определяне на размера на пенсията. От 
началото на 2008 г. процентът бе увеличен до 3% , а януари 2009 г. се планира ново 
увеличение - този път до 5%. 
 
Заедно с това бяха предприети мерки за защита на възрастните безработни. През 2007 г. 
бе въведено т.нар. "обезщетение за дълготрайна безработица". То може да се ползва от 
лица в предпенсионна възраст, които поради безработица не могат да 
удовлетворят критериите за придобиване право на пенсия. Изискванията за получаване 
на такова обезщетение е лицата да са били без работа най-малко 12 месеца, не работят 
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и нямат отпусната пенсия. Освен това, те трябва да имат навършени 60 г. и 6 м. за 
мъжете и 57 г. и 6 м. за жените и да не им достигат 5 точки за придобиване право на 
пенсия. Обезщетението за дълготрайна безработица се получава само веднъж и за 
период не по-дълъг от 30 месеца. То се равнява на минималния размер на стандартното 
обезщетение за безработица, което през 2008 г. е 100 лв.  
 
Във връзка с въвеждането на ефективна система за мониторинг на пенсионната 
политика и провежданите реформи в тази област от началото на 2007 г. регулярно се 
калкулират данни за осигурените лица по пол, възраст и натрупани средства в 
индивидуалните партиди във фондовете на допълнителното пенсионно осигуряване. 
 
Развитие и разширяване на социалните услуги за стари хора   
 
Грижата в домашна среда и в общността е приоритет в нашата политика. Факт е обаче, 
че в България все още има търсене на институционалната грижа, най-вече за стари 
хора. Това е единственият тип институционална грижа, който показва нарастване в 
търсенето и съответно в ползвателите. Поради това бяха разкрити и нови домове за 
стари хора, наред с дневните центрове за стари хора. Тези институции предлагат 
качествени грижи и са едни от най-добрите примери за институционална грижа, 
предлагана в България. Тези услуги също следват общите положителни тенденции в 
сектора на услугите.  
 
Положителен е факта, че почти няма община в България, която да не предлага услугата 
домашен социален патронаж.  

 
Към 31.12.2007 г. на територията на страната функционират 288 Домашни социални патронажа, с 
капацитет на обслужване 38 626 места и заетост 34 026 лица. Около 9 % е нарастването в обслужваните 
потребители за периода 2005-2007 г. Предлагат се услуги и в обществени трапезарии  като към 
31.12.2006 г. на територията на страната функционират 43 Обществени трапезарии, с капацитет 4 075 
места и заетост 3 958 лица, а към 31.12.2007 г. на територията на страната функционират 54 Обществени 
трапезарии, с капацитет 4 930 места и заетост 4 731 лица.  
 
Другото направление по тази мярка е развитието на социални услуги в общността за 
възрастни хора да осигурява възможности за организиране на свободното време, 
осъществяване на социални и лични контакти, както и подкрепата на професионалисти 
от различни области. В тази връзка Дневните центрове като комплекси от социални 
услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня, 
за задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните 
потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните 
контакти, се оказват една от най-добрите форми за подобряване качеството на грижи за 
възрастните хора.  

 
За предотвратяване процеса на настаняване на старите хора в специализирани институции, през 2006 г. 
бяха разкрити 5 нови Дневни центъра за стари хора, финансирани от държавата. Със Закона за 
държавния бюджет за 2008 г. са осигурени финансови средства за разкриването на още 19 Дневни 
центъра за стари хора, от които 7 вече са разкрити. Към месец юни 2008 г. дневните центрове за стари 
хора, финансирани от държавния бюджет, са 21. 
 
Въпреки полаганите усилия за предоставяне на социални услуги в общността, някои 
хора не могат да бъдат изведени от специализираните институции поради липса на 
близки и роднини или поради други причини. Освен това, все още е голям интереса от 
страна на възрастните хора към специализираните институции. Затова основната цел е 
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подобряване условията на живот в домовете за стари хора, с оглед осигуряване на 
живеещите в тях среда, близка до семейната, и по-високо качество на грижи.  

 
Към 31.12.2007 г. чакащите за настаняване в Домовете за стари хора са 1 714. Поради големия брой 
възрастни хора, чакащи за настаняване в специализирани институции, през 2006 г. бяха разкрити 5 нови 
Дома за стари хора. През 2007 г. бяха разкрити 4 Дома за стари хора. Домовете за възрастни хора също 
са обхванати от общите процеси за модернизация и реконструкция на съществуващия сграден фонд на 
специализираните институции. Новите домове отговарят на новите изисквания за изграждане на домове 
за предоставяне на социални услуги. През 2008 г. са планирани да бъдат разкрити 9 нови дома. Към 
месец юни 2008 г. броят на Домовете за стари хора, финансирани от държавата е 72, с капацитет 5 373 
човека, като заетостта в тях е 100 %. 
 
3. Хора с увреждания  
 
Хората с увреждания са една от най-уязвимите от риска бедност и социално 
изключване групи в българското общество. Поради това в последните години се 
предприе много сериозна реформа с цел пълноценната интеграция на хората с 
увреждания. Законът за интеграция на хората с увреждания има за цел да създаде 
условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания, тяхната социална 
интеграция и подкрепа за техните семейства, за интегриране на хората с увреждания в 
работна среда и други. Бяха положени сериозни усилия за постигане на пълноценна 
реализация на всеки човек с увреждане, като се използва индивидуален подход чрез 
социално оценяване.  
 
В допълнение към мерките в сферата на заетостта, образованието, достъпната среда, 
здравното обслужване и достъпа до здравеопазване, социалните услуги и т.н. за хората 
с увреждания са предвидени определени придобивки съгласно българското 
законодателство.  

 
За подобряване на социалния статус на хората с увреждания се предоставя месечна добавка за социална 
интеграция за транспортни услуги, информационни и комуникационни услуги, балнеолечение и 
рехабилитация, достъпна информация, диетично хранене и лекарствени средства, обучение и други. 
Общо 464 099 лица с увреждания, в т.ч. 19 754 деца с увреждания са получили месечна добавка за 
социална интеграция през 2007 г., при съответно 465 361 лица и 19 795 деца през 2006 г. Размерът на 
отпуснатите средства също остава сравнително постоянен – 130.7 млн.лв. през 2007 г. срещу 131.9 
млн.лв. през 2006 г. През първо полугодие на 2008 г. средномесечно на 468 220 лица с увреждания са 
получили месечни добавки  за социална интеграция. Изплатената сума е 48,3 млн.лв. Освен това, за над 
20 000 деца с увреждания е изплатена месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна 
заплата. За деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда законодателно са предвидени по-
благоприятни условия и за достъп до социално подпомагане. Семейните помощи за деца с увреждания 
са в двоен размер, независимо от дохода на семейството. За деца с увреждания, настанени в приемни 
семейства и семейства на роднини или близки се изплаща по-висок размер на помощта, независимо от 
дохода на семейството.  
 
Средствата за изпълнение на дейностите по програмата „Интеграция на хората с 
увреждания” за 2008 година са увеличени приблизително с 12 %, спрямо 
изразходваните през предходната 2007 година. Предоставят се и субсидиите на 
национално представителните организации на и за хора с увреждания за осъществяване 
на тяхната дейност, като те са с над 20 % повече в сравнение с 2007 г. Тяхната дейност 
е от огромно значение, тъй като тези организации са представени в Националния съвет 
за интеграция на хората с увреждания. Неговата основна роля е активно участие в 
разработване и осъществяване на мeрки и дейности за социална защита и социално 
включване на хората с увреждания.   
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През 2007 г. са осигурени и средства за целеви помощи за подпомагане на хора с 
увреждания за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, 
приспособления и съоръжения  в размер на 24 726 793 лв. Направеният разход обезпечи 
закупуването и предоставянето на хора с увреждания на 122 410 броя медицински 
изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. От 26.10.2007 г., 
изплащането на целеви помощи за покупка и ремонт на медицински изделия и/или 
помощни средства, приспособления и съоръжения, се осъществява от Агенцията за 
социално подпомагане. За периода от влизане в сила на промяната до края на 2007 г. са 
изплатени 9, 8 млн. лв. , за първо полугодие на 2008 г. – 21,1 млн.лв. 
 
Законът за интеграция на хората с увреждания регламентира създаването и 
поддържането на информационна база данни за хората с увреждания от Агенция за 
хората с увреждания.  

 
Приключен е процесът на разработване и внедряване на програмния продукт като са налице 22 
показатели за статуса на лицата с увреждания, които са включени в информационната база данни. 
Агенцията за хората с увреждания спечели проект BG2006/018-343.05.01 „Укрепване капацитета на 
Агенцията за хората с увреждания за планирането и изпълнението на държавната политика за хората с 
увреждания” по програма ФАР 2006 г., който стартира през 2008 г. и е свързан с отразяване на 
социално-икономическия статус на хората с увреждания в информационната база данни. 
 
Допълнителна информация – виж раздели І и ІІ.  

 
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-
2015 г. 
 
През месец декември 2007 г. бе приета Стратегията за осигуряване на равни 
възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г., която има за цел ефективното 
прилагане на политиката на българското правителство за подобряване качеството на 
живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак 
„увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във 
всички области на обществения живот. Стратегията очертава конкретните мерки, които 
е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери (психологически, 
образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни) пред 
социалното включване и равноправната интеграцията на хората с увреждания.   
 
За изпълнението на дългогодишната стратегия се разработват двугодишни Планове за 
действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008–2015 г. 
Министерският съвет прие първия двугодишен План за действие за осигуряване на 
равни възможности на хората с увреждания 2008-2009 г.  

 
Първият План за равните възможности за хората с увреждания 2008–2009 година, приет на 15 май 2008 
г. следва структурата на дългосрочната стратегия, като целите и направленията служат за основа на 
формулираните конкретни дейности и мерки. Планът съдържа седем оперативни цели, които са 
насочени към подобряване на качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания и 
са съобразени с главните цели на Стратегията за равни възможности за хората с увреждания и 
европейските тенденции за равнопоставеност. Взет е предвид мултидисциплинарния характер на 
проблемите на хората с увреждания и нужните политики за тяхното преодоляване. Обозначени са 
отговорните институции, определени са сроковете и индикаторите за изпълнение. Приоритетните 
направления в Плана за действие са свързани със създаване на достъпна среда; деинституционализация 
на грижата за деца с увреждания; образование на хората с увреждания; медицинска и социална 
рехабилитация; трудова заетост; приоритетно развитие на социалните услуги в общността; осигуряване 
на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот;  информиране на 
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обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи 
спрямо тях.  
 
4. Други групи 
В настоящия доклад е представена информация и за други рискови групи, особено 
уязвими от риска бедност и социално изключване, като: 
- представители на ромската етническа група; 
- младежи в неравностойно положение; 
- безработни, нискоквалифицирани и неграмотни лица; 
- семейства с деца /едночленни и многодетни семейства/; 
- и други. 
 
VІ. РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
Специален фокус върху равенството на жените и мъжете 
 
Държавната политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете се 
изпълнява в две направления: прилагане на активни политики и мерки, гарантиращи 
включване на въпроса за ролята на жените в икономиката; намаляване на 
неравнопоставеността между жените и мъжете чрез специални политики и мерки за 
подобряване ситуацията на жените в отговор на вече съществуващи неравенства.  
 
Основните области на действие са следните:   
1. Елиминиране на неравенствата на пазара на труда.  
През 2007 г. коефициентът на заетост на жените достигна 57.6 % и се повиши с повече от 3 процентни 
пункта в сравнение с предходната година. Коефициентът на активност на жените между 15 и 64 г. 
възраст през 2007 г. е 62.1 % , в градовете е 64.5 %,а  в селата е 54.7%, като броя на регистрираните 
безработни лица, безработните жени намалява с много по-нисък темп от този за мъжете. Отчита се 
напредък по отношение участието на жените на пазара на труда. 
 
2. Насърчаване на баланса между семейните и професионалните задължения между 
съпрузите.  

• 54.4 % от безработните жени са в съпружески отношения с главата на домакинството; 
• 68 % от напусналите работа поради лични и семейни причини са жени; 
• Общо 17.5 % от жените извън работната сила имат желание да се трудят, но не са в състояние 

поради лични и семейни причини срещу само 6.6 % за мъжете; 
• Около 66 % от неплатените семейни работници са жени и техният брой е над два пъти по-висок 

от броя на мъжете неплатени семейни работници. 
 
3. Преодоляване сегментацията на пазара на труда, в т.ч. и редуциране различията в 
заплащането..  
По данни за 2005 г. средната работна заплата на жените е с около 16 % по-ниска от тази на мъжете, а за 
2006 г. този процент е 18. Причината от една страна е, че голям дял от жените работят в сектори на 
икономиката, където средните трудови възнаграждения са ниски – здравеопазване, социални дейности, 
образование, търговия и т.н.   
 
4. Подкрепа на предприемачеството сред жените.  
През отчетния период само 30 % от работодателите и около 33.7 % от самостоятелно заетите са жени. 
Около 63 % от жените предприемачи са с висше образование и  35 % от тях – с основно. Общо 77 % от 
жените в бизнеса намират подкрепа семейството си. Над 62 % са стартирали бизнеса си със собствени 
средства или заем и една трета (33 %) са поели управлението на семейната фирма.  
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Специализираните програми за съчетаване на професионалния и трудовия живот, се 
изпълняват от Агенцията по заетостта. Сред тях са: В подкрепа на майчинството, 
Помощ за пенсиониране, стимули за работодателите, които наемат безработни лица – 
самотни родители и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст, 
преференции за работодателите, наели безработни жени над 50 г. и мъже над 55 г., 
Фамилни центрове за деца . 

 
През 2007 г. е транспонирана Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на 
стоки и услуги. Въведени са изменения и допълнения към Закона за защита от дискриминация по 
отношение на равнопоставеност на жените и мъжете при определяне на размера на пожизнената пенсия, 
размера на застрахователните и здравноосигурителните премии, плащанията на застраховките, 
възстановяване на разходи, съответно осигуряване на здравни услуги и стоки и др. 
През първото тримесечие на 2008 г. е извършен анализ на съответствието на българското 
законодателство с изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 5 
юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и 
жените в областта на заетостта и професиите (преработена) и са подготвени изменения и допълнения 
към Кодекса на труда /одобрен от Министерски съвет на 26 юни 2008 г./, който предстои да бъде внесен 
в Народното събрание. 
 
Увеличен е периодът за получаване на обезщетение за бременност и раждане. С 
подготвените изменения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване във 
връзка с разпоредбите на Директива 2006/54/ЕО се предоставят възможности бащите да 
участват в отглеждането на децата за създаване на условия за съвместяване на 
семейните с професионалните задължения и насърчаване на трудовата реализация на 
майките. По проект „Обучение за съвместяване на професионалния и личния живот на 
жените”, са обучени  80 безработни жени в областта на информационните технологии, 
от които 26 жени са започнали работа в същата сфера. 
 
По проект на МТСП, финансиран от Програма МАТРА на холандското правителство 
през 2007 г. са обучени 142 представители на централната, регионалната и местната 
администрация, както и на правосъдната система. За облекчаване достъпа до средства 
за стартиране на собствен през 2007 г. 36 % от ползвалите кредит по проект 
„Гаранционен фонд за микрокредитиране” са жени. 
 
В рамките на инициативата Европейска година на равните възможности за всички – 
2007 бяха осъществени няколко индивидуални дейности, които дадоха допълнителен 
импулс за развитие на действията в областта на равнопоставеността на жените и 
мъжете на местно ниво.  Действията бяха насочени към елиминиране на джендър-
стереотипите в образованието, обучението, културата, медиите, пазара на труда и 
процесите на вземане на решения, за пълноценно участие на жените в обществения 
живот, с особен акцент към жените от ромската общност и от земеделските райони с 
висок процент на безработица.  
 
През 2006 г. са проведени 5 регионални семинари за ролята на ромската жена, 2007 г. – 
2 регионални семинара и през април 2008 г. една  кръгла маса на тема: “Ромската жена - 
настояще и бъдеще”. Основните цели са: 

• Насърчаване на ромските жени за професионално развитие, с цел подпомагане 
на тяхната бъдеща независимост и създаване на възможности за отговорно 
родителство; 

• Създаване на възможности за съчетаване на професионалните и семейните 
отговорности; 
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• Предприемане на мерки за намаляване на ранно отпадащите деца от 
образователната система, както и за връщането и задържането на децата в 
училище.  

 
Приетият Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008 
– 2009 г. предвижда мерки в следните направления: 

• Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; 
• Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в икономическите дейности; 
• Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и 

културата; 
• Насърчаване на съвместяването на професионалните и семейните задължения на жените и 

мъжете; 
• Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 
• Премахване на насилието, основано на пола и трафика на хора; 
• Действия за премахване на съществуващите в обществото джендър стереотипи. 

 
Подготвя се провеждатенето на информационна кампания /до м. октомври 2008 г. – 4 регионални 
семинара и Национална конференция/ съвместно с  Комисията за защита от дискриминация, по силата 
на подписано споразумение за съвместни действия, за всички заинтересовани страни за създаване на 
условия за намаляване и премахване на разликата в заплащането на труда на жените и мъжете и 
подготовка на доклад за причините и предложения за действия за намаляване на разликата.  
 
В ход е провеждане на изследване и изготвяне на анализ за състоянието на равнопоставеността на 
жените и мъжете в България. Целта е да се очертаят най- проблемните области, на които да бъде 
акцентирано при разработването на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на 
жените и мъжете 2009-2015 г. 
 
В рамките на проект на МТСП от м. май 2008 г. се провежда обучение на заинтересованите страни на 
регионално и местно ниво за изграждане на националния механизъм и по-ефективна 
институционализация на дейността по равнопоставеност на половете в съответствие на изискването на 
чл. 20 от Директива 2006/54/ЕО. Ще бъдат предприети действия за подобряване на координационния 
механизъм за управление на политиката за равнопоставеност на половете, с основен елемент 
повишаване на капацитета на централната и местна администрация по отношение защита на човешките 
права и на равните възможности за жените и мъжете. 
 
Предстои въвеждане на показатели за оценка на равнопоставеността на жените и мъжете, в съответствие 
с индикаторите на ЕВРОСТАТ и поддържане на база данни, дезагрегирана по признак пол, включително 
разширяване набора от статистически показатели по признак пол, свързани с обезщетенията и 
помощите от ДОО, включително за родителски отпуск. Предвижда се и създаване на „индекс на 
равнопоставеността на жените и мъжете” на местно ниво. 
 
МТСП е отговорно за координацията и подпомагането на институциите при 
провеждане на медийна политика за повишаване на чувствителността на обществото по 
отношение на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на 
информация относно приложените мерки в сферата на компетенции на всяко 
министерство. 
 
Европейска година на равни възможности за всички – 2007 
 
Като Национален изпълнителен орган, МТСП осъществи координацията по  участието 
на Република България в инициативата на Европейската комисия – Европейска година 
на равните възможности за всички – 2007.  
 
За участие в инициативата бяха идентифицирани Национални приоритети и разработени Национална 
стратегия и Национален план, съобразени с основните нормативни актове и стратегии в областта на 
гарантиране на равните възможности за всички във всички сфери на обществения живот. Националната 
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стратегия за равни възможности за всички доразви положителните практики на политиката за равни 
възможности, набеляза цели, приоритети и действия, които се реализираха в съответствие и при 
изпълнение на макроикономическата и макрополитическата рамка, заложени в Програмата на 
българското правителство 2005-2009 г.  Постигането на целите на Стратегията допринесе за по-доброто 
социално включване на рискови групи в живота на българското общество.  
Използван беше подход за активно включване и участие на всички във всички сфери и области на 
обществения живот. Разработена и внедрена бе система от показатели за проследяване на състоянието и 
тенденциите по отношение на равнопоставеността. Предстои прецизиране на индикаторите през 2008-
2009 г. със стратегическите документи, които ще бъдат разработени в областта на равните възможности 
на жените и мъжете, изпълнението на Десетилетието на ромското включване, стратегиите за социално 
включване, равните възможности на хората с увреждания. 
Работата в рамките на инициативата беше насочена към преодоляване на стереотипите по отношение на 
различните групи в риск и повишаване на чувствителността и информираността на обществото към 
прояви на дисриминация, основана на  различни признаци, насърчаване на равните възможности в 
отделните  сфери на обществения живот посредством мерки и действия в две основни насоки: 
• Общи системни мерки, насочени към подобряване на законодателната, институционалната и 

ресурсната основа, гарантираща равни възможности на отделните социални групи; 
• Специфични насърчителни мерки спрямо отделни социални групи в неравностойно положение. 
 
Реализирани бяха проектни дейности, в чиито рамки се обсъждаше солидарността 
между поколенията, подобряването на живота на ромските жени, отговорното 
възпитание на децата, достойния живот на възрастните хора, възможностите за заетост 
на младежите в неравностойно положение, толерантното отношение към хората с 
различна сексуална ориентация, борбата срещу домашното насилие и 
дискриминацията, както и по-ясно изразеното участие на жените в процесите на 
вземане на решения. Дейностите в рамките на Европейската година бяха неразривно 
свързани с много други програми провеждани от българското правителство и 
министерството на труда и социалната политика, в частност – Декадата на ромското 
включване и проектите насочени към жените от етническите малцинства, кампаниите и 
семинарите за икономическата и социална интеграция на хората с увреждания, 
регионалните семинари за защитата и правата на децата и др.  
 
Част от постиженията на Годината са: 
• Реализирани 18 различни Проектни дейности във всички регионални центрове на България - 
широка информационна кампания; гостуване на камиона «Спри дискриминацията» в София като част от 
общоевропейското му турне; поддържане на уеб страница на Годината, заснемането на документални 
филми, телевизионни клипове и други дейности, за повишаване на информираността на гражданите за 
техните права, за предизвикателствата, стереотипите и ползите от изграждането на общество на 
разнообразието и солидарността. 
• Релевантни дейности получиха морална подкрепа от широката общественост в контекста на 
Годината;  
• Проведени бяха четири представителни национални изследвания на обществените нагласи към 
равнопоставеността и дискриминацията и ролята на медиите за тяхното формиране, както и редица 
други на местно ниво;  
• Проектните дейности обхванаха всички признаци на дискриминация, а много от проектите 
отделяха специално внимание на множествената дискриминация; 
• Приложи се принципът на джендър мейнстрийминг; 
• Беше създадена Национална стратегия, която прави задълбочен анализ на предизвикателствата на 
национално ниво и поемането на конкретни ангажименти свързани със специфичните дейности и 
бъдещата работа; 
• В хода на цялата Година се проведе активен диалог между държавните институции и 
гражданското общество по въпросите на различните признаци на дискриминация както и вътрешен 
диалог между отделните граждански и неправителствени организации; 
• Дейността за постигане на целите на Годината  продължава през 2008 г. чрез реализацията на 
проект на МТСП по Програма Прогрес, направление „Антидискриминация” за създаване на национален 
он-лайн каталог на добри практики за антидискриминация, в подкрепа на българското гражданско 
общество в борбата му с дискриминацията към уязвими групи. 
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VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ОБЩА ОЦЕНКА 
 
Количествените цели на плана  
 
От гледна точка на количественото измерване на постигнатия напредък резултатите по 
12-те цели са:  

• За 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 г.) е 66.3 %. Той е 
нараснал спрямо 2005 г. с 4.2 процентни пункта.   

• Коефициентът на безработица е 6.9 % по данни от Наблюдението на работната 
сила. Безработицата е с 3.2 процентни пункта по-ниска в сравнение с 2005 г. 

• Налице е увеличение на коефициента на заетост (15-64 г.) до 61.7 %. Той е с 5.9 
процентни пункта по-висок в сравнение с 2005 г.  

• Увеличението на броя на лицата, участващи в програми за професионална 
квалификация, е с 25 % в сравнение с 2005 г. 

• През 2007 г. намалението на броя на лицата и семействата, получаващи месечни 
социални помощи, е с 39.2  % в сравнение с 2005 г.  

• Докато през учебната 2005/2006 г. 3 % от учащите лица между първи и осми 
клас са напуснали училище, то през  2006/2007 учебна година по различни 
причини са напуснали 3.6 % от учащите лица в основното образование.  

• Повече от два пъти е увеличението на броя на децата със специални 
образователни потребности, интегрирани в общообразователна среда в 
сравнение с учебната 2005/2006 година. 

• През учебната 2006/2007 г. с приблизително 23.7 % се е увеличил броят на  
учениците, изведени от училищата в ромските квартали. Самите сегрегирани 
училища намаляват с около 40 %. 

• В периода 2005-2007 г. общият брой на лицата, ползващи социални услуги в 
специализирани институции, намалява с 9.04 %. Намалението на броя на 
децата, настанени в специализирани институции, е 18 % за периода 2005-2007 г.  

• Броят на ползвателите на социални услуги в общността, делегирана от 
държавата дейност, се е увеличил повече от 2 пъти в сравнение с 2005 г. 
/увеличението в броя на предлаганите социални услуги в общността, 
финансирани от държавата, е с около 70 %/.  

• В сравнение с 2005 г. през 2007 г. общият доход средно на домакинство 
нараства с 27 %, а общият доход на домакинствата, в които има поне едно дете, 
е нараснал номинално със 29.3 %.  

• 26.2 % е увеличението на доходите от пенсии в общия домакински доход 
средно на домакинство в периода 2005-2007 г. 

 
Основните политически приоритети на плана  
 
1. Включващ пазар на труда  
 
Политиките за включващ пазар на труда показват едни от най-сериозните 
положителни резултати. Голямото разнообразие от програми и мерки успя да обхване 
всички рискови групи на пазара на труда. Въпреки това, като проблем се очерта 
недобре структурираната политика за обезкуражените лица. В тази връзка се 
предприеха допълнителни мерки за разработване на цялостна програма. Наложително 
е и да се наблегне не толкова на постигането на временен ефект, а на устойчивостта и 
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трайния ефект на мерките и резултатите. Във връзка с повишаването на 
професионалната квалификация специално внимание изискват качеството на 
обученията и обръщането на специално внимание на ранно отпадналите от 
образователната система. Макар, че се предприеха допълнителни мерки и за справяне 
с младежката безработица, те не са добре обвързани с допълващи политики като 
например в областта на образованието и социалните услуги. Въпреки реализираните 
мерки хората с увреждания са друга уязвима група на пазара на труда, която запазва 
постоянни нива на безработица. 
 
Активната политика на пазара на труда допринесе и за намаляване на броя на 
подпомаганите със социални помощи лица в трудоспособна възраст. Това от своя 
страна доведе до по-добро прилагане на индивидуалния и диференциран подход в 
социалното подпомагане. Постигна се по-добра целенасоченост на социалните 
помощи, като се предоставят и повече целеви помощи, например в подкрепа на 
самотни родители, осиновители, хора с увреждания и т.н. За лицата в трудоспособна 
възраст приоритетът е участие на пазара на труда, но това налага и създаването на 
подпомагащи програми за социална реализация на тези лица, които да съпътстват 
програмите в сферата на заетостта. Като обща оценка следва да се отчете, че 
концепцията за активно включване не се прилага в еднаква степен по отношение на 
всички рискови групи на пазара на труда. 
 
2. Равен достъп до услуги 
 
Резултатите в рамките на равния достъп до услуги показват най-голяма 
неравномерност. Много сериозно се отчита нуждата от подобрена координация и 
съвместна дейност между различни участници в процеса. Най-важното, което може да 
обобщим във връзка със сектора на услугите е, че всяка една област показва напредък, 
но са нужни много усилия и финансови ресурси за постигане на по-съществени 
резултати. Тук ролята на структурните фондове на Европейския съюз се оценява 
изключително високо.  
 
Има области на действие, които независимо, че търпят положително развитие, изискват 
още по-сериозни мерки в бъдеще. Една от тях е осигуряването на достъпна среда. 
Макар, че се отчита по-голяма активност, все още много следва да бъде направено. 
Нуждата от последователна практическа реализация на законодателството и 
стратегическите документи е сериозна. Същото се отнася и за подобряване на 
жилищните условия за по-уязвимите групи, най-вече сред ромите.  
 
Друг сектор, който поради бързото си развитие и нуждата от адекватен отговор на 
потребностите на различни групи уязвими лица непрекъснато поставя нови 
предизвикателства, е сектора на социалните услуги. Един от най-сериозните проблеми в 
този сектор се оказа финансирането. Въвеждането на система от единни стандарти за 
финансиране на всички видове социални услуги, които са делегирана държавна дейност 
– в институциите и в общността, беше важна стъпка в правилната посока. Това е 
съпътствано и със съществено увеличение на финансовите средства за социални 
услуги. Нуждата от специфични услуги, непознати на българското законодателство, ще 
продължи да бъде предизвикателство пред системата. Положителните тенденции в 
нарастването на услугите в общността, на доставчиците им и на самите бенефициенти 
изисква подобряване на капацитета за по-ефективен и всеобхватен контрол.  
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От години подобряването на качеството на живот в специализираните институции е 
сериозно предизвикателство в политиката на България. Модернизирането на тези 
специализирани институции както за деца, така и за дългосрочна грижа, не е свързано 
само с чисто материални и финансови аспекти. Такива инвестиции се правят в 
институциите. По-спешната задача е модернизирането на самата грижа чрез въвеждане 
на нови методи за индивидуална работа с потребителите, обучения на персонала и т.н. 
Привличането на неправителствения сектор като водещ партньор в този процес е 
предизвикателство, по което не е постигнат сериозен напредък. Макар че броят на 
частните доставчици на услуги нараства, готовността им за партньорство по отношение 
на институционалната грижа е по-слаба, отколкото за такова в сектора на услугите в 
общността. Доказателство за това е нарастващият брой публично-частни партньорства, 
които се развиват главно в сектора на социалните услуги в общността. Промяната на 
обществените нагласи е дейност, в която също се разчита на сериозното партньорство 
с неправителствения сектор.  
 
Едни от най-сериозните предизвикателства пред политиката по социално включване 
постави осигуряването на равен достъп до образование за всички деца. Качественото 
образование е една от основните предпоставки за социално включване и за превенция 
на изпадането в бедност на децата и младежите. Налице е сериозно нарастване както в 
броя на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, така 
и на ресурсните учители и специалисти, които подпомагат интегрираното обучение. 
Създаването на подкрепяща среда за интегрирано обучение зае ключово място в 
рамките на политиката за включващо образование. Въпреки това, достъпността на 
физическата среда и подготвеността на педагогическия и учителския състав остават 
едни от най-сериозните предизвикателства. Слабата работа с родителите на деца с и без 
увреждания, както и със самите деца с цел разбирането на по-различните възможности 
на децата с увреждания също изисква допълнителни мерки.  
 
Нуждата от по-добре координиран и всеобхватен подход съпътстваше реализацията на 
дейностите във връзка с образователната интеграция на уязвими етнически групи и 
намаляване броя на учениците от ромски произход, които учат в сегрегирани училища. 
Резултатите показват, че сегрегираните училища намаляват. Стартираха специални 
процедури за проекти за включващо образование на децата от етническите групи. 
Реализираха се множество дейности и в рамките на инициативата „Десетилетие на 
ромското включване 2005-2015 г.”. Въпреки това, не са налице сериозни успехи с 
решаването на проблема с отпадането от училище, като се има предвид, че основната 
група деца, които напускат училище, са от ромски произход. Броят на напусналите 
образователната система деца и ученици като цяло не намалява в рамките на 2006-2008 
г., което изисква сериозно преосмисляне на част от провежданите политики в тази 
връзка. 
 
Не по-малко предизвикателства постави и друг ключов сектор в сферата на услугите, а 
именно – здравната грижа. От гледна точка на политиките по социално включване 
основните усилия бяха фокусирани върху достъпа до качествено здравеопазване и 
грижа. Най-уязвима група в това отношение продължава да бъде ромската общност. 
Това наложи приоритетно насочване на усилията в тази насока. Редица мерки бяха 
изпълнени. Дейностите за повишаване на здравната култура сред уязвимите групи, и в 
частност сред ромското население, показаха  важната роля на участието на 
неправителствения сектор. В тази връзка са необходими усилия за по-активното им 
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включване, тъй като практиката показа, че това е най-добрият начин за достигане до 
тези групи.  
 
3. Специален фокус върху най-уязвимите етнически групи – представители на 
ромската общност  
 
Няма сектор в българската политика, който да не допринася за намаляване на бедността 
и социалното изключване сред най-уязвимите етнически групи в България, и в частност 
сред ромската общност. Предизвикателствата в тази връзка остават също така 
многостранни. Много сериозен принос към постигане на целите на политиката по 
социално включване през 2006-2008 г. имаше участието на България в международната 
инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”. Сериозни усилия се 
положиха и за изграждане на административен капацитет, за координация между 
отговорните институции и активното участие на гражданското общество. Пълната 
интеграция на ромите в българското общество обаче не е факт. Тя ще изисква и за в 
бъдеще целенасочени мерки в сферата на заетостта, образованието, здравната грижа, 
социалните услуги, семейното и социалното подпомагане, жилищата, грижата за деца, 
антидискриминацията и други области. 
 
4. Доходи и бедност 
 
Данните за периода 2005-2007 г. показват нарастване на доходите на българските 
граждани и постоянно ниво на бедност за страната /14.1 % за 2007 г./. Въпреки това, за 
някои уязвими групи нивата на бедност се покачват. Сред тях са децата, пенсионерите, 
най-вече жените,  безработните. Това показва нужда от сериозни мерки за промяна на 
положението, в което се наблюдава нарастване на риска от бедност за групите извън 
пазара на труда, докато общият жизнен стандарт в страната се повишава.  
 
В допълнение към това като силно уязвима група се открояват домакинствата с три 
деца, като при тях е най-сериозното покачване на риска от бедност /с 25 п.п. за периода 
2005-2007 г./. Негативни са тенденциите, макар и в по-ограничена степен, и за 
едночленните домакинства и за домакинствата с двама родители и едно дете, за разлика 
от тенденциите при домакинствата с две деца, при които рискът намалява. За периода 
се наблюдава и увеличение в разликата между нивата на бедност между жените и 
мъжете, като равнището на бедност за жените запазва по-високото си ниво. В 
сравнение с 2005 г. слабо е и увеличението на въздействието през 2007 г. на социалните 
трансфери върху намаляването на риска от бедност, като водещата роля сред тях 
продължават да имат пенсиите. 
 
Казаното до тук много ясно показва необходимостта от добре балансирани мерки за 
повишаване на доходите и намаляване на бедността. В тази връзка значението и 
обвързването с допълнителни ключови политики за социална защита на определената 
за първи път за 2007 г. и ежегодно актуализирана официална линия на бедност за 
страната предстои да нараства.  
 
5. Някои по-уязвими от изпадане в бедност и социално изключване групи 
 
Децата продължават да бъдат една от най-застрашените групи от риск от бедност и 
социално изключване в България. Изпълняваните мерки са от подкрепа на семействата 
до деинституционализация и подобряване на качеството на живот в институциите и 
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подобряване на мерките за закрила на детето. Един от най-проблемните сектори се 
оказа мотивирането на родителите от определени рискови групи семейства да се грижат 
добре за техните деца и в тази връзка прекъсването на предаването на бедността от 
родителите на децата и впоследствие на техните деца. В тази връзка се предприеха 
допълнителни законодателни и практически мерки за насърчаване на отговорното 
родителство. Подобни мерки се предприеха и за подобряване на системата за закрила 
на детето и мрежата от социални услуги за деца и семейства.  
 
Може би най-сериозната стъпка от гледна точка на стратегическото планиране по 
отношение на детското благосъстояние е приемането на Национална стратегия за 
детето 2008-2018 г. от Народното събрание. Това наистина постави политиките за 
детето на по-широка обществена и политическа основа, а планирането на дългосрочна 
и многостранна основа. Консолидирането на общественото мнение в посока довеждане 
докрай на реформата в грижата за децата е допълнителен положителен фактор за 
справянето с проблемите, които поставят нарастващото ниво на бедност сред децата и 
многостранните форми на риска от социално изключване, които ги засягат. 
 
Другата социална група, която е сред най-застрашените от изпадане в бедност е тази на 
възрастните хора в над пенсионна възраст. Най-съществените действия, които 
следваше да се предприемат в периода 2006-2008 г., а ще се налагат и в бъдеще, са 
свързани с приспособяване на доходите на пенсионерите към икономическите условия, 
така че да се гарантира осигуряването на достоен живот за тези лица. Друго 
предизвикателство е нарастващото търсене на институционална грижа и нуждата от 
бързо развитие на услугите за възрастни.  
 
Оценката от реализирането на политиката за интеграция на хората с увреждания 
показва, че най-сериозният проблем, който не е адекватно решен, е свързан с 
достъпността на средата, а най-положителните тенденции са в сферата на социалните 
услуги за хора с увреждания. Налице е и сериозна промяна в обществените нагласи 
спрямо хората с увреждания като хора с различни възможности. Неправителственият 
сектор е също изключително активен. Въпреки някои съществени успехи по отношение 
на равните възможности за хората с увреждания, резултатите в областта най-вече на 
заетостта, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот за хората с 
ментални увреждания в институции не са на очакваното равнище. 
 
6. Равни възможности и антидискриминация 
 
Положителен ефект за постигане на целите на социалното включване, равните 
възможности и антидискриминацията, заложени и в Националния план за действие за 
2006-2008 г., имаше и реализацията в България на Европейската година за равни 
възможности за всички - 2007 г. Бяха реализирани редица дейности и набелязани 
бъдещите предизвикателства. Наред с равните възможности за ромите, младежите, 
хората с увреждания и други уязвими групи, особено внимание се отдели и на 
въпросите за равенството на мъжете и жените. В тази връзка Годината даде 
допълнителен тласък на провежданите политики. Сериозни предизвикателства 
продължават да поставят високите равнища на бедност сред възрастните жени, 
положението на жените и момичетата от някои етнически общности, жените в 
земеделските райони и други.  
 


	  Безработни жени - през 2007 г. в бюрата по труда са регистрирани средногодишно 171 457 безработни жени, като те намаляват с 65 899 спрямо 2005 г.  
	  Безработни младежи до 29 години - през 2007 г. безработните младежи до 29 години са 57 883 души, с 49 007 по-малко спрямо 2005 г. Делът им е 20.2 % от общия брой на регистрираните безработни и намалява с 5.0 процентни пункта. 
	  Безработни лица над 50 години - след въвеждането на точковата система за пенсиониране през 1999 г., тази група се очерта като неравнопоставена възрастова група на пазара на труда с нарастващ дял сред безработните. Тя включва 102 668 безработни лица над 50 години. Техният брой през 2007 г. намалява спрямо 2005 г. с 14.3 % (17 085 човека).  
	Допустими дейности за финансиране /видове проекти/ по схемата са: 

