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За анализа

Настоящият анализ се базира на данни за бюджетните разходи, насочени към деца и семейства, подгот-
вени от Института за пазарна икономика по поръчка на Националната мрежа за децата. Данните обхва-
щат периода от 2017 г. до 2021 г. и включват както информация за планираните бюджетни разходи, така 
и информация от отчетите за реалното изпълнение на бюджета.

Винаги, когато е възможно, в анализа са използвани реално отчетените разходи, а не тези, предвидени в 
първоначалния бюджет. В останалите случаи са използвани данни за разходите, предвидени в бюджета 
за съответната година. Реално отчетените разходи показват действителните средства, които са инвес-
тирани в дадена политика през съответната година, докато бюджетираните разходи отразяват намере-
нията на правителството и законодателната власт. През много години отчетените разходи са близки до 
бюджетираните, но има и сериозни разминавания. Като правило, отчетите за изпълнението на бюдже-
та се появяват в окончателен вид късно през следващата година, а понякога и с по-голямо забавяне.  
В настоящия анализ не са използвани данни за реално отчетените разходи за 2020 г., а бюджетът за  
2021 г. е още в началния етап на своето изпълнение.  
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Въведение

Публичните разходи за политики, свързани с децата и семейството, все повече се разглеждат от изсле-
дователите и експертите през призмата на инвестиции в детско развитие и благополучие. Инвестициите 
в децата в този смисъл са инвестиция в човешки капитал, която, също както и инвестициите във физи-
чески капитал, носи своята възвращаемост във времето под формата на краткосрочни и дългосрочни 
резултати за децата и семействата, икономиката и обществото като цяло. 

Въпреки на пръв поглед ясната връзка между по-високите разходи за деца и по-добрите икономически 
и социални  резултати на обществото (например по-висок дългосрочен растеж, по-ниска безработица, 
по-ниска степен на неравенства и др.), без количествена оценка на инвестициите в едно дете не може 
да се направи извод доколко политиките за деца са ефективни и постигат резултати. Липсата на яснота 
относно разходите на държавата за едно дете поставя сериозни ограничения и пред вземането на ре-
шение накъде да се насочват инвестициите и какво може да се подобри в бъдеще. 

Към момента в България липсва обобщено перо за всички разходи за децата в държавния бюджет, което 
прави оценката на инвестицията в децата невъзможна без допълнителна аналитична работа. Нито раз-
бивката на бюджета по икономически елементи на разходите, нито тази по функции позволява иденти-
фициране на общия обем на планираните или направените инвестиции в детски политики. 

В същото време политиките за децата и семействата са част както от хоризонтални, така и от секторни 
политики. В този смисъл идентифицирането на цялостната инвестиция в децата и семействата с източ-
ник държавния бюджет налага задълбочена изследователска работа, която обвързва програмните бю-
джети по различни ведомства с преследваните цели и политики за децата и семействата.

През 2017 г. Национална мрежа за децата, като една от основните организации, застъпващи се за по-
вишаване на благосъстоянието и приемането на по-добри политики за децата и семействата, с под-
крепата на УНИЦЕФ България, възложи на Института за пазарна икономика създаването на подобен 
инструмент за проследяване на инвестициите в деца. ИПИ разработи инструмент за проследяване на 
цялостната инвестиция от държавен бюджет на България в политики и цели, свързани с децата и семей-
ствата, в партньорство с Фондация „За нашите деца”. Инструментът обхваща инвестициите на държавата 
в децата в следните три основни направления – образование, здравеопазване и социални дейности. 

На база на пилотния инструмент от 2017 г. надграждането и събирането на данни продължава и към мо-
мента. Целта на настоящия доклада е да представи основните резултати, като разгледа информацията 
за периода 2017-2021 г. В бъдеще данните могат да послужат за  анализи и оценки както в динамика и 
в сравнителна перспектива, така и по отношение на връзките между стратегическите документи, бю-
джета и отчета. Инструментът може да се използва и за оценка на възвращаемостта от инвестициите в 
детски политики и обвързване на направените инвестиции с постигнатите резултати не само в иконо-
мически план, но и в по-широкия спектър от социални ефекти. Така например, възвращаемостта би мо-
гла да се мери както чрез бъдещото трудово възнаграждение или пък платените от гражданите данъци, 
така и през социални ефекти като намалена престъпност, по-ниска детска смъртност, по-малко случаи 
на бременност при непълнолетни момичета и др. 

Национална мрежа за децата изказва специални благодарности за изготвения анализ на  
Боян Захариев, програмен директор „Управление и публични политики“ в Институт Отворено 
общество – София.



4

Финансирането за деца и семейства  
във въпроси и отговори

В този раздел са поставени някои важни и често задавани въпроси, отнасящи се до финансирането на 
политики, насочени към деца и семейства. Опитали сме се, доколкото това е възможно, да дадем кон-
кретни и ясни отговори на въпроси. За някои от въпросите това не е толкова трудно, защото става дума 
за конкретни и проверими данни и факти. Отговорите на други въпроси обаче включват оценъчен еле-
мент или предполагат заемането на определена позиция, която има ценностно измерение. Отговаряне-
то на такива въпроси често не е лесна задача и отговорът рядко е само един.  

какви средства отделя държавата годишно за политиките, 
насочени към децата и семействата?

Общият бюджет за децата и семействата за 2017 г. възлиза на почти 4 милиарда лева. През 2021 г. 
общата сума на разходите, заложени в бюджета, надхвърля 6,7 милиарда лева. Много или малко са 
това? Единият начин да се търси отговор на този въпрос е като се погледне колко отделя държавата за 
определени функции, свързани с децата в сравнение с други държави. България не е сред водещите в ЕС 
по средствата, отделяни за образование, детско здравеопазване или социални услуги, дори в относителен 
план – като дял на тези средства от всичко, което икономиката успява да произведе за година.   

2017 г.

4 млрд. лева
(БВп 4.1%)

2021 г.

6,7 млрд. лева
(БВп 4.7%)  

общ бюджет за децата и семействата

Между 2017 г. и 2020 г. разходите за децата и семействата увеличават дела си в БВП от 4.1% на 4.7%. Това 
означава, че през 2020 г. като цяло те са финансирани относително по-добре отколкото през 2017 г. Ръс-
тът се дължи изцяло на нарастване на средствата за образование, като средствата, предназначени за 
здравеопазване, дори са намалили дела си в БВП с 0.1 процентен пункт. Увеличението на средства-
та за образование става на фона на общо увеличение на публичните разходи, чиито дял в БВП нараства 
през някои години с дори по-бърз темп от ръста на разходите, предназначени за децата и семействата.

Ако за всяко дете се отделяха по равно средства, през 2017 г. това биха били 3344 лева на дете, което се 
равнява на 3.95% от БВП или 7.60% от всички публични разходи. През 2021 г. това биха били 4718 лева 
на дете, което се равнява на 4.7% от прогнозния БВП и 11.7% от очакваните общи публични разходи. 

ако за всяко дете се отделяха по равно средства

2017 г.

3 344 лева
на дете (БВп 3,9%) 

2021 г.

4 718 лева
на дете (БВп 4,7%) 
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Общо взето няма ясна тенденция за промяна на дела на разходите за децата и семействата взети 
като цяло в рамките на държавния бюджет. Въпреки, че са се увеличавали в абсолютно изражение, 
разходите за децата и семействата са намалявали дела си в общия държавен бюджет през 2018 г. и 
2019 г., преди отново да го увеличат през 2020 г., но без да достигнат дела от 2017 г. Това не се отнася 
за разходите за образование, които са претърпели значителен и устойчив ръст през целия период 
2017-2021 г.

2017 2018 2019 2020 2021

12,0%
11,6%

11,3%

11,7%
12,8%

дял на разходите, предназначени за деца  
и семейства в общия публичен бюджет 

Ролята на публичното финансиране е нараснала значително през периода 2017-2020 г., вероятно в ре-
зултат от подема в икономиката. Този общ ръст се е отразил благоприятно на разходите за образование, 
които са били и допълнително приоритизирани спрямо останалите разходи, насочени към децата и 
семействата. 

За какво са предназначени средствата,  
които държавата отделя за деца и семейства?

Средствата, предназначени за деца и семейства, се отделят за образование, здравеопазване и социална 
политика.

разходи за образование, здравеопазване и социална политика за 2017-2021 г. 
(млн. лв.)

  образование

  Здравеопазване

  социална политика

2021

2020

2019

2018

2017

4094                                881         1730

3534                         754     1326

3037                   714     1339

2669              648     1265

2326          595    1230
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През 2017 г. 56% от разходите за деца са предназначени за образование, 31% са за социално подпомага-
не, а 13% са за здравеопазване. През 2021 г. поради изпреварващия ръст на разходите за образование 
съотношението е силно променено в полза на образованието – 61% от разходите са за предназначени 
образование, 26% са за социални разходи, 13% са за здравеопазване.

дял на разходите за образование, здравеопазване и социална политика 
от общите разходи за деца и семейства през 2017-2021 г.

2021

2020

2019

2018

2017

  образование

  Здравеопазване

  социална политика

61%                                13%         26%

63%                                  13%         24%

60%                                14%         26%

57%                              14%         28%

56%                             13%         31%

Съществена част от дейностите, свързани с децата и семействата, се финансират от държавата, но се 
изпълняват на практика от общините. Този модел на финансиране се нарича делегирана от държавата 
дейност и се осъществява на базата на изчисления за единичната цена на всяка услуга, която се нарича 
стандарт. Ролята на общините и делът им във финансирането са най-големи в сферата на образование-
то. След това идва здравеопазването и най-накрая стои социалната политика.

Може ли държавата да отделя повече средства за децата?

Парите за дадена политика, финансирана от държавния бюджет, се увеличават по няколко начина. 

    Когато бюджетната политика не се променя рязко, темповете на нарастване на самия бюджет водят 
обичайно до пропорционално нарастване на средствата по отделни пера, т.е. на средствата, отделя-
ни за образование, здравеопазване и социална политика.

    Когато финансирането в дадена област се увеличава с по-бързи темпове от други области. Такъв е 
случаят с финансирането на средното образование през последните години – то е нараствало с по-
бързи темпове от повечето други бюджетни сфери и от ръста на БВП. 

 

Може ли средствата за самите политики за децата  
да бъдат разпределени по-добре?

Това не е въпрос, на който може да се даде лесен и еднозначен отговор. Въпросът е смислен и важен, 
но винаги трябва да имаме предвид от каква позиция и с какви намерения се задава. Има хора, които 
го задават само защото считат, че държавата трябва да помага колкото се може по-малко за изравнява-
нето на шансовете на различните деца. Други считат определени дейности за ненужни. И накрая – има 
специалисти, които твърдят, че определени функции могат да бъдат изпълнени по-добре и с по-голям 
положителен резултат за децата по друг начин или пък по-икономично по същия начин.  
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всички деца ли се възползват еднакво  
от отделяните публични средства?

Средствата, за които говорим в настоящия анализ, са предназначени за различни услуги и плащания, 
които развитите съвременни държави считат за полагащи се на всяко дете. Това са безплатното образо-
вание, универсалният достъп до здравеопазване и до социални услуги за децата.   

Средствата, предназначени за деца и семейства, се разпределят по два начина: 

    От една страна, те се използват за финансиране на универсални услуги, като задължителното пре-
дучилищно и училищно образование във всичките му разновидности и достъпът до здравни услуги 
за децата, включени в основния осигурителен пакет. Достъпът до финансирането, предназначено за 
услугите с универсален достъп, по закон е еднакъв за всички и следователно може да се счита, че 
всички деца се възползват от него еднакво. Това не означава буквално, че за всяко дете през всяка 
конкретна година действително е изразходвана една и съща сума. Услугите с универсален достъп се 
ползват според нуждата (здравните услуги) и струват различно според вида си (обучението в различ-
ни видове училища, различните здравни услуги). 

    От друга страна, те финансират услуги или парични плащания и непарични форми на подпомагане, 
които са предназначени за по-ограничен кръг от потребители (деца и семейства), които се възполз-
ват от тях само ако отговорят на определени критерии. От такъв вид са например помощта за деца с 
увреждания, детските надбавки за отглеждане на дете до завършване на средното образование или 
навършване на 21-годишна възраст, които се получат само от семейства с нисък доход и др.    

Средствата за образование, отпускани от държавата, достигат до общините, а през тях – до училищата. 
На всяко дете се полага еднакво финансиране от държавата за неговото образование, но при финанси-
рането на училищата се налага да се отчитат някои важни обстоятелства, които влияят на техните разхо-
ди. Отпускането на средствата зависи от вида и размера на училището. Малките училища, които нямат 
възможност да съставят големи класове, училищата в отдалечени и трудно достъпни райони, училища-
та, които приемат ученици, пътуващи отдалеч, получават допълнителни средства. Обучението в някои 
училища или паралелки струва по-скъпо отколкото в други, например защото е необходимо специали-
зирано оборудване или за обучението трябват повече учители с различна специалност. Обучението на 
някои деца, които изпитват затруднения поради някакво увреждане или заради социалното положение 
на своите родители, също изисква допълнителни усилия и грижи. Отчитането на тези обстоятелства има 
за цел да направи финансирането по-справедливо и да осигури доколкото е възможно равен достъп до 
образование, защото това е определящо за шансовете на децата за добър и пълноценен живот.

Тези усилия на държавата не са достатъчни, за да изравнят шансовете на децата и да им дадат равен 
старт в ученето и живота, защото родителите също се налага да отделят средства за образованието на 
своите деца, отвъд това, което държавата предоставя. За да мога да учат, децата трябва да имат нуж-
ните удобства в дома, да са здрави, да се хранят добре, да са добре облечени. За да се чувстват добре 
и да успяват в учението, децата имат нужда и от други неща, които не се купуват с пари, но по много 
начини също се оказват свързани с възможностите на родителите. По принцип колкото по-голям е 
делът на средствата, които се налага да отделят родителите, толкова в по-голяма степен бъдещето на 
децата зависи от това дали са били родени в повече или по-малко заможно семейство. Това правило 
е валидно както в сферата на образованието, така и при здравеопазването и предоставянето на со-
циални услуги.

За съжаление и универсалният достъп до здравеопазване не покрива всички здравни проблеми, с кои-
то децата могат да се сблъскат – има заболявания, обикновено тежко протичащи или хронични, чието 
лечение струва скъпо и е трудно достъпно. В тези случаи то не е универсално гарантирано дори за де-
цата и се налага техните родители или хората, които се грижат за тях, да прибягват до специални проце-
дури за осигуряване на достъп до лечение, които изискват много време, свързани са с много бюрокра-
тични процедури, причиняват голям стрес, а изходът не е гарантиран. Примери за това са специалните 
процедури за финансиране, създадени от държавата, като Фондът за лечение на деца, чиито функции 
през 2019 г. бяха поети от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).



8

Финансирането за деца и семейства 
по сектори

В този раздел е разгледано в подробности финансирането, отделяно от държавата за деца и семей-
ства по отделни сектори, източници на финансиране и предназначение. 

  образование
Обичайно между 70% и 75% от финансирането в сферата на училищното образование преминава 
през бюджетите на общините. Останалата част от финансирането преминава през бюджета на МОН. 

разходи на Мон и общините по години за периода 2017-2021 (млн. лв.)

  мон         общини

2021
бюджет

2020

2019

2018

2017

1 236 995                          2 856 505

998 085                       2 535 416

778 931             2 257 600

763 994           1 904 797

613 326     1 712 973

Между 2017 г. и 2021 г. средствата за образование, преминаващи както през бюджетите на общини-
те така и през бюджета на МОН, значително са се увеличили. През 2017 г. общините са разполагали  
с малко над 1,7 милиарда лева, докато през 2021 г. тази сума е нараснала на почти 2,9 милиарда лева. 
Средствата за програми в бюджета на МОН през 2017 г. са 613 милиона, а през 2021 г. са двойно  
повече – малко над 1,2 милиарда лева.

разходи на Мон и общините по години за периода 2017-2021 (%)

  мон        общини

2021
бюджет

2020

2019

2018

2017

30,2%                         69,8%

28,2%                          71,8%

25,7%                          74,3%

28,6%                          71,4%

26,4%                          73,6%
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Средствата за образование, минаващи през бюджета на МОН, са разпределени в специални образова-
телни програми. Дяловото разпределение на общия бюджет между тях е доста устойчив във времето 
и се променя само незначително. Целта на тези програми е да подпомагат прилагането да специални 
политики, които да допълват обичайната работа на образователната система и да я направят по-дос-
тъпна и по-справедлива. Тези програми имат различна логика от общото гарантирано финансиране на 
образованието, което се осъществява по стандарти. Идеята е тези програми да могат да бъдат насочени 
към определени групи от деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа, за да могат да участват 
пълноценно в образованието. 

Средствата от МОН са разделени в пет програмни направления, свързани с: 

   подобряване на качеството на образованието; 

    достъпа и приобщаването на децата от уязвими групи; 

    подобряването на уменията и способностите на децата; 

    подпомагането на училищното образование на българите в чужбина; 

    други програми в училищното образование.

разходи за образование на Мон  
по предназначение/програми 2017 г.

разходи за образование на Мон  
по предназначение/програми 2021 г.

  качество

  достъп и приобщаване

  Училищно образование

  способности на децата

  Българи в чужбина

  качество

  достъп и приобщаване

  Училищно образование

  способности на децата

  Българи в чужбина

Мон 2021 г.

47%

23%

25%

4%
1%

Мон 2017 г.

2%

1%

41%

21%

35%

Както се вижда, само едно от програмните направления е пряко и явно насочено към изравняване 
на шансовете за участие в училищното образование. По останалите програми по принцип също мо-
гат да се финансират проекти и мерки, които целят да компенсират съществуващи образователни 
неравенства, но от самите им наименования личи, че те са замислени по-скоро като универсални и 
насочени към всички училища и ученици. Универсалните програми по принцип влияят слабо на пре-
разпределянето на средствата към по-уязвимите ученици. Защо тогава да не бъдат заменени просто с 
равномерно увеличение на финансирането по стандарт? За съществуване на универсални програми 
може да има поне две основания: 
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1)   Въпреки, че не извършват преразпределяне и пренасочване на средства, програмите с универсален 
достъп могат да финансират дейности или политики, които иначе биха останали пренебрегнати. Ако 
училищата получеха тези средства като част от обичайното финансиране, с което могат свободно да 
разполагат, те не биха ги инвестирали в онези цели, които преследва програмата.

2)   Достъпът до програмите с универсален достъп, за разлика от обичайното финансиране по стан-
дарт, може да бъде обвързан с някакво допълнително усилия, изискващо например креативност, 
иновативно мислене или развиване на специфични умения от персонала на училището. Тогава, 
въпреки че е отворена за всички, програмата ще финансира на практика само тези, които проявят 
инициатива и отговорят на нейните изиквания. Възможно е обаче именно общините и училищата, 
в които учат ученици от уязвими групи да имат по-малък ресурс или мотивация за участие в про-
грамите, които са отворени за всички. Тогава универсалните програми, въпреки че са от полза за 
учениците, до които достигнат, на пректика биха увеличили допълнително различията в достъп-
ността и качеството на училищното образование, вместо да ги намалят.

Програмното направление, фокусирано върху достъп и приобщаване, през различните години по-
лучава между 20% и 25% от общото програмно финансиране от МОН. Това програмно направление 
е и основният инструмент за допълнително финансиране, насочено към децата със специални обра-
зователни потребности (СОП). Програмните направления, подпомагащи качеството и тези, носещи 
универсалния етикет „Училищно образование”, получават три четвърти от общото финансиране. 

Разходите за образование от бюджета на общините са нараснали между 2017 г. и 2021 г. един и поло-
вина пъти. Увеличението се дължи на нарастване на средствата, получавани по стандарт за училищата 
и детските градини.

разходи за образование на общините по 
предназначение за 2017-2020 г. (хил. лв.)

разходи за образование на общините по 
предназначение за 2017-2020 г. (%)

   неспециализирани 
училища

  детски градини

  текущи разходи

  целодневно обучение

  капиталови разходи

   професионални 
гимназии и паралелки

  Хранене 1-4 клас

  соп

  други

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

 
 

 

 

 

 

 

 

1 525 233                              763 240 53,4%                              26,7%

46,0%                         23,1%

53,6%                              26,6%

46,1%                        23,3%

46,8%                         23,7%

1 359 379                        673 548

1 185 922                  594 796

1 010 868            510 228

921 251           465 702

През 2021 г. тези средства достигат 80% от общия бюджет за образование на общините. През 2020 г. и 
2021 г. общините са ограничили капиталовите си разходи за образование.  Това може да се дължи и на 
намалелите приходи в резултат от пандемията.
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  Здравеопазване
Основната част от финансирането на здравните услуги за децата минава през здрвноосигурителната 
система и е част от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). НЗОК финансира  
основния пакет от здравни услуги за всички здравно осигурени, сред които попадат всички деца. 

Финансиране за децата и семействата в здравеопазването според източника за 2017-2021 г. 
(хил. лв.)

0 200 000        400 000          600 000             800 000 1 000 000

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

125 292 550 808 204 412

102 092 485 597 166 505

96 427 460 646 156 529

100 404 409 224 135 505

107 466 371 653 115 744

  мЗ                нЗок/нои                общини

Финансиране за децата и семействата  в здравеопазването според източника  
за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

14,2%

13,5%

13,5%

15,5%

18,1%

62,6%

64,4%

64,6%

63,1%

62,5%

23,2%

22,1%

21,9%

21,4%

19,5%

  мЗ              нЗок/нои               общини

Голямата част от финансирането, заложено в бюджета на НЗОК, отива за болнична помощ. През 2020 г. 
и 2021 г. държавният бюджет предвижда над половината от средствата отпускани от НЗОК да бъдат за 
болнична помощ. Лекарствата и медицинските изделия са следващия по големина разход в бюджета на 
НЗОК, надхвърлящ една четвърт от общия бюджет и достигащ през някои години до почти 30%. 

Високите разходи за болнична помощ в сравнение с разходите за превенция и доболнична медицин-
ска помощ са характерни за българското здравеопазване по принцип, не само при здравните услуги, 
насочени към децата.
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разходи за болнична помощ и за лекарства и медицински изделия за 2017-2021 г.

  лекарства и медицински изделия       Болнична помощ

47,6%

28,7%
29,8%

26,9% 27,8% 26,5%

48% 47,2%
50,6%

52,6%

2017 2018 2019 2020 
(бюджет)

2021 
(бюджет)

Ролята на общините в сферата на здравеопазването се изразява в управлението, поддържането и фи-
нансирането на детските ясли и детските кухни, както и в организирането на медицинското обслужване 
в здравни кабинети, разположени в училища и детски градини. Причината детските ясли да се считат за 
здравна услуга вместо за образователна се корени в традициите на българското образование и грижи 
за децата в ранна възраст. За детските ясли отговаря Министерството на здравеопазването, за разлика 
от детските градини, които са част от образователния ресор. Това разпределение на отговорностите от 
своя страна е свързано с разбирането, че при децата на възраст от 0 до 3 години здравните нужди доми-
нират над останалите. Това разбиране далеч не е безспорно, но въпреки това то е повлияло съществено 
върху организацията на грижата за най-малките деца не само в България, но и в други страни. Този при-
мер ни демонстрира ясно, че разделянето на финансирането на отделни категории като образование, 
здравеопазване и социална политика е свързано с редица условности. Дори да се съгласим, че финан-
сирането на детските ясли е естествена част от системата на здравеопазването, не можем сериозно да 
се съмняваме, че престоят в детска ясла оказва цялостно влияние върху развитието на децата и е част 
от ученето в ранна детска възраст. Освен това, детската ясла покрива и критериите за основна социална 
услуга – наред с всичко останало тя освобождава допълнително време на родителите, което те могат да 
използват например за да работят и така семейството да има по-голям доход.

Финансиране за децата и семействата  
в здравеопазването от бюджета на нЗок 

според предназначението за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

  първична помощ
   специализирана 

извънболнична 
помощ

  дентална помощ
   медико-диагностична 

дейност

   лекарства и 
медицински изделия

   медицински изделия 
в болниците

  Болнична помощ
  други

Финансиране за децата и семействата  
в здравеопазването от бюджета  

на общините според предназначението  
за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019 
бюджет

2018 
бюджет

2017 
бюджет

64,6%

64,5%

64,9%

63,8%

63,4%

33,7%

33,9%

33,7%

34,9%

35,3%

  детски ясли и кухни

   Здравни кабинети

  други

26,5%

27,8%

26,9%

29,8%

28,7%

52,6%

50,6%

47,2%

48,0%

47,6%
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  социална политика
Основната тежест при финансирането на социалната политика се поделя между бюджета на МТСП и 
НОИ. В сферата на социалната политика общинските играят относително малка роля в бюджетно изра-
жение, но дейностите, за които отговарят, са от критично значение за децата и семействата, които имат 
нужда от подкрепа. 

Финансиране за децата и семействата в социалната сфера според източника  
за 2017-2021 г. (хил. лв.)

0 500 000   1 000 000       1 500 000 2 000 000

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

923 910 668 512 137 896

563 555 648 150 114 057

597 572 636 897 104 558

561 374 609 664 93 521

587 889 541 040 100 606

  мтсп                нЗок/нои                общини

Подпомагането на семействата с деца заема през всички години с изключение на 2019 г. над 90% от 
общия бюджет, като в отделни  години доминира единият или другият бюджет. Например: Логиката на 
разделението на функциите между НОИ и МТСП се корени в това, че помощта при бременност, раждане 
и отглеждане на децата в ранна възраст е обвързана с участието на пазара на труда и осигурителния 
принос на майките. Този вид подпомагане се финансира от НОИ с помощта именно на социалноосигу-
рителните приходи. Подпомагането, отпускано през бюджета на МТСП, от друга страна не е обвързано 
с осигурителния принос. Този вид подпомагане се полага на всички семейства с деца, независимо от 
участието на родителите на пазара на труда и осигурителният им принос. Именно това са средствата, 
които с по-голяма вероятност могат да достигнат до уязвимите семейства с деца.

Финансиране за децата и семействата в социалната сфера  според източника за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

53,4%

42,5%

44,6%

44,4%

47,8%

38,6%

48,9%

47,6%

48,2%

44,0%

8,0%

8,6%

7,8%

7,4%

8,2%

  мтсп           нЗок/нои          общини
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Съгласно бюджета за 2020 г., почти половината от финансирането за децата и семействата се дължи на 
бюджета на НОИ, докато в бюджета за 2021 г. по-малко от 40% от средствата за децата и семействата са 
предвидени да дойдат от бюджета на НОИ, докато над 50% от всички средства за децата и семействата 
са заложени в бюджета на МТСП. Възможно е тези резки флуктуации да се дължат и на влиянието на 
социално-икономическата криза, предизвикана от COVID-19. През 2020 г., кризата е още в началния 
си етап и много хора все още могат да разчитат на социалноосигурителни плащания. При по-продъл-
жителна криза е нормално да се очаква, че все повече хора биха ставали зависими чисто социални 
плащания, които имат за цел да подкрепят семействата с ниски доходи. Може би това е причината 
през 2021 г. тежестта на финансирането да се измества към бюджета на МТСП.

Според бюджета на МТСП за 2021 г., над 97% от средствата трябва да бъдат отделени за подпомагане 
на семействата с деца, останалите средства са предназначени за децата с увреждания. Отделно децата  
с увреждания получават и един от основните видове помощи от бюджета за подпомагане на семей-
ствата с деца. Единственото друго перо в бюджета, което в някои години заема по-значителен дял, са 
средствата в деинституционализацията. Средствата за деинституционализация са значителни през  
2017 г. и 2019 г., достигайки 10% от общия бюджет, в други години почти няма предвидени такива  
средства. Това показва, че средствата за деинституционализация вероятно се заделят и изразходват 
съобразно ритъма на изпълнение на тази политика, който е непостоянен.

Финансиране за децата и семействата в социалната сфера от бюджета на МтсП  
според предназначението за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020
бюджет

2019

2018

2017

10,0%

8,0%

97,4%

93,9%

86,2%

96,1%

90,2%

  деца с увреждания

  деинституционализация

   подпомагане на семейства с деца

Подпомагането на семействата с деца включва различни видове помощи, сред които обаче във финан-
сово изражение доминират месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно обра-
зование или навършване на 21 години, или на деца с увреждания.

Осигурителната система чрез бюджета на НОИ подпомага родителите и най-вече майките при бремен-
ността, раждането и отглеждането на децата, основно в периода на ранното детство.

Най-значимата част от бюджета от почти 70% се отделя за подкрепа в периода на бременността и раж-
дането, когато майките са най-уязвими. Почти всички останали средства от около 30% от бюджета се 
отделят за подпомагане на отглеждането на малките деца. Малък дял от средствата се използва за под-
помагане на осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст и за грижата за болно дете, чрез правото 
за получаване на болнични от социално-осигурен родител.



15

Помощи за децата и семействата от бюджета на МтсП  
според предназначението за 2017-2021 г. (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

71,3%

54,4%

51,4%

57,2%

53,8%

19,1%

31,9%

29,4% 10,4%

31,1%

28,0% 8,1%

   месечни помощи за отглеждане 
на дете до завършване на средно 
образование

   месечни помощи за отглеждане на 
дете с трайни увреждания

  деинституционализация

   еднократна помощ при раждане на 
дете

   месечни помощи за отглеждане на 
дете до 1 г.

   еднократна помощ за ученици, 
записани в първи клас

   други помощи за деца и семейста

В сферата на социалната политика основен ангажимент на общините е да организират предоставянето 
на широк спектър от социални услуги, предназначени за деца и семейства. Тези услуги се финансират от 
държавата чрез бюджета на общините. Както и при финансирането на училищата, заделянето на сред-
ствата става на базата на специални стандарти, които пресмятат какво е необходимо, за да бъде предос-
тавена дадена услуга на един потребител. 

От гледна точка на финансирането с голяма преднина доминираща позиция заемат три услуги, предла-
гани в семейна и общностна среда. Това са Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), част от 
които са за деца и младежи с увреждания. За тези центрове се отделя приблизително една трета от ця-
лото финансиране за социални услуги, заложено в бюджета на общините. Още една трета от наличното 
финансиране общините отделят за Дневните центрове за деца и пълнолетни с увреждания (ДЦДПУ) 
и за Центровете за обществена подкрепа (ЦОП). При изчисленията е използвана само онази част от 
сумата за дневните центрове за деца и пълнолетни с увреждания, която е предназначена за деца – става 
дума за приблизително две трети от общата сума. 

Едва на четвърто място сред финансираните социални услуги се появява една от формите на институ-
ционална грижа. Това са  Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), които по своята 
организация са наследници на традиционните сиропиталища. Някои от останалите услуги, за които се 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021
бюджет

2020 
бюджет

2019

2018

2017

69,6%

68,6%

27,2%

28,9%68,1%

27,2%69,4%

28,9%68,1%

29,6%

  Бременност и раждане

  отглеждане на малко дете

  осиновяване на дете от 2 до 5 г.

   гледане на болен член на 
семейството

Финансиране за децата и семействата в социалната сфера от бюджета на нои 
според предназначението за 2017-2021 г. (%)
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отделя относително малка част от финансирането, са свързани с резидентна грижа, но само за ограни-
чен период от време или с прекъсвания. Тези услуги предоставят на децата самостоятелно или с техните 
родители подслон в кризисни ситуации или само в определени дни, какъвто е случаят при седмичната 
грижа за деца с увреждания. Престоят на такива места може да бъде с различна продължителност и 
интензивност в зависимост от характера на кризисната ситуация, наложила настаняването или от вида 
на грижата. Понякога подобни услуги наподобяват основен дом за децата, затова границата между ре-
зидентни и нерезидентни услуги също не е винаги безспорна.

В обобщение по отношение на социалните услуги може да се каже, че те имат ясен и нарастващ фокус 
върху работата в семейна среда. Тези услуги се предоставят близо до местата, където живеят семейства-
та с деца и не се превръщат в постоянно място за пребиваване или в дом за своите потребители. 

Финансиране за децата и семействата в социалната сфера от бюджета на общините  
според предназначението за 2017-2021 г. (%)

2021 
бюджет

2020 
бюджет

2019 
бюджет

2018 
бюджет

2017

   центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи със и без увреждания

   дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания

   център за обществена подкрепа

   други помощи и услуги

15,1%

30,0%

15,5%

30,1%

14,8%

32,5%

14,3%

33,5%

12,2%

17,0%

17,6%

17,4%

17,8%

15,5%

37,9%

36,8%

35,3%

34,4%

29,1%

43,2%



За национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е създадена през 2003 г. като неформален алианс от 
неправителствени организации, работещи за децата в България. През 2006 г. придобива 
статут на неправителствена организация в обществена полза. 

Днес ние сме обединение на 135 граждански организации и съмишленици, работещи с 
и за деца и семейства от цялата страна. Това, което ни обединява, са правата на детето и 
вярването, че всички политики и практики, които засягат децата, трябва да се изготвят, 
прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с 
активното участие на самите деца и младежи.

Работим за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-
добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните 
политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Обединяваме и развиваме широка, обществено значима мрежа от организации и 
съмишленици, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата.

Национална мрежа за децата и организациите, членуващи в нея, работят за:

    Разбиране за детето като личност с права в общественото пространство;

    Държавни политики, които гарантират правата на децата и подкрепят семействата;

    Развитие, взаимодействие и взаимопомощ в Мрежата. 

Вярваме, че постигането на тези три цели е невъзможно без участието на самите деца. 
Затова се стремим да ги приобщим съм работата си, помагайки им да развият умения, 
които ще им помогнат да изградят капацитет у възрастните, за да ги включват и да се 
съобразяват с тяхното мнение.

www.nmd.bg




