СТАНОВИЩЕ
на тема
„Изработване на становище по обхвата и
адекватността на Кодекса за социална подкрепа.
Рискове и предизвикателства пред въвеждането на
интегриран подход за подкрепа.“

(в изпълнение на Решение №232 на Министерския съвет от 15 април 2022 г.)

София
юли 2022 г.

Ha основание чл. 5, ал. 1 от Закона за Икономическия и социален съвет (3ИCC) с
Решение № 232 на Министерски съвет от 15.04.2022 г. се предложи на ИСС да разработи
акт по чл. 4, ал. 1 на ЗИСС на тема „Изработване на становище по обхвата и адекватността
на Кодекса за социална подкрепа. Рискове и предизвикателства пред въвеждането на
интегриран подход за подкрепа“.
В съответствие с Решение № 1 от Протокол № 7 на Председателския съвет на ИСС
от 26.04.2022 г., Решение № 3 от Протокол № 5 на Пленарна сесия от 26.04.2022 г. и на
основание чл. 13, т. 7 от ЗИСС разработването на становището беше разпределено на
Комисията по социална политика като водеща и на подкрепящите Комисия по труд, доходи,
жизнено равнище и индустриални отношения и Комисия по макроикономика, бюджет и
финанси.
За докладчици по становището бяха определени г-жа Асия Гонева, член на ИСС от
група 2 – работници и служители, и г-жа Ралица Йоргова, член на ИСС от
група 3 – граждански сектор.
На съвместни заседания на Комисията по социална политика, Комисията по труд,
доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по макроикономика,
бюджет и финанси, проведени на 4 юли 2022 г. и 15 юли 2022 г., бе разгледан и приет
проектът на становището.
На своята пленарна сесия, проведена на 22 юли 2022 г., Икономическият и социален
съвет прие настоящото становище.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АСП Агенция за социално подпомагане
БДО Базов доход за отопление
ДДО Диференциран доход за отопление
ГМД Гарантиран минимален доход
ДМД Диференциран минимален доход
ЕССП Европейски стълб на социалните права
ЕПДЕССП Европейски план за действие по Европейския стълб за социални права
ЗСП Закон за социално подпомагане
ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България
ЗХУ Закон за хората с увреждания
ЗСПД Закон за семейните помощи за деца
ЗЛП Закон за личната помощ
ЗСУ Закон за социалните услуги
ЗЗД Закон за закрила на детето

КРБ Конституция на Република България
КСП Кодекс за социална подкрепа
МС Министерски съвет
МТСП Министерство на труда и социалната политика
ОЛБ Официална линия на бедност
ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ППЗСП Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
ППЗХУ Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
ППЗСПД Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца
ППЗЗД Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
п.п. Процентен пункт
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1. Изводи и препоръки
Изводи и препоръки от общ характер.
1.1. ИСС подкрепя необходимостта от усъвършенстване на системата за социално
подпомагане чрез разработването на Кодекс за социална подкрепа (КСП), който да
кодифицира (консолидира, синхронизира) и осъвремени съществуващата правна уредба,
регламентираща различните елементи на социалното подпомагане. По този начин следва
да се даде стратегическа перспектива за развитие на социалното подпомагане като част
от общата система за социална защита на населението.
Основания за възприемане на идеята за кодификация на регулациите на социалното
подпомагане дава и Конституцията на Република България (КРБ). В нейния преамбюл е
прогласено, че България е социална държава. В пряка връзка с това в конкретни текстове
КРБ е положила основи на редица социални права. Сред тях е и правото на социално
подпомагане, уредено в чл. 51, ал. 1, където то е формулирано като единно право.
Освен конституционните основания посочената необходимост произтича от редица
слабости на изгражданата през последните 30 години система за социално подпомагане
чрез парични и/или натурални помощи, услуги или „привилегии“. Голяма част от тях са
изведени в „Последваща оценка на въздействието на действащото законодателство
в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, включваща анализ на
правната рамка и резултатите от правоприлагането на Закона за социално
подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за личната помощ, Закона
за хората с увреждания и Закона за закрила на детето“ (изготвена от БАН през 2020
г.) и систематизирани в предварителната оценка на въздействието на КСП,
направена от МТСП през 2020 г.
Към идентифицираните в посочените аналитични материали ИСС смята, че следва
да се добавят такива проблеми и слабости, като липса на координирана политика в
областта на доходите от социални трансфери, вкл. помощи; отсъствие на експлицитно
посочени, възприети и прилагани принципи за социално подпомагане; липса на яснота
и прозрачност при определяне на ключови параметри на програмите за социално
подпомагане, като вместо това широко се прилага „ръчен“ административен режим на
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тяхното управление; липса на гъвкавост на социалното подпомагане в зависимост от
външната социално-икономическа среда, вкл. в условията на кризи от различен характер
и пр.
1.2. В контекста на предварителната оценка на въздействието на КСП, че „Особена закрила
се предвижда да бъде предоставяна на нуждаещи се лица в случаите на извънредно
възникнали ситуации, бедствия, аварии и катастрофи“, ИСС насочва вниманието към
необходимостта от придаване на по-голяма адаптивност на цялостната система за
социална защита. От принципна гледна точка това означава, че дизайнът на програмите
за социална подкрепа, както и съответните публични разходи би следвало да имат
антицикличен и антикризисен характер, който при благоприятна макроикономическа
среда следва да се изразява в затягане на условията за достъп до помощи и в по-силен
акцент върху мерките, стимулиращи трудовото участие и социалното включване. А в
условия на неблагоприятна, кризисна среда – обратно – „дозирано” либерализиране на
условията за достъп, умерено повишаване размера на престациите, въвеждане на
допълнителни мерки с оглед относително повишаване нивото на социална защитеност
на най-уязвимите групи от населението. С отминаването на кризисния период е логично
да се възстановят обичайните правила и механизми за социална подкрепа, които могат
да бъдат обогатени въз основа на изведените от текущата практика уроци.
Именно в такава посока КСП може и трябва да допринесе, макар не и цялостно да
реши.
1.3. ИСС счита, че усъвършенстването на системата за социално подпомагане в посока
развитие на подходи, форми и конкретни механизми и програми за социална подкрепа
с цел ограничаване на бедността и социалното изключване би следвало да почива на
следните основни принципи1:
o Целенасоченост и насоченост – означава ориентиране към ясно поставена smart
система от цели, част от които да бъдат ограничаването на бедността и
социалното изключване (целенасоченост) чрез добре насочени, целеви
По тази и по следващата група предложения вж. Цанов, В., Г. Шопов, Й. Христосков (2022). Минимални
доходи на населението: развитие, съотношения, политики. Акад. издателство „М. Дринов“, ISBN 978-619-245224-7, с. 182 и сл.
1
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социални трансфери и мерки за подкрепа (насоченост/добра адресираност).
КСП би трябвало да регулира обществените отношения за постигането на
поставените цели в тази област и с оглед защита на правото на социално
подпомагане, записано в чл. 51 на Конституцията, допринасяйки за развитието
на социалния характер на българската държава, подчертано в нейния преамбюл.
o Комплексност и взаимна допълняемост – промените да бъдат не само
параметрични (в рамките на съществуващи модели и схеми за подпомагане), но
и структурни (засягащи концептуалните рамки и философията на социалната
подкрепа с оглед настъпили изменения в средата (кризи) и др. п.).
o Навременност – изменения да се въвеждат още при първите сигнали и реални
проблеми и/или признаци за криза (здравна, финансова, икономическа).
o Адекватност – размерите на помощите би следвало да компенсират в
определена степен при спад в покупателната сила на доходите от социални
трансфери (ясно проявяващ се в условията на криза), както и евентуалните
нараснали разходи на хората; индивидуалните мерки за подкрепа на свой ред
трябва в максимална степен да отговарят на нуждите на съответните лица и
семейства.
o Прилагане на общ ориентир (benchmark) за определяне размера на социалните
плащания – Най-подходяща за тази цел изглежда официалната линия на бедност
(ОЛБ). Това не означава, че всички социални помощи следва да се
определят/формират въз основа на тази линия – това нито е възможно, нито е
необходимо. Предлаганият принцип по-скоро насочва към необходимостта от
тясно обвързване на системата от минимални доходи с намаляването на
бедността.
o По-широк обхват и насоченост в условия на криза – в съответствие с
антицикличния характер на социална подкрепа условията за достъп следва да са
по-„меки“, да се отворят към по-широк кръг уязвими групи и да достигат до поголям брой получатели през време на криза.
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o „Автоматизъм“ и прозрачност – означава широко въвеждане на автоматични
обективни регулатори за определяне/актуализиране размера на помощите, както
и на прозрачни правила за определяне на условията за достъп до тях.
1.4. ИСС намира за необходимо също така програмите за социална подкрепа да бъдат
включени в бъдещите национални стратегически документи за управление при
кризи, бедствия и аварии като опитът през годините на COVID-пандемията, както
и при други кризи, би следвало да бъде осмислен.
1.5. ИСС отбелязва, че важен съпътстващ инструмент при усъвършенстването на
системата за социална закрила, респективно борбата с бедността и социалното
изключване, са разработването и провеждането на координирана политика в
областта на минималните доходи от помощи и изобщо – от социални трансфери,
която с оглед на тяхната адекватност да включва:
o По отношение размерите на тези доходи:
-

да се оценяват като дял от ОЛБ, който може да се предпоставя и като
целева стойност при разработването на съответните политики и
мерки;

-

кумулативният размер на доходите от социални трансфери, които се
получават едновременно, да се ориентира към достигане на линията
на бедност. За някои уязвими групи – например хората с трайни
увреждания, този таван би могъл да бъде и по-висок.

o По отношение запазването на покупателната сила на тези доходи:
-

всички те да се актуализират с един и същ коефициент (напр. ИПЦ,
индекс на ОЛБ или индекс, изведен по така нареченото швейцарско
правило, който вместо промяната на осигурителния доход може да
включва изменението на средния доход на лице от домакинство).
Периодичността на тази актуализация също трябва да бъде една и
съща – най-добре ежегодно при приемане на ЗДБРБ и от началото
на годината;
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-

да продължи практиката всички минимални социални плащания да
бъдат освободени от данъци;

-

за всички видове минимални социални плащания да има
разработени стратегия и варианти за адаптиране към кризисни
ситуации.

Защитните

антикризисни

мерки

да

се

прилагат

едновременно в хода на съответната криза, а не в различно време и
с различна интензивност и обхват.
o По отношение взаимното допълване/надграждане или взаимното изключване
на тези доходи:
-

да се прецени в хода на подготовката на КСП кои от сегашните
минимални доходи от социални трансфери (респ. кои от помощите)
ще се запазят и кои ще отпаднат или ще се консолидират. Да се
оценят възможността и необходимостта от опростяване на
действащи схеми за минимални социални доходи (напр. месечните
социални помощи);

-

постоянно

оптимизиране

на

взаимодействието

между

администрациите от различните структури, свързани със системата
за социална защита (НОИ, АСП, НАП, АЗ и пр.), при определяне на
правото и размера на социалните плащания към бенефициентите с
цел изключване на дублирани плащания и определяне на найблагоприятното от тях;
-

пълна дигитализация и интегриране на информационните системи
за социални плащания с цел улесняване на административното
обслужване и по-ефективна превенция срещу измами.

o По отношение на методиката за определяне на ОЛБ:
- ОЛБ се предвижда да има важна роля при определянето на размера
на социалните помощи. Прилаганата сега методика обаче има
редица несъвършенства, посочени по-долу в становището. Тези
слабости превръщат ОЛБ в „подводен камък“ за подобряването на
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системата, тъй като съдържат риск от поставянето ѝ върху нездрава
основа;
-

това налага при подготовката на КСП да се оптимизира
методиката за определяне на ОЛБ. По този въпрос в Приложение
1 към настоящото Становище ИСС предлага отделен коментар и
насоки.

1.6. ИСС е на мнение, че КСП следва да регулира конкретните права и условията за
тяхната реализация съгласно Закона за нормативните актове. Съветът също така
намира, че усъвършенстването на схемите за предоставяне на социални помощи би
следвало да отчита и необходимостта от параметрични промени в схемите за
предоставяне на социални помощи.
1.7.По еднократните социални помощи:
o Основните проблеми са свързани с техния неадекватен размер от
(понастоящем) 375 лв. и с възможността да се отпускат само веднъж в
годината за покриване на различни жизненоважни нужди, инцидентно
възникнали от форсмажорни фактори (наводнение, пожар, земетресение,
смърт на главата на семейството, лечение в чужбина и пр.). Това ограничава
възможността за използване потенциала на подобни помощи за бързо
реагиране при възникване на кризисни обстоятелства.
o Полезни според ИСС решения на посочените проблеми биха били:
▪

обвързване размера на помощта с официалната линия на бедност. Това
ще позволи както абсолютно нарастване на тази помощ, така и
„автоматично“ актуализиране на нейния размер;

▪

промяна на типа на помощта – от еднократна на периодична (до 6 пъти
в рамките на 12 месеца или наведнъж, но до 6-кратния размер на
базовата ѝ стойност). В рамките на този срок пострадалите от
различни бедствия или аварии получатели на това обезщетение
следва да имат право на месечни социални помощи при облекчени
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условия за достъп. Така ще се въведат липсващи сега гъвкави
параметри за регулиране размера и честотата на помощите;
▪

в условията на еднократност е подходящо да се предлага помощ, която
да се предоставя при подоходен критерий на нискодоходни
лица/семейства/домакинства

за

подкрепа

на

усилията

им

за

повишаване енергийната ефективност на жилището им.
1.7.1. По месечните социални помощи:
o Основните проблеми при тях са свързани със:
▪

липсата на ясен и прозрачен механизъм за определяне и актуализиране
на техните размери, на множеството групи от уязвими лица и
семейства, както и на стойностите на съответните им проценти за
изчисляване на ДМД;

▪

дългогодишно замразяване на ГМД, което води до неговото изпразване
от съдържание („нито е минимален, нито е гарантиран“), до
минимизиране размера на отпусканите помощи (определяни като
разлика между ДМД и собствените доходи на бенефициентите) и до
тяхната неадекватност. Резултатите от това са силна ерозия на
покупателната способност на помощите и цялостна социална и
икономическа дискредитация на програмата за месечно подпомагане
при прилагане на действащия диференциран подход;

▪

прилагането на множество критерии за достъп, които по правило имат
ограничаващ, но и санкциониращ характер. Следствие от това е
ограничен и намаляващ обхват на програмата, която не е експлицитно
насочена към реално социално включване на бенефициентите;

▪

доминиращия до 2020 – 2021 г. консерватизъм по отношение
гъвкавостта на програмата, която не се адаптираше своевременно към
обективните промени в социално-икономическата среда, вкл. в
условията на кризи.
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o Предлагани варианти на решения2:
По принцип са възможни два подхода към определянето и актуализирането на
размера на месечните социални помощи с оглед подобряване на тяхната адекватност: (1)
през системата от проценти за изчисляване на ДМД; (2) през ГМД.
▪

Първият подход е възприет в НПВУ, където е предвидено, че
„Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане … ще гарантират в периода до 2024 година
постепенно нарастване на диференцирания минимален доход до 30 на
сто от линията на бедност… При това ще се прилага механизъм за
редовно актуализиране на социалните помощи в съответствие с
динамиката на линията на бедност…“ 3.

Реализирането на този подход започна с Постановление на МС 64/2021 г. (в сила от
1 януари 2022 г.). С него се въведоха с 10 на сто по-високи проценти, прилагани при
изчисляването на ДМД за различните уязвими групи; предвижда се също тези проценти да
се увеличават ежегодно спрямо предходната година. Освен подобряване на обхвата и
адекватността се цели постигане на „плавен преход от съществуващия механизъм, основан
на гарантирания минимален доход, към обвързването на месечните помощи с линията на
бедност, определена за страната за съответната година, до момента, в който тази промяна
ще бъде законово регламентирана“4.
Този подход за определяне и актуализиране на месечните помощи „през системата
от проценти“ е предвиден като преходен до 2024 г. Но наред с това е очевидно, че тези
изменения запазват същностните недостатъци и проблеми, посочени по-горе, поради което
според ИСС тяхното решаване следва да бъде предмет на регулиране от бъдещия КСП.
▪

Другата насока за промяна е свързана с ГМД, който се предвижда да
бъде отменен като база за определяне размера на помощите и да бъде

Стратегическото управление изисква вземането на решения да се базира на оценката на алтернативни
варианти.
3
Национален план за възстановяване и устойчивост, с. 214 (https://www.nextgeneration.bg/14).
4
Пак там.
2
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заменен от ОЛБ, която имплицитно се базира на концепцията за
относителна бедност.
Във връзка с това ИСС счита, че при подготовката на КСП може да се обсъждат
следните възможности:
(1) Сегашните проценти спрямо ГМД за отделните групи от населението да
бъдат „деноминирани“ в левове съобразно действащия в момента начин за
изчисляване на ДМД за всяка група. Впоследствие тези левови стойности да
се актуализират по механизъм, който се базира на някой от вариантите за
запазване покупателната сила на минималните доходи - виж т. 1.5, или въз
основа на средния процент от нарастване на ОЛБ и на минимални доходи като
минималната работна заплата, социалната пенсия за старост, минималното
обезщетение за безработица, като инфлацията също би могла да бъде част от
този механизъм. В случая „въз основа на средния процент“ не означава
прякото му прилагане, а използването му като база за национално договаряне
между социалните партньори и в рамките на предварително определен
„коридор“ – например плюс-минус 5 на сто от получения среден процент.
(2) Сегашните проценти за уязвимите групи, въз основа на които се изчислява
ДМД, да бъдат преструктурирани, предефинирани и обвързани с ОЛБ, който
подход е идентичен с този за определяне на месечната финансова подкрепа за
хората с различна степен на увреждания.
(3) Трансформиране на ГМД в „базов минимален доход“ (БМД) за социално
подпомагане. Неговата величина да се определя в процент към ОЛБ и да се
прилага по-опростена система от проценти за изчисляване на еквивалентен
ДМД съобразно състава на семейството въз основа на известната
еквивалентна скáла на ОИСР с възможна диференциация на коефициентите в
зависимост от възрастта на децата. (Подобна е текущата практика в редица
европейски страни – Австрия, Чехия, Хърватска, Естония, Финландия,
Гърция, Ирландия, Литва, Малта, Португалия и др.)
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Във връзка с тези промени при разработването на КСП следва да се реши също
как ще се процедира с редица други социални престации, които са свързани
или чиито размери зависят от ГМД, като: доходния праг за достъп до
целевите помощи за отопление; диференцирания доход за отопление, който е
равен на удвоения размер на ГМД; достъпа до социалните пенсии; различните
еднократни и месечни помощи за деца без родители по реда на чл. 49 - 51 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето (ППЗЗД).
Важно е да се отбележи, че изложените по-горе предложения се вписват в
обявените средносрочни приоритети на ЕК, свързани с Европейския стълб за социални
права и в частност – правото на минимален доход.
1.7.2. По целевите помощи за отопление:
o Важна положителна черта на тази програма е използването на норматив за
потребление като автоматичен регулатор на размера на помощта.
o Основните проблеми тук са свързани със следното:
▪

Липсват ясни и прозрачни механизми за определяне на:
- множеството групи от уязвими лица и семейства, а самите групи са
твърде „раздробени“;
- стойностите на съответните коефициенти за изчисляване на
диференцирания доход за отопление (ДДО);
- норматива за потребление на електроенергия, въз основа на който се
изчислява размерът на помощта.

▪

Размерът на помощта е еднакъв за всички подпомагани, а не е
диференциран според доходния им статус.

▪

Огромната част (около 90%) от помощите са за твърдо гориво, което е
сериозен източник на фини прахови частици, влошаващи чистотата на
атмосферния въздух.
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o Възможни подходи за решаване на тези проблеми:
▪

Въвеждане на ясна методология за определяне на норматива за
минимално (но все пак достатъчно) месечно потребление на
електроенергия за отопление през 5-те зимни месеци. Тя (може) да
предвижда норми за потребление на електроенергия за отопление и
въвеждане на еквивалентна скáла за потребление на електроенергия в
зависимост от състава на подпомаганото семейство.

▪

Методологията да е обект на публично обсъждане в рамките на
трипартитния диалог в НСТС и на утвърждаване с акт на МС.

▪

ДДО на различните лица и социално-икономически групи от
населението да включва по подходящ начин освен доходния
компонент и съответен норматив за потребление на енергия за
отопление. Изчисленият по такъв начин ДДО ще може да се използва
и като доходен таван при диференциране на размера на помощта за
отопление.

▪

При оптимизиране на програмата социалната справедливост би
следвало да получи приоритет, като размерът на помощта за отопление
се определя като разлика между ДДО (изчислен съгласно предходното
предложение) и разполагаемите доходи на бенефициентите. Така
помощта ще се диференцира в зависимост от доходите на
подпомаганите.

Ако

се

разработят

диференцирани

по

групи

потребители нормативи за потребление на енергия, то тези нормативи
биха могли да определят величината на помощта.
▪

Основната структурна промяна на програмата за предоставяне на
целеви помощи за отопление би трябвало да бъде преориентирането
ѝ от отоплителната бедност (както е сега) към енергийната бедност
и трансформацията ѝ от сезонна в целогодишна. Това може да се
осъществи при наличие на експлицитно политическо решение, че
облекчаването и намаляването на енергийната бедност са част от
стратегическите цели на социалната защита. Новите комплексни
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енергийни социални помощи запазват целевия си характер, т.е.
достъпът до тях да е след проверка на доходния, имуществения,
семейния, здравния и т.н. статус, но да станат целогодишни, като
компонентът за отопление действа само през зимния сезон.
Необходимо предварително условие, за да се изготви „консолидирана“
програма за целево социално подпомагане на енергийно бедни хора, е
въз основа на предварителен анализ на обхвата на енергийната бедност
по различни показатели и избор на най-„подходящия“ от тях да се
приеме дефиниция за понятието „енергийна бедност“ (каквито
ангажименти са заложени в НПВУ5), като наред с това се съблюдават
основните принципи на целевото социално подпомагане. В този
контекст евентуалното използване на ОЛБ като база за определяне
размерите на помощите за отопление или на енергийните помощи не
изглежда обосновано.
▪

ИСС счита, че при решаването на този въпрос следва да се вземат
предвид и приоритетите на ЕК във връзка с „енергийната
бедност“, сред които инвестиционните проекти и енергийната
ефективност са определящи, а директната подкрепа на доходите е
целева мярка с ограничено приложение.

По повод необходимостта от въвеждане на програма за енергийно подпомагане ИСС
отбелязва, че подобна необходимост съществува и по отношение разработването и
осъществяването на програма за „водно подпомагане“, което е обществена потребност,
заобикаляна от дълги години.
1.7.3. По семейните помощи за деца:
o Основните проблеми при този вид помощи са свързани със:
▪

Неясни правила за определяне размерите на тези помощи и с отсъствие
на прозрачен механизъм за тяхната актуализация.

5

Вж. Национален план за възстановяване и устойчивост, с. 96.
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▪

По отношение на семейните помощи за деца, отпускани въз основа на
доходен критерий:
-

обект на подпомагане са главно семействата без доходи или с
ниски официално обявени доходи, които по правило са с ниска
култура на семейно планиране;

-

въведеният подоходен критерий за достъп лишава от помощи
почти половината от семействата с относително по-добър
доходен статус, които трябва да бъдат насърчени да имат второ
и евентуално трето дете, защото точно те могат да отглеждат
деца в сравнително добра и много добра среда;

-

подоходният критерий се определя субективно и размерът му е
обект главно на политически мотиви;

-

връзката между правото на получаване на семейни помощи за
деца и образованието на детето е твърде формална – изисква се
само посещаване на училище.

o Предложенията за възможни решения тук се отнасят до следното:
▪

Преди всичко трябва да се направи политически избор за това дали
семейните помощи за деца ще се използват като инструмент за
провеждане на демографска политика, респективно за насърчаване на
раждаемостта и за отговорно родителско отглеждане на децата, или ще
бъдат

инструмент

за

социално

подпомагане.

Първият

избор

предполага и изисква семейните помощи за деца да бъдат универсални,
т.е. без прилагане на доходен критерий за достъп, а при втория избор
такива критерии следва да се прилагат под една или друга форма, при
едни или други помощи (каквато е текущата практика).
▪

И при двата избора е необходимо:
-

да се въведе автоматичен механизъм за определяне размера на
помощите – например, въз основа на ОЛБ;

-

размерът на семейните помощи да бъде диференциран според
броя на децата в семейството с регресивен момент – след
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третото дете размерът на помощта да нараства с по-малка и
еднаква сума за всяко следващо дете;
-

за да се насърчи пълноценното включване на децата в
образователния процес, към месечните семейни помощи за деца
би било полезно да се предоставя бонус при преминаване на
всяко дете в семейството от една образователна степен в друга
до завършване на средно образование, но не по-късно от
навършване на 20 г. на детето.

1.7.4. По отношение подкрепата за хора с увреждания, оказвана по реда на ЗХУ и на
ЗЛП.
o

Проблемни области за законодателство за хора с увреждания ЗХУ и ЗЛП:
▪

Общата област на подпомагане на интеграцията на хора с увреждания
е допълнително подсилена с национални програми, които се оценяват
периодично. В цялостен аспект обаче политиките, касаещи хора с
увреждания, не са взаимносвързани и взаимнозависими. По този начин
те не могат да се допълват ефективно и същевременно да са насочени
към растеж на благосъстоянието на индивида.

▪

Системата за заместващи доходи страда от недостатъчна адекватност
и не способства ефикасно за овладяването на бедността сред лицата с
увреждания. В законодателството се предлагат „стандартни“ добавки,
от които всяко лице с медицински документ (ТЕЛК) над 50% може да
се ползва. Отделно могат да се предоставят допълнителни месечни
надбавки, целеви помощи и услуги, които се базират на индивидуална
оценка на потребностите.

▪

Наличните данни за степента на трудова заетост за хора с увреждания
са недостатъчно надеждни и не са цялостни. Това ограничава
ефективността на програмите за тези лица. Отсъстват и механизми за
овладяване на т.нар. „гранични“ случаи (напр. с ТЕЛК 48%).
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▪

Усилията да бъде внедрен модел на персонално оценяване на нуждите,
от една страна, насочен към изпълнение на изискванията на
Конвенцията за хората с увреждания, а от друга, с цел абстрахиране от
водещия

модел, базиран на медицинската експертиза и здравния

статус на лицето, са похвални. Но практиката в това отношение
показва, че съществуващата правна рамка поражда проблеми, има
противоречивост и е налице недобра структурираност.
▪

Информационната система за хора с увреждания, поддържана от АХУ,
има нужда от оптимизация, за да се обективизира оценката на реалната
ситуация на лицата. Това допълнително повишава и без това високата
„бюрократичност“. Налице е и необходимост от мониторингов
механизъм за проследяване на цялостната подкрепа, включващ и
качествен критерий за ефективността на тази подкрепа.

o

Възможни решения на споменатите проблеми могат да са:
▪

Бъдещата модернизирана система на социална подкрепа да вземе
предвид и реши, от една страна, концептуалните дефиниции в
регулациите за хора с увреждания, и от друга, да създаде механизми за
мониторинг в едно с качествен критерий за целесъобразността, обхвата
и резултата от оказаната подкрепа.
-

Преосмислянето на политиките да включва: засилване на
връзките, които са налични за оптимизиране на системата. По
този начин ще е налице обективна база данни и ще има
възможност за обективни анализи с цел създаване на
максимално добра концепция за социална подкрепа. Целта
трябва да е ясна и в съответствие с дългосрочна политическа
визия за подхода на решаване на проблемите с приоритет
повече върху качествената, отколкото върху количествената
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ефективност на подкрепа и комплексната визия за видовете
подкрепа, насочени към индивида с увреждане.
▪

Нов подход към политиките за хора с увреждания, който да има
предвид предварително добре проучени специфичните потребности на
различните групи, обект на подпомагане. Това ще позволи да се
прецизира индивидуалната оценка (взимане под внимание не само
степента, но и вида увреждане, както и перспективата за протичането
му); ще гарантира ефективност и обективно ще дефинира конкретните
елементи на помощта и услугите, които са необходими за нуждаещото
се лице, като включва и критерии за измерване на ефекта и
въздействието върху живота и здравето на конкретния потребител.

1.8. ИСС намира за подходящо да препоръча разработването на план за управление на
рисковете, свързани с подготовката и приемането на КСП, включващ тяхната подетайлна идентификация и оценка на значимостта, както и набелязването на
действия/мерки за справяне с рисковете.

2. Въведение и анализ
2.1. Воден от определената в РМС №232/2022 г. тема, ИСС поставя като цел на настоящото
становище да представи виждането си относно необходимостта и възможния общ дизайн на
един бъдещ Кодекс за социална подкрепа, както и да формулира евентуални рискове и
предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за подкрепа.
2.1.1. Идеята за кодификация на законодателството в тази област е с над 20-годишна
давност, но в последно време се формират социално-икономически, институционални
и политически предпоставки за нейното осъществяване. ИСС подчертава, че това е
сложен процес на реформиране на институционалната рамка и на модернизация на
регулациите в социалното подпомагане, който ще изисква широко обществено обсъждане,
преходен период за апробиране/въвеждане на новите решения, изграждане на
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административен капацитет, без при това да се създават затруднения за текущото
предоставяне на социална подкрепа на нуждаещите се.
Същевременно ИСС отбелязва, че в Решението на правителството текстът е недостатъчно
ясен, доколкото формулировката реферира към „…обхвата и адекватността на Кодекса за
социална подкрепа…“, което в известна степен подвежда, че от ИСС се очаква становище
върху съществуващия вариант на проект на такъв кодекс. След допълнителни уточнения,
все пак, настоящото Становище игнорира наличието на подобен проект и анализира
темата на принципна основа.
2.2. В изпълнение на горепосочената цел и предвид темата на РМС № 232 в съдържателен
план настоящото становище обхваща:
2.2.1. Обосновка на необходимостта и очертаване на обхвата и адекватността на бъдещ КСП,
в т.ч. идентификация на основни проблеми, касаещи обхвата и адекватността, свързани със
сегашния секторен подход към предоставянето на социална защита чрез социално
подпомагане под формата на социални помощи и социални услуги. И на тази основа –
формулиране на изводи и препоръки за възможни принципи и подходи към решаване на
идентифицираните проблеми при разработването на КСП.
2.2.2. Идентифициране на основни рискове и предизвикателства, свързани с въвеждане на
интегриран подход за подкрепа, в т.ч. формулиране на изводи и препоръки относно
прилагането на такъв подход.
3. Становището обхваща социалните програми/помощи, регламентирани във: ЗСП и
Правилника за прилагане на ЗСП – ППЗСП; Проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за социално подпомагане (2022); ЗСПД и Правилника за прилагане на ЗСПД –
ППЗСПД; ЗХУ (2019), и Правилника за прилагане на ЗХУ – ППЗХУ; Закона за личната
помощ – ЗЛП, единствено поради обособяването и специфичния начин, по който в него се
регулира една от социалните услуги.
3.1. ИСС преценява, че извън обхвата на настоящото становище следва да останат Законът
за закрила на детето, както и Законът за социалните услуги поради особената им специфика,
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както и с оглед, че при услугите сериозна роля и отговорности имат териториалните органи
за местно самоуправление – общините.
4. За целите на настоящото становище:
4.1. Под „обхват на КСП“ се разбират обществените отношения, свързани с предоставянето
на социална подкрепа, които би следвало да бъдат регулирани чрез този Кодекс; равнището
и степента на покритие, постигнати от съответния вид престации (социални помощи
финансови и натурални) към нуждаещите се от подкрепа.
4.2. Под „адекватност“ се разбира степента на съответствие на престациите спрямо
определен еталон (напр. ОЛБ или среден доход – за помощите, или спрямо индивидуални
потребности – за услугите за лицата с увреждания).
4.3. Под „интегриран подход“ се разбира:
- осъществяването на класификация на всички видове социални плащания от гледна точка
на целеви групи, критерии за достъп, начин и ресурс за управление/администриране, която
да обхване както преките парични плащания, така и натуралните помощи, както и
субсидиите при намалени тарифи за ползване (напр. пенсионерски карти за градски
транспорт, винетки и др. п.);
-

преценката на плащанията, програмите и пр. с оглед възможностите и необходимостта

за комбиниране, надграждане, респективно изключване на някои видове помощи, както и
подчиняването им на принципа на „допълване на дохода до определен еталон (базиран на
ОЛП).
Това ще олекоти процеса на целеполагане и администриране на програмите за социално
подпомагане. В същото време критерият ОЛБ предполага, че източник на доход могат да
бъдат едновременно: работни заплати, обезщетения, пенсии, универсални плащания и
средства от социалното подпомагане.
С оглед на някои съществени моменти при прилагането на критерия ОЛБ в Приложение 1
ИСС предлага отделен коментар относно нейното определяне и приложение.
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4.4. ИСС отчита, че обществените отношения в областта на социалното подпомагане като
част от системата за социална защита се регулират от редица закони – напр. Закона за
социално подпомагане - ЗСП (1998), Закона за закрила на детето - ЗЗД (2000), Закона за
семейни помощи за деца - ЗСПД (2002), Закона за хората с увреждания - ЗХУ (2019), Закона
за личната помощ - ЗЛП (2019), Закона за социалните услуги - ЗСУ (2019, в сила от 1.7.2020),
Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година - ЗДБРБ. Те са
въведени през различни години в отговор на обществени нужди и съобразно оформили се
социално-икономически и политически приоритети. Те, както и съответните нормативни
актове

на

правителството

(постановления,

наредби),

конкретизиращи

и

операционализиращи законовите разпоредби, са предмет на множество изменения и
допълнения. Това, както и натрупаният опит, но и проблеми в тази област, заедно с
необходимостта от по-нататъшно усъвършенстване на системата за социално подпомагане,
налагат да се пристъпи към кодификация на законодателството в тази област.
4.5. ИСС споделя извода за потребността от кодификация от предварителната оценка на
въздействието на КСП, направена от МТСП през 2020 г., че: „… необходимо е
консолидиране на съществуващата правна уредба, отнасяща се за различните елементи на
социалното подпомагане – различни принципи, модели, схеми.“
5. Основни проблеми в областта на обхвата и адекватността, свързани с прилагания
секторен подход към предоставянето на социална защита чрез социално подпомагане
под формата на социални помощи в пари и/или в натура.
5.1. ИСС споделя изведените в цитираната предварителна оценка на въздействието на КСП,
направена от МТСП през 2020 г., основни слабости на действащата нормативна уредба и поспециално изводите (свързани с темата на становището) за силно фрагментираното
законодателство в социалната сфера, което е пречка пред осъществяването на ефективен и
ефикасен контрол върху лицата и семействата, които ползват социална подкрепа; голяма
част от нуждаещите се от социална подкрепа остават извън обхвата на действащото
законодателство поради неотчитане спецификата на потребностите им; липсва възможност
за измерване на ефективността на системата или на постигнатото качество на
удовлетворяване на потребностите на изхода на системата, което води до неяснота у
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потребителите и обществото като цяло за какво се харчат средствата в социалната сфера и
пр.
5.1.1. Във връзка с това може да се допълни, че действащата система за социално
подпомагане залага повече на пасивни мерки за парична подкрепа, отколкото на дейности,
стимулиращи социалното включване на подпомаганите лица; сегашните изисквания за
активно поведение на пазара на труда на безработните лица, за полагане на труд в
общополезни дейности от общински програми, за посещаване на детска градина или
училище от децата от подпомаганите семейства, за спазване на имунизационния им
календар и пр. имат по-скоро ограничителен и санкциониращ, отколкото стимулиращ
характер.
5.2. Социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане.
Типологизация на социалните помощи:
•

Законът обособява три основни вида социални помощи (чл. 12) – еднократни,
месечни и целеви, като уточнява, че всички те се отпускат след преценка на доходен,
имуществен, здравен, трудов, възрастов и пр. статус на кандидата.

•

Прилагането на критерии/условия за достъп има за своя функция да насочи
помощите към уязвими (според съответните критерии) получатели, както и да
„изиска“ от някои от тях определено социално поведение – главно на пазара на труда,
по отношение на образованието или здравето на децата. Това по наше мнение
определя целевия характер на всички социални помощи. От такава концептуална
гледна точка би трябвало в КСП да се прецизира типологията на подобни социални
помощи, които по подразбиране следва да се третират като целеви.
Проблеми при еднократните помощи:

•

Основен проблем е техният нисък, неадекватен размер от (понастоящем) 375 лв.,
равен на петкратния размер на ГМД6. Това е типичен проблем – следствие от
ниската величина на базата в лицето на ГМД.

6

За издаване на лична карта размерът на еднократната помощ е до размера на ГМД.
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•

Друг проблем при еднократните помощи е, че те могат да се отпускат само веднъж
в годината по преценка на социалните работници и за покриване на здравни,
образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди,

инцидентно

възникнали от форсмажорни фактори (наводнение, пожар, земетресение, смърт на
главата на семейството, лечение в чужбина и пр.).
Еднократният им характер е отглас от периода, когато по този начин стремежът на
законодателя бе да ограничи възможността за отпускане по преценка на социалните
работници на „непремерени“ периодични, до 6 пъти в годината, помощи, с което
масово се заобикаляше по-строгата процедура за отпускане на месечни помощи. По
този начин се пренебрегваше процедурата по прилагане на критериите за достъп до
месечните социални помощи и се променяше структурата на публичните разходи за
подпомагане в ущърб на по-доброто насочване на помощите.
•

Посочените проблеми ограничават възможността за използване потенциала на
подобни помощи за спешно реагиране при възникване на кризисни обстоятелства.
Но и при тази регулация по данни на АСП през 2020 г. по време на Covid кризата
броят на получателите на еднократни помощи и на направените разходи са нараснали
над два пъти спрямо 2019 г. - съответно от 7 076 на 14 629 случая и от 2,135 млн. лв.
на 4,822 млн. лв. През 2021 г. общият брой на отпуснатите еднократни помощи в
страната обаче спада на 11 471 бр., за които са изплатени 4,018 млн. лв.7

•

С горното ИСС не пледира, че еднократните помощи сами по себе си са достатъчен
инструмент за реагиране при кризисни ситуации, породени от природни,
икономически и/или социално-здравни фактори. Тези помощи могат да имат
единствено роля за предоставяне на сравнително по-скромна по размер, но незабавна
финансова подкрепа на засегнатите граждани.
Основни проблеми при месечните социални помощи:

•

Трайно налаганите рестрикции върху обхвата и адекватността на схемата за
предоставяне на тези помощи, свързани със замразяването за продължителни

„Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МТСП към 31.12.2021 г.“, с. 55. https://www.mlsp.government.bg/programen-byudzhet-na-mtsp-i-otcheti
7
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периоди от време на размера ГМД: след 2005 г. той е променян само 2 пъти: през
2009 г. от 55 лв. на 65 лв. и през 2018 г. – на 75 лв.
Това по данни на МТСП води до:
o намаляване на обхвата на тази програма – от 52 485 средномесечен брой
случаи през 2014 г. (регистрирана максимална стойност през периода след
2009 г.) на 22 936 средномесечен брой случаи през „ковидната“ 2021 г.8;
o намаляване адекватността на помощите – през 2009 г. ГМД е съставлявал
почти 34% от линията на бедност, докато през 2022 г. спада на 18,2%, или с
над 16 п.п. За същите години ГМД е бил равен на 22% от средния месечен
паричен доход на лице, а през 2021 г. е с 10 п.п. по-нисък.9
•

Отсъствието на ясен/прозрачен алгоритъм за определяне и актуализирането на
размера на ГМД и на величината на процентите за различните уязвими групи,
прилагани за изчисляване на ДМД.

•

Големият брой на уязвимите групи, за които се определят проценти, използвани за
изчисляване на ДМД. Това, от една страна, ненужно усложнява администрирането, а
от друга, води до сравнително малки разлики в размера на отпусканите месечни
помощи, които по дефиниция допълват собствените доходи на подпомаганите лица
или семейства до съответния за тях ДМД.

•

Доминиращият до 2020 – 2021 г. консерватизъм по отношение гъвкавостта и
модернизирането на програмата за предоставяне на месечни социални помощи. На
практика тя не биваше своевременно адаптирана към промяната във външната
социално-икономическа среда, като при влошаването ѝ в условията на криза да се
„отваря“ към повече уязвими лица и семейства, а при подобряване на средата –
условията за достъп до помощите да се затягат.
Като добри изключения ИСС счита, че трябва да се изтъкнат:
o временното прекратяване на действието на някои изисквания за достъп до
месечните помощи - напр. редовно посещаване на училище от децата на

8
9

Цанов, В., Г. Шопов, Й. Христосков (2022), цит.съч., с. 37.
Пак там, с. 53, с. 63.
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подпомаганите семейства; полагане на общественополезен труд (от март 2020
г.);
o увеличаването с 10 на сто на процентите, с които се изчислява ДМД (въведено
през август 2021 г. и в сила от началото на 2022 г.).10
5.2.1. Посочените (и други) проблеми доведоха до дискредитиране на дизайна на
програмата за предоставяне на месечни социални помощи и за справедливата оценка, че
ГМД е „изпразнен от съдържание, и нито е гарантиран, нито е минимален“ 11, като в поширок план „съществуващата правна регламентация отдавна не се ползва с доверието на
нуждаещите се, за които е предназначена“12.

Основни проблеми при целевите помощи за отопление :
•

Липсва ясен и прозрачен механизъм за определяне на норматива за потребление на
електроенергия, а от тук – и на размера на помощта за отопление, който е
произведение от определян от министъра на труда и социалната политика норматив
за потребление на електроенергия и осреднена крайна продажна цена на
електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна
година.

•

Голям брой специфични уязвими групи потребители и произтичаща от това твърде
подробна система от коефициенти за изчисляване на ДДО.

•

Еднакъв размер на помощта за всички получатели, което е по-лесно от
административна гледна точка, но е в разрез с различния доходен статус на
бенефициентите и с принципа за социалната справедливост.

•

Липса на гъвкавост/адаптивност на програмата при кризисни условия от
икономически или социален характер.

Вж. Постановление на МС 64/2021 г.
По този повод следва да се припомни, че през август 1992 г. първообразът на ГМД бе въведен като „базов
минимален доход“ за социално подпомагане, което название отразява по-добре неговото предназначение.
12
Предварителна оценка на въздействието на КСП, с. 8.
10
11
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•

Програмата е насочена към бедността, свързана с отопление, и не е ориентирана към
енергийната бедност.

5.2.2. Наред с тези слабости ИСС оценява положително факта, че тази програма/схема
за целево социално подпомагане е един от много редките случаи, при който има вграден
„автоматичен механизъм“ за определяне размера на помощта. Това води да относително
по-устойчиво и равномерно развитие на номиналните размери на тези помощи в
сравнение с останалите минимални доходи от социални трансфери, които се определят
спорадично и въз основа на „ръчни“, дискреционни политически решения. Това е
причина: динамиката на реалните размери на помощите за отопление след 2009 г. трайно
да е положителна и през 2021 г. да е 1,5 пъти по-висока спрямо 2009 г.; процентът на
акумулирана загуба на покупателната им способност (-1,65%) за този период да е пониска в сравнение с други минимални доходи (минимална заплата, минимална пенсия за
ОСВ, минимално дневно обезщетение за безработица, при които делът за тези загуби е
около -1,71%).
Социалното въздействие на този „автоматизиран“ механизъм зависи и в повечето случаи
се ограничава от дискреционния начин за определяне на критериите за достъп до
помощите за отопление (базовия доход за отопление, коефициентите за определяне на
диференцирания доход за отопление). Това се илюстрира от колебанията в броя на
случаите на отпуснати такива помощи (по данни на МТСП): 209 600 през 2018 г., 252
600 през 2019 г., когато се разшириха възможностите за достъп чрез увеличаване на
базовия доход за отопление, който бе определен като равен на двукратния размер на
ГДМ и на величините на коефициентите, чрез които се определя размерът на
диференцирания доход за отопление, 283 700 през 2020 г. и спад на 261 000 през 2021
година.
5.2.3. По повод на това ИСС счита, че въвеждането на автоматични регулатори за
определяне/актуализиране размера на помощите, както и на ясни и прозрачни правила
за определяне на условията за достъп до тези помощи следва да са едни от важните
направления при модернизирането на системата за социална подкрепа.
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„Подводни камъни“/предизвикателства пред намеренията за реформи в областта
на социалното подпомагане.
5.2.4. ИСС отчита, че контурите на намеренията за реформи в областта на социалното
подпомагане са най-общо очертани в Проекта на Закон за изменение и допълнение на
ЗСП (2022) и в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата
формулировка на намерения в подобни стратегически документи затруднява
техния анализ и оценки, тъй като „дяволът е в детайлите“, които обичайно се уреждат
в подзаконовите нормативни актове.
Заявените намерения са в съзвучие с Принцип 14 „Минимален доход“ на Европейския
стълб на социалните права (ЕССП), който определя: „Всеки човек, който не разполага с
достатъчно средства, има право на подходящи обезщетения за минимален доход,
гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота, както и ефективен достъп до
стоки и услуги за подкрепа. За лицата, които могат да полагат труд, обезщетенията за
минимален доход следва да бъдат съчетани със стимули за (повторно) интегриране на
пазара на труда.“ Този принцип свързва минималните доходи преди всичко с
допълващия им, целеви и гарантиран характер – те са насочени към хора с недостатъчни
доходи, допълват ги до определено равнище, което се приема за „достатъчно за достоен
живот“, като държавата трябва да гарантира спазването на този принцип по линия на
националната система за социална защита – преди всичко чрез социалните трансфери.
5.2.5. НПВУ предвижда решаването на важния проблем с липсата на прозрачни правила
и „автоматичен“ алгоритъм, който да поддържа покупателната способност на
социалните помощи чрез:
o „Изменение на ЗСП за прилагане на редовен механизъм за актуализиране на
схемите за минимални доходи… базиран на обективни статистически данни
за подобряване на неговата адекватност. Това ще бъде направено в
съответствие с принципите на плавен преход, финансова поносимост, бързо
изпълнение и по-големи ползи за най-нуждаещите се.“13

13

„Национален план за възстановяване и устойчивост“, с. 214 (https://www.nextgeneration.bg/14).
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o „Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане …ще гарантират в периода до 2024 година постепенно
нарастване на диференцирания минимален доход до 30 на сто от линията на
бедност… При това ще се прилага механизъм за редовно актуализиране на
социалните помощи в съответствие с динамиката на линията на бедност…
Механизмът ще бъде базиран на обективни статистически данни за
подобряване на неговата адекватност.“ 14
5.2.6. ИСС отбелязва, че:
•

Изпълнението на тези ангажименти започна с Постановление на МС 64/2021 г. и е
косвено свързано с линията на бедност като непосредствена база за определяне
размера на помощите. С Постановлението, както се посочи и по-горе, се въведоха от
началото на 2022 г. с 10 на сто по-високи проценти, прилагани при изчисляването на
ДМД за различните уязвими групи. Предвижда се също тези проценти да се
увеличават ежегодно до 2024 г. спрямо предходната година.
Както изрично се посочва в НПВУ, целта е да се осигури „плавен преход на системата
за социално подпомагане от съществуващия механизъм, основан на гарантирания
минимален доход, към обвързването на месечните помощи с линията на бедност,
определена за страната за съответната година, до момента, в който тази промяна ще
бъде законово регламентирана“15. През този период величината на ГМД остава
непроменена.16

•

Положителното в тези промени е, че те несъмнено ще доведат до разширяване
обхвата на тази програма и до увеличаване размера на месечните социални помощи,
а с това и на тяхната адекватност. Това е вероятната причина в Бюджета за 2022 г. и
актуализираната бюджетна прогноза на МТСП за 2023 и 2024 г. да е предвидено

Пак там.
Пак там.
16
Може само да се предполага, че размерът на ГМД се предвижда да остане замразен на 75 лв. поради
бюджетни съображения, тъй като евентуалното му повишаване би довело до увеличаване на разходите по
програми, които се базират на него – като напр. социалната пенсия за старост, помощите за отопление,
еднократната социална помощ, еднократната помощ за превенция на изоставянето и реинтеграцията на детето
в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства, както и на други финансови
помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
14
15
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средномесечният брой подпомагани лица и семейства да нарасне от 22 936 през 2021
г. на 34 802, 43 503 и 52 203 съответно през 2022, 2023 и 2024 г., а разходите за тези
помощи – от 26 737 хил. лв. през 2021 г. да достигнат 37 739 хил. лв. през 2022 г. и
105 345 хил. лв. през 2024 г.
•

Заедно с това тези изменения съдържат известни недостатъци като: запазване
прекомерния брой на конкретно описаните уязвими групи и на свързаното с това
голямо множество от проценти, при които не се получават практически значими
разлики в размерите на отпусканите месечни помощи; липса на яснота за механизма,
по който се определят и актуализират стойностите на предлаганите индивидуални
проценти за уязвимите групи.

•

Размерите на месечните помощи се определят като разлика между ДМД и
собствените доходи на бенефициентите, което означава, че размерите на самите
помощи ще са под референтното ниво от 30% спрямо ОЛБ. С други думи, de facto се
декларира, че хората в риск от бедност могат да разчитат на гарантирани от
държавата месечни помощи, които ги оставят под линията на бедност – така както
сега това е и по отношение на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания.
Това е важен проблем, който поставя въпроса за необходимостта бъдещото
съчетаване/надграждане на доходи от различни социални трансфери да бъде
ориентирано (поне) към достигане на линията на бедност, т.е. към извеждане на
съответните граждани извън зоната на риск от бедност.

•

Методиката за определяне на ОЛБ (към чието приближаване са насочени
промените) има несъвършенства17 като:
(а) не е ясно какво равнище на потребление осигурява прагът на бедност; (б) линията
на бедност не отразява промените в разпределението на доходите, тъй като не се
допуска нейното намаляване; (в) използваният метод за изчисляване на относителна
линия на бедност всъщност мери отстояние (равно на 60%) от еквивалентен
медианен общ разполагаем нетен доход и по-скоро определя праг за „риск от

За подробности по критичен анализ на методите за определяне на линията на бедност вж. Цанов, В. (2020)
Определяне на линията на бедност – методологични особености, сп. „Статистика“, бр. 4.
17
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бедност“, а не измерва състоянието на бедност; (г) през 2020 г. бе въведено едно
допълнение, с което се дава правото на министъра на труда и социалната политика
сам да определя прага на бедност в условията на криза18, а през 2021 г. отпадна
индексирането с инфлацията, измерена на база малката по състав кошница.
Посочените методологични слабости за определяне на ОЛБ я превръщат в
своеобразен „подводен камък“ за модернизирането на социалното подпомагане, тъй
като съдържат риска от поставяне на схемите за минимални доходи от социални
трансфери върху нездрава основа (виж Приложение 1).

Основни проблеми при семейните помощи за деца (ЗСПД и Правилникът за
прилагане)

5.2.7. ИСС прави своите оценки при отчитане на следния контекст, формиран от
законовата рамка, типологията и обхвата на тези помощи:
А) Със ЗСПД системата за подпомагане на семействата се превърна в остатъчен
(residual) тип, защото достъпът до нея вече не е изцяло универсален, а е със
значителна тежест на прилаган определен доходен праг. Основен мотив за тази
промяна бяха повишаването на размера на помощите за отглеждане на деца и
намаляване на публичните разходи, като се ограничи достъпът за семействата със
средни и високи доходи. С последващи промени в законодателството се въведоха
някои нови моменти в условията за получаване на помощи при раждане на дете от
лице под 18 години и еднократните помощи за майките студентки. От 2021 г. са
въведени и данъчни облекчения за деца в размер от 200 до 600 лева годишно при
определени условия, посочени в Закона за облагане доходите на физическите лица,
като в проектозакона за актуализация на държавния бюджет за 2022 г. се предвижда
нарастване на тези данъчни облекчения между 600 и 1800 лв.

Т. напр., ОЛБ за 2021 г. бе определена от министъра на труда и социалната политика в размер на 369 лв.
Тази величина не съответства на използваната методика, според която ОЛБ би следвало да бъде 423 лв.
18
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Б) Семейните помощи за деца са два основни вида:
➢ еднократни:

при бременност, при раждане или осиновяване на дете, за

отглеждане на дете от студентка редовно обучение без осигурителни права,
за отглеждане на близнаци, за безплатно пътуване на многодетни майки, за
ученици в 1. и в 8. клас;
➢ месечни: за дете без право на наследствена пенсия от починал родител до
навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; (най- масовата) за
отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст; за отглеждане на дете до навършване на 1 година за
неосигурени майки/бащи/осиновител(к)и; за отглеждане на дете с трайно
увреждане.
Част от помощите са универсални (напр. еднократните помощи при раждане на дете;
за ученици в 1. и 8. клас; за отглеждане на дете от студентка редовно обучение без
осигурителни права; за отглеждане на близнаци; месечните помощи за деца без право
на наследствена пенсия), а други се отпускат след подоходен тест (напр.
еднократните помощи при бременност, месечните помощи за отглеждане на дете до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишната му възраст;
месечните помощи за отглеждане на дете до 1 година за неосигурени
майки/бащи/осиновители). Помощите за деца с увреждания са универсални, т.е. без
прилагане на доходен тест.
В) В някои случаи доходният праг за достъп е единен (610 лв. за 2022 г.) за
еднократните помощи при бременност, за месечните помощи за отглеждане на дете
до 1 г. от неосигурени родители/осиновители. При най-масовите месечни помощи за
отглеждане на дете до завършване на средно образование се прилагат два прага: един,
при който се получава пълен размер на помощта (за 2022 г. той е до 510 лв. на член
от семейството за последните 12 месеца) и втори, при който помощта е в размер на
80% (за 2022 г. този праг е 510 - 610 лв.).
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Размерите на семейните помощи за деца и доходните прагове се определят ежегодно
в ЗДБРБ въз основа на дискреционни политически решения.
Г) Обхватът на най-разпространената и ресурсоемка помощ – ежемесечната за
отглеждане на деца до завършване на средно образование, зависи както от
критериите за достъп, така и от промените в броя на децата през годините. През 2009
г. този брой е бил 1008,9 хил., което формира 75,4% обхват на децата в тази възраст;
през 2016 г. този брой става 680,1 хил. (52%), а през 2019, 2020 и 2021 г. спадът е
съответно до 679,1 хил. (51,3%),

638,0 хил. (48,4%) и 643,6 хил. (49,9%)19. В

резултат на по-строгите критерии за достъп е налице тенденция към намаляващ дял
на подпомаганите деца спрямо общия брой деца до 18-годишна възраст. Тази
тенденция е пречупена през 2021 г. с въвеждането на междинна група семейства,
получаващи месечни помощи в размер 80% от пълната помощ при среден месечен
доход с максимум 100 лв. по-висок, от дохода на групата семейства, получаващи
пълна помощ.
В този контекст могат да се изведат следните основни проблеми в тази област.20
o Неясни правила за определяне размерите на семейните помощи за деца.
o Липсва прозрачен и ясен механизъм за тяхната актуализация.
o По отношение на семейните помощи за деца, отпускани въз основа на доходен
критерий:
▪

обект на подпомагане са главно семействата без доходи или с ниски
официално обявени доходи. Част от тях са с ниска култура на семейно
планиране поради религиозни и други убеждения и раждат три и
повече деца. Нещо повече, раждането на деца се е превърнало в
източник на сигурни доходи от социални трансфери;

▪

въведеният подоходен критерий за достъп до семейните помощи в
масовия случай лишава от помощи почти половината от семействата с
относително по-добър доходен статус. В основната си част това са

19
20

Цанов, В., Г. Шопов, Й. Христосков (2022), цит. съч., с. 32.
Пак там, с. 135, с. 199.
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семейства, които трябва да бъдат насърчени да имат второ и
евентуално трето дете, защото точно те могат да отглеждат деца в
сравнително добра и много добра среда;
▪

подоходният критерий се определя доста субективно и размерът му е
обект главно на политически мотиви;

▪

връзката между правото на получаване на семейни помощи за деца и
образованието на детето е доста формална – иска се само посещаване
на училище.21 Не се стимулира успеваемостта при преминаване в

по-

горен клас или в по-висока образователна степен и не се отчитат
нарастващите разходи на семействата за получаване на по-високо
образование, включително за развиване на таланта на децата в
извънучилищни занимания.
Помощи, насочени към хората с увреждания (ЗХУ и ППЗХУ)
5.2.8 Чрез Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилника (ППЗХУ) за прилагането
му се формира подкрепата насочена към деца, младежи и възрастни с увреждания.
Подкрепата се формира в зависимост от потребностите, определени в индивидуална
оценка. Размерът на финансовата подкрепа зависи от вида и степента на увреждане и
се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. Конкретната
финансова подкрепа се състои от два компонента – месечна и целева, с различни
механизми за тяхното предоставяне. Тези нормативни актове търпят множество
промени до сегашния етап с цел: по-пълна и ясна регламентация, по-добро решаване
на проблемите на рисковите групи; поощряване на трудова заетост за дълготрайно
безработните лица в трудоспособна възраст, които са в крайно затруднено материално
положение; гарантиране на определен минимален доход на възрастните хора и
гражданите със здравословни проблеми, за които липсват други възможности за
самоиздръжка и помощ от задължените по закон лица; приемане на редица
По отчетни данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) през 2021 г. 19 608 семейства са санкционирани с
прекратяване на помощите поради допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително
предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини в рамките на учебната година
(за предходния месец).
21
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международни документи (напр. Конвенцията за правата на хората с увреждания на
ООН ) и др. Това, от една страна, допринася за ефективност и качество на споменатите
нормативни актове, от друга, илюстрира липса на целенасочена, ясна и дългосрочна
политическа визия за осъществяване на действията за социална подкрепа за деца,
младежи и възрастни с увреждания и техните семейства.
5.2.9. По същество законодателството в голяма степен успешно гарантира финансова
подкрепа за хората с увреждания, предназначена за компенсиране на разходите,
свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на
увреждане. Независимо от липсата на ограничения за участие в друг вид програми за
социална подкрепа (освен тези предвидени в двата нормативни акта) множеството
критерии за достъп до тях не са съобразени с действителните условия, а с фиксирани
такива (например ГМД) ограничава достъпа на хората с увреждания до някои от тях).
Създава се противоречивост – достъпът до една програма ограничава включването в
друга. Този резултат е вследствие на липса на единен качествен критерий при
предоставянето на подкрепата за хора с увреждания. Отделно наличието на множество
критерии за достъп до различните програми увеличава и усложнява администрирането
на предоставянето на подкрепа за лицата с увреждания и техните семейства.
5.2.10. Предвидената подкрепа в двата нормативни акта се формира от „индивидуална
оценка на потребностите“. Тя от своя страна е обвързана със сроковете на действие и
степента на неработоспособност в медицински документ (ТЕЛК) на лицето.
Предвидената подкрепа е за лица с над 50 на сто неработоспособност, което изключва
така наречените „гранични случаи“ (тези лица, които са с процент на медицинския
документ 49% например). Самата индивидуална оценка на потребностите има нужда
от преосмисляне с цел да отговори своевременно на настоящите изисквания да е в
синхрон с международните договори, по които България е страна, и да има динамичен
характер, отговарящ на променящите се условия. Респективно последващият
„индивидуален план за подкрепа“ за лицето с увреждане изисква стабилен
мониторингов механизъм с подходящ критерий, който към момента не се откроява в
законодателството.
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Основни проблеми при помощите за хората с увреждания
•

Проблемите при действащото законодателство, насочено към хора с
увреждания, са разнопосочни. Откроява се липсата на сценарии за
непредвидени ситуации, видно от пандемията Covid-19, проблемите с
концептуалността на индивидуалната оценка, липсата на ефективен
мониторингов механизъм в индивидуалния план за подкрепа и качествен
критерий за изпълнението му. Едно обновено законодателство трябва не
само да подсигурява възможности за качествен живот на хората с
увреждания, но и да е резултатно ориентирано към постигането на тази
цел.

•

При сега действащата система определящ фактор са видът и степента на
увреждане. Отсъства интегрираност между видa и степента увреждане,
както и дефицит на качествен критерий във връзка с оказваната помощ.
Това изисква да се проучат специфичните потребности на различните
групи, обект на подпомагане. Една бъдеща система е необходимо да е
съобразена с тази специфика.

•

Системата на социална подкрепа е регулирана в множество закони и
подзаконови нормативни актове. Това препятства постигането на
нужните ефективност и качество на подкрепата за нуждаещите се лица.
Съществува противоречивост в различните социални програми –
достъпът до една подкрепа (програма) може да ограничи включването в
друга. Същевременно липсата на експлицитна, трайна и перспективна
политическа визия по проблематиката води към работа на „парче“, без
дългосрочно и устойчиво решаване на проблемите. Неефективно се
използват

данните,

събирани

от

АХУ,

което

възпрепятства

синхронизирането и прецизирането на помощта за хората с увреждания.
Това ограничава възможността да се планират взаимосвързани и
взаимонадграждащи се политики за подкрепа.
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5.2.11. В тази връзка ИСС вижда смисъл от реформа, която да обхване в единна система
и да обедини логически съвместимите права на хората с увреждания:
▪

Отделните

социални

права,

услугите

и

механизмите

следва

да

се

систематизират така, че взаимовръзките между тях да станат по-ясни – резултат,
ориентиран към комплексност на предоставената подкрепа. По този начин
хората, нуждаещи се от подкрепа, да получат не само по-лесен достъп, но и поефективно насочен към решаване на проблем, което да води до подобряване на
сегашното му състояние. А реализацията на електронно досие, в едно с
интегрирана информационна система и регистър, ще гарантира обективност на
осигурената подкрепа и ще внесе повече информация, яснота и прозрачност.
▪

Мащабната и радикална промяна, каквато предполага идеята за КСП, е
абсолютно необходимо да се съобрази с вероятните икономически, социални и
екологични въздействия на всеки от вариантите на промяна на системата за
подкрепа. Промяната трябва да отговаря и на обществените нагласи и да е
консултирана със заинтересованите групи. Концепцията на социалната
подкрепа на лицата с увреждания е задължително да бъде аргументирана с
дългосрочна политическа визия.

▪

Хармонизирането и интегрирането на всички видове социална подкрепа за
хората с увреждания не бива да се извършва самоцелно, а съдържателно.
Посоката на промяна следва да засегне не само самата помощ, но и да е
обвързана с ефекта от помощта. Същевременно модернизирането на
законодателството чрез КСП ще даде възможност да се обхванат т. нар.
„гранични“ случаи и да се преосмисли и прецени концептуалността за „базова
помощ“ и „заместващ доход“. Водеща посока, която трябва да се търси, е да се
улесни и, с по-висока степен на ефективност, да се направи връзка със сферите
на образованието и на активната политика на пазара на труда за нуждаещите се
лица.
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Особености при подкрепата по реда на ЗЛП
5.2.12. Република България предоставя на хората с увреждания „лична помощ“ като
механизъм за тяхната подкрепа с цел те да могат да се възползват в максимална степен от
социалните си права. Законът урежда материя, която е предмет на регулация на действащата
правна уредба и същевременно е обект на реформа в областта на социалните услуги.
Механизмът предвижда целево разходване на публични ресурси за финансиране на
асистентска грижа. Самият закон е приет без широко обществено съгласие, под натиск и с
липса на оценка на въздействието. Това води след себе си редица проблеми. Например един
закон регламентира правото, а друг урежда процедурата – ЗЛП и ЗХУ.
5.2.13. Данните сочат устойчива тенденция на нарастване на стойностите по личната помощ.
Само за началото на периода на изготвяне на индивидуални оценки на потребностите
(01.04.2019 г. – 31.12.2019 г.) са издадени 25 910 направления. По оценки на експертите
необходимият ресурс при включване в механизма на 80 000 правоимащи лица ресурсът за
възнагражденията на асистентите ще нарасне до близо 50 млн. лв. (до 600 млн. лв. на
годишна база). Разширяването на обхвата до всички освидетелствани лица крие риск от
колапс на системата без доказана ефективност и ефикасност на оказваната подкрепа. Наред
с това може да се допусне приоритизиране на хората с увреждания спрямо други рискови
групи, което противопоставя едни уязвими лица спрямо други и нарушава социалната
солидарност на гражданското общество като цяло.
5.2.14. ЗЛП предвижда механизъм (лична помощ), който да подпомага хората с увреждания
да упражняват правата си, да участват пълноценно в обществото, да извършват дейности,
които отговарят на техните индивидуални нужди от личен, домашен или социален характер,
и да преодоляват на бариерите пред техните функционални ограничения. Същевременно
аналогичен тип подкрепа се предлага и на местно ниво. Допусната е възможност за
едновременно ползване на социална услуга и лична помощ. Сред един кръг от ползватели
потребността от външна грижа не е спешна и неотложна, но предвид регламентираното
право се пристъпва към неговото упражняване в рамките на семейството. Тоест има
предпоставки за двойно финансиране на един и същ вид подкрепа, което превръща
подкрепата в доход. С цел избягване на двойно финансиране и ограничаване на разходите
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има нужда да се обмисли възможността за създаване на механизъм за редуциране на
необходимия брой часове за лична помощ по отношение на лицата, които едновременно
ползват и социална услуга в общността и/или сходна асистентска грижа. На друга основа
лежи въпросът за мястото на самия закон. Това е дебат, който може да се реши със
създаването на комплексен поглед върху предоставяната подкрепа и напредъка на индивида
след получаване на подкрепата. Избягването на противоречивост и превенция на
злоупотреби за конкретния механизъм може да се постигне при трансформирането му в една
по-ефективна услуга (интегрирана), която да е насочена към по-голяма ефикасност за
нуждаещия се индивид.
5.2.15. Осигуряващият подкрепа по механизма лична помощ (МЛП) е асистент – физическо
лице, избрано от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или
законният представител. Той/тя оказва лична помощ съгласно индивидуалната оценка на
потребностите и споразумението. Предвид спецификата за оказване на асистентска
подкрепа за една изключително тежка откъм грижи група от обществото се установява в
редица доклади и анализи на МТСП, че изискванията към асистентите, дефинирани на
законово ниво, са неадекватни, особено предвид влошения здравословен статус и тежката
житейска съдба на правоимащите. Необходимо е предоставянето на по-качествена
асистентска грижа чрез създаването на условия за професионализиране на подобна грижа за
хора с увреждания, прецизиране на изискванията към асистентите, предоставящи МЛП,
диференциране на заплащането за положен труд съобразно оказаната подкрепа
(професионална/непрофесионална). Положителните ефекти от подобен подход са, че ще
позволи на лицата, които оказват лична помощ – най-често родители или лица от найблизкия роднински кръг, да могат да разполагат с лично време и самите те да се
социализират, работят или да променят стереотипа си на живот през времето, когато
близките им са обгрижвани от професионален асистент. В този смисъл се препоръчва при
промяна и/или реализиране на КСП да се обърне внимание на уреждането на нов вид
договор (различен от трудовия), по който да се предвидят възможности за гъвкавост и
вариативност за полагане на труд според конкретния случай; оптимизиране на
административните и оперативни процеси, свързани с отчетната дейност; обмисляне на
възможности за повишаване на рационалността по отношение на формиране на
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възнагражденията за положен труд. Изпълнението на трудовите правоотношения в цялост
при съблюдаване на сега действащите правила и норми води след себе си редица
несъответствия както по отношение на реалното предоставяне и получаване на грижата,
така и в немалко случаи на нейното прекъсване и/или прекратяване.
5.2.16. Налице са проблеми, свързани със социално-осигурителни права с оглед
приравняване на продължителността на работния ден при полагане на труд по механизма и
др. Отчетната дейност също е непрецизна и затруднява страните. Административната
дейност е утежнена, което е съществен проблем, като бъде отчетено обстоятелството за
призивите

и

приоритетите

на

национално

ниво,

касаещи

намаляването

на

административната тежест за гражданите. Важен елемент, който липсва не само в този вид
подкрепа, са контролът и мониторингът на оказваната подкрепа с цел подходяща
целенасоченост и точна ефективност. Една промяна или консолидиране на подкрепата е
необходимо да се съобрази и вземе предвид оптимизирането на контролната дейност за
преодоляване на риска от оказване на некачествена грижа и/или допускане на злоупотреби.
Основна цел е да се съблюдава адекватно качеството при предоставянето на механизма.
Това налага по-прецизна регулация на контрола, особено за превенция от злоупотреби на
територията на цялата страна.

Основни проблеми при механизма за лична помощ:
•

Липсват точно определени степени на зависимост/затруднения, точно определени
брой часове за лична помощ, кръг правоимащи лица. Липсват критерии съобразно
реалната нужда от предоставяне и разполагаемия публичен ресурс. Създава се
предпоставка за двойно финансиране там, където се припокриват видовете подкрепа
– асистентска грижа и лична помощ.

•

Не са очертани квалификационните параметри на позицията „личен асистент“.
Липсата на стандарт за личната грижа и професионалната квалификация на
упражняващите дейността също е проблемен аспект, защото води до невъзможност
за диференциране на заплащането за положен труд съобразно това дали и доколко
оказаната подкрепа е професионална/непрофесионална. Поради това са налице

40
ИСС/4/021/2022 г. Комисията по социална политика, Комисията по труд, доходи, жизнено равнище
и индустриални отношения и Комисията по макроикономика, бюджет и финанси

трудности за организиране на ефикасна контролна дейност за преодоляване на риска
от предоставяне на некачествена грижа и/или злоупотреби.
•

Липсата на систематизираност при информацията и несистематичният подход водят
до дефицит на ясна видимост за лица, получаващи лична помощ и помощ под друга
форма – финансова подкрепа, социални и здравни услуги, трудова рехабилитация и
пр.

•

Създаването на противоречия и предпоставки за двойно финансиране нарушават
принципните цели на ЗЛП в едно с другите законодателни актове, целящи подкрепа
на уязвимите групи. Налице са обстоятелства за неконцентрирана и неконкретна
подкрепа, която да е носител на ефективност за лицата. Промяната на законовата
парадигма за социалния модел за подкрепа има ресурс да даде решения. Такъв вид
действия категорично трябва да са съобразени с множество фактори, солидно
аргументирани и на база нееднозначен анализ. Всичко това в синхрон със
заинтересованите страни и стабилен апробационен резултат.

Насоки за коригиране на идентифицираните проблеми при т.нар. лична помощ:
▪

Дефиниране на критерий относно личната помощ, който да има ясен смисъл за
пълноценната интеграция на индивида. Изисква се решение за квалификационните
параметри за лицето, което осъществява личната подкрепа.

▪

Преодоляване на несистематизираната и спорадична подкрепа към лицата, както и
прецизиране на отношенията с осигуряващия подкрепа асистент. В противен случай
ще се продължи с лоши и неефективни резултати за ползвателите.

▪

Цялостно преосмисляне на механизма за ЛП с цел да се съобразят ангажиментите на
България с международните обвързаности (КПХУ) за осигуряване на подкрепа на
хората с увреждания, но и с оглед целесъобразност, ефективност и полза от
предоставената подкрепа.

41
ИСС/4/021/2022 г. Комисията по социална политика, Комисията по труд, доходи, жизнено равнище
и индустриални отношения и Комисията по макроикономика, бюджет и финанси

6. Рискове и предизвикателства пред въвеждането на интегриран подход за подкрепа
6.1. Отчитайки идентифицираните слабости на действащото законодателство и практика в
системата на социална закрила (фрагментираност, различни нива на подпомагане –
семейства, отделни лица, домакинства, липса на „видимост“ за мащабите на паричното
измерение на социалната подкрепа, недостатъчна ефективност и резултатност и пр.), ИСС
убедено счита, че институционални и обществени усилия за усъвършенстване и
кодифициране на програмите за социална подкрепа, така че националната система да
осигурява адекватна и качествена подкрепа, са повече от необходими.
6.1.1. Новият подход на кодифицирано нормативно регулиране на социалната подкрепа на
уязвимите социални слоеве и групи би следвало да отчита спецификата на подкрепата чрез
социални услуги и решаващата роля на общините в нея, както и особената материя на
закрилата на децата, поради което ИСС счита, че тези регулаторни механизми трябва да
останат извън кодификацията. В тази връзка те не са и самостоятелен обект на анализа в
настоящото Становище.
6.1.2. Същевременно ИСС намира, че като част от кодификацията и нейното подзаконово
развитие следва да се решат и въпросите за институционалното взаимодействие,
необходимо за осъществяването на интегрирана/обхватна подкрепа, както и за статута,
квалификационното и ресурсното обезпечаване на обслужващите новото законодателство
администрации, в т.ч. ролята и отговорностите на функционалните министерства и
ведомства, които имат отношение към предоставянето на правата на социална подкрепа и
контрола, свързан с нея, както и функциите и правомощията на министъра на труда и
евентуалните помощни органи към него или към МС.
6.2. ИСС си дава ясна сметка, че преминаването от „секторно“/фрагментирано регулиране
на програмите за социална подкрепа към интегриран подход на подкрепа и прилагане на
програмите, така че да се преследва не само превенцията на риска от бедност, но и от
социално изключване, е сериозно предизвикателство.
6.2.1. В тази връзка ИСС разглежда като рискове и предизвикателства пред
интегрирания подход за подкрепа чрез кодифицирано законодателство:
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▪

Политическата среда и обстановката към момента на изработване на
Становището и на процеса на формулиране на кодифицирания акт. В
очерталата се предизборна перспектива, която като правило не предлага
дебати и идеи, характеризиращи се с конкретност, професионализъм и
експертност, в социалната сфера се лансират всевъзможни щедри
предложения, които „галят“ ухото на едни или други електорални слоеве,
но рядко се вписват в утвърдени правила и практики, и не държат сметка за
финансовите и административните реалности в страната. Политическата
промяна в изпълнителната власт обикновено води до промяна в
приоритетите, насоките, съдържанието и темповете на работа при
формирането и провеждането на политики, включително в социалната
област. Това е риск с висока значимост поради високата му вероятност за
настъпване и силното му въздействие върху работата по КСП през
следващите месеци.

▪

Като организационен риск се очертава самият нормотворчески процес. Той
следва да се предхожда от сериозен и задълбочен анализ и класифициране
на всички видове социални плащания от гледна точка на целеви групи,
критерии за достъп, начин и ресурс за управление/администриране,
проблеми на прилагането и контрола и пр. Анализът ще трябва да обхваща
както преките парични плащания, така и натуралните помощи и субсидиите
при намалени тарифи за ползване (напр. пенсионерски карти за градски
транспорт и др. под.), като се държи сметка за съдържанието на ЕПДЕССП,
Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, европейски и
редица национални документи в сферата на социалната закрила и
социалното включване.
Тук рискът е в големия обем аналитичен и творчески труд, който се нуждае
от продължителна времева рамка. Факторът време е много важен и поради
необходимостта от публично обсъждане и сондиране мнението на
социалните партньори и всички други заинтересовани страни.
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Значимостта на риска от налагане на кратки времеви рамки е също голям
предвид вече изминалите години след подготовката на последващата оценка
на въздействието на действащото законодателство в областта на социалното
подпомагане и социалните услуги (изготвена от БАН през 2020 г.) и
предварителната оценка на въздействието на КСП, направена от МТСП през
2020 г. През тези години работата върху КСП изгуби темпо, вкл. поради
настъпването на здравни и социално-икономически рискове, свързани с
Covid-пандемията и поради проявилите се политически рискове и промени
след средата на 2021 г.
▪

Блокирането или най-малкото възникването на затруднения в работата на
централната администрация, ангажирана с подготовката на КСП, е
специфичен организационно-административен риск, който често се
проявява като следствие от описания риск, свързан с политическата
нестабилност в страната. Несъмнено това е поредният риск с висока
значимост за разработването на КСП.

▪

Споменатата по-горе работа със заинтересованите страни като важна част
от управлението на промяната, насочена към постигането на обществен
консенсус, е друга ключова област на политически и организационноуправленски риск. Неговата значимост също е много голяма поради
високата вероятност от настъпването му и неговото влияние за формиране
на среда за разработването, приемането и прилагането на КСП. Специфична
проява на този риск е липсата (за момента) на изявен „радетел“ (champion)
на промяната, свързана с подготовката на КСП, който да взема ключови
решения и да бъде общопризнат „собственик“ на неговото разработване, а
впоследствие и реализиране. Въз основа на натрупан исторически опит в
реформирането на социалната защита може да се предполага, че при
успокояване на политическата обстановка и в хода на работата върху КСП
ще се п(р)оявят такива ключови личности – „радетели на промяната“.

▪

Необходимостта от преходен период за въвеждането на новия кодифициран
документ и интегриран подход за подкрепа също може да се разглежда като
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риск, доколкото предполага смело политическо решение и изисква
намирането на иновативни решения за функционирането на подкрепата по
време на прехода. В този контекст стои и въпросът за необходимостта от
допълнителен човешки и финансов ресурс за системата, което е
предизвикателство със самостоятелно, но също голямо значение.
▪

Известен риск се съдържа и в публичността (която е, все пак, задължителна)
в процеса на разработването на ново като подход и характер
законодателство за социална подкрепа, тъй като опасността от публичен
натиск върху разработващите от различни заинтересовани среди не е за
пренебрегване.

▪

Предизвикателство

са

и

преструктурирането

и

интегрирането

на

програмите за социална подкрепа в случаите на припокриване и/или
наслагване на различни социални програми, чийто паричен еквивалент е
възможно да надхвърля полагащата се по новото законодателство граница.
Деликатен момент тук би бил даването на конкретна обществена гласност
на разходите на държавата (при действащия и при новия подход) и на
общите „социални приходи“ на отделни групи и индивиди. Последното
насочва към идентифицирането на обичайния за социалните програми
финансов риск, които досега най-често се оказват подчинени на
рестриктивен бюджетен подход. Може обаче да се предполага, че в случая
с КСП, модернизирането на социалното подпомагане ще срещне адекватна
държавна финансова подкрепа, обвързана с реформи.
▪

Въвеждането на индивидуален план за интеграция/срещу социално
изключване и на критерии за ефективност на подкрепата, в т.ч. оценката на
въздействието върху поведението, статута, живота и здравето на
бенефициентите, би могло да предизвика съпротива у последните,
доколкото този процес понастоящем нито се следи, нито се залагат
изисквания за постигането на определени цели/подобрение.

▪

Нееднозначната реакция (и политическа в т.ч.) към въвеждането на
съвършено нов подход на определяне прага/границата на достъп до
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социална подкрепа и преди всичко обхвата на „подоходния и имуществен
статус“. Прилагането на

критерия „линия на бедност“ предполага, че

източник на доход могат да бъдат едновременно: работни заплати,
обезщетения, пенсии, универсални плащания и средства от социалното
подпомагане, което не може да не възбуди разнородни реакции/действия.
Наред с доходната граница достъпът до някои бъдещи помощи би следвало
да се обвърже и с проверка на имуществен статус, както и с изисквания за
активно поведение за социално включване.
▪

Битуващата обществена нагласа, нерядко противоречива като характер, в
т.ч. формирани нагласи и привички у част от бенефициентите.

▪

Регулирането на междуинституционалните отговорности и действия, които
са иманентно присъщи при предоставянето на интегрирана подкрепа на
уязвимите лица и слоеве, е риск, който се отнася към организационноадминистративните. Това е особено валидно при хората с увреждания, към
чиито права имат отношение различни ведомства, в т.ч. и общините (напр.
достъпната среда, правата при ползване на лични превозни средства за
придвижване и пр.).

▪

Междуинституционалната координация е предизвикателство, на което КСП
би следвало да отговори по най-подходящия начин в рамките на своя
интегриран подход на социална подкрепа.

7.

В заключение по разглеждания въпрос ИСС намира за подходящо да препоръча
разработването на план за управлението на рисковете, свързани с подготовката
и приемането на КСП, включващ тяхната по-детайлна идентификация и оценка
на значимостта, както и набелязването на дейности/мерки за справяне с
рисковете.

/п/
Зорница Русинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Коментар по методическия подход на официалната линия на бедност в
България
Равнището на бедност е в пряка корелация с равнищата на социалноикономическите неравенства, които са и един от основните фактори, обуславящи
задълбочаването на бедността. Данните на НСИ от изследването за социално включване и
условията на живот (EU SILK), проведено през 2021 г., при 2020 г. като референтна година
за доходите, показват, че над 1,53 млн. души са в риск от бедност. Това са 22,1% от
населението в страната, които живеят под линията на бедност от 504,33 лв. Това е и
предлаганата от правителството ОЛБ за 2023 г. при 413 лв. за настоящата 2022 г.
Измерването на ЛБ по метода на SILC представлява 60% от медианния общ
разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. В практиката най-често използваната
относителна линия на бедност е 60% (Евростат и в повечето страни от ЕС) и 50% (ООН и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от медианния нетен
еквивалентен доход. Тези граници се прилагат не само от гледна точка на по-добра
сравнимост с други подходи, но и от практическа гледна точка като допуснати измерителни
грешки и приложимост. Проблем остава до каква степен размерът на ЛБ по метода на
SILC покрива минималните потребности и фактически до каква степен покриват
необходимите нужди за издръжка на живот.
От 2019 г. в България е въведена нова методика за определяне на официалната линия
на бедност (приета с ПМС № 241 от 24.09.2019 г.). Съгласно тази методика размерът на
линията на бедност за страната се определя, като се използват данни от Европейското
изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC) за предходната година, но при
наличието на твърде голям времеви лаг между референтната година на изследване на
доходите и годината, към която правителството прилага линията на бедност. От
статистическа гледна точка е предимство, че се използват данните на

EU-SILC,

защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението, поради поголямата извадка. От икономическа гледна точка не става ясно какво равнище на
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потребление осигурява линията на бедност, след като се определя на базата на избрано
равнище на нетния еквивалентен доход на едно лице от преди две години.
През последните две години се направи компромис в методиката за определяне на
линията на бедност, при което се допусна изоставане на размера през 2021 г. с 14,4%
(369 лв. вместо 431 лв.), а през 2022 г. е по-малък с 10,2% (413 лв. вместо 460 лв.). Това
решение се очаква да задълбочи догонването на фактическия размер през следващите
години, следвайки приетата методика. При това през 2021 г. се направи изменение при
определяне на линията на бедност, като отпадна корекцията за индексиране с цените за
малката по състав кошница за м. декември на предходната година на годишна база.
Наложително е формулата на методиката да бъде актуализирана с оглед отразяване
на фактологията на данните – данните за разпределението на доходите се отнасят с
двегодишно закъснение спрямо текущата година, а индексацията с инфлацията е само за
предходната година.
По същество методиката за определяне на линията на бедност в страната се нуждае
от сериозно прецизиране. Нейното предназначение е не само да дава ориентир за равнището
на бедност, а и с оглед прилагането на политиките на подкрепа на нуждаещите се групи и
лица. В тази връзка е крайно необходимо да се дефинират минималните потребности, на
базата на които да се разработи потребителска кошница, която да гарантира социалния
минимум на лице от домакинство и която да служи за оценка на адекватността на линията
на бедност в конкретния период на действието ѝ.
За да се постигнат по-голяма прецизност и адекватност при определяне на
линията на бедност би било редно да се предприеме:
1.

Възстановяване на инструмента за коригиране с инфлацията на данните на
EU-SILC за ЛБ, защото този критерий има важно значение в ситуация на висока
инфлация.

2. Оценка/проверка на адекватността на размера на ЛБ, като се осъществява
съпоставка с целево разработена потребителска кошница, която да
гарантира социалния минимум на лице от домакинство.
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