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1. БЕДНОСТ 

1.1. Последни тенденции 

Динамика на индикаторите за бедността и социалното изключване за България (2009-2013) по 
данни на „Евростат”: 

 Най-голямо увеличаване се наблюдава в относителния и абсолютен дял на лицата, 
живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност. Стойността на 
този индикатор се е повишила от 6,9% през 2009 г. до 13% през 2013 г., като средната 
стойност за ЕС през 2013 г. е 10,3%. 

 Делът на населението, живеещо в материални лишения продължава да е със стойност 
пет пъти по-висока от средната за ЕС. През 2013 г. 44,1% от населението в България 
живее в материални лишения и този процент е най-висок в целия ЕС, където средната 
стойност е 9,9%. Това увеличение на сериозните материални лишения е довело до по-
нататъшно покачване на процента на хората, изложени на риск от бедност и социално 
изключване: през 2012 г., почти всеки втори човек (49.3%) е в риск от бедност и 
социално изключване - далеч от най-високия процент в ЕС (ЕС средно 2011: 24,8%). 

 Детската бедност е по-висока от тази в други страни на  ЕС. 

 

Евростат (% от населението) 2009 2010 2011 2012 2013 

България M Ж Ср. M Ж Ср. M Ж Ср. M Ж Ср. Ср. 

Сред
но за 
ЕС 

Бедност                           

Население в риск от бедност 
или социално изключване 

- - 46.2 - - 49.2 - - 49.1 - - 49.3 48.0 24.8 

Население в риск от бедност 
или социално изключване след 
социални трансфери 

19.8 23.7 21.8 19.8 19.5 21.8 20.8 23.6 22.2 19.5 
22.

8 21.2 21.0 17.0 

Население в риск от бедност, до 
18-годишна възраст - - 26.7 - - 26.7 - - 28.4 - - 28.2 28.4 20.8 

Население, живеещо в 
материални лишения - - 41.9 - - 45.7 - - 43.6 - - 44.1 43.0 9.9 

Работещи бедни 7.7 7.1 7.4 8.4 7.7 7.7 8.8 7.5 8.2 7.7 7 7.4 7.2 9.2 
Лица, живеещи в домакинства с 
нисък интензитет на 
икономическа активност 

- - 6.9 - - 8.0 - - 11.0 - - 12.5 13.0 10.3 
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СВИДЕТЕЛСТВА 

„Мисля, че това, че не ходят на училище или не са ходили преди на училище е най-сериозният им 
проблем. Те не могат да пишат и четат, как да ги вземат на работа. Някои не знаят дори 
български да говорят.“ – служител на „Каритас”, работещ със семейства на трайно безработни 
хора.  

„Дори и да не ходят на училище децата, рядко им пишат отсъствия, защото трябва да ги 
изключат, а това се отразява на бюджета на училището. По този начин децата преминават от 
клас в клас, без да имат основни знания. Идва при нас дете в 4 клас, а не знае азбуката, за 
таблицата изобщо не коментирам. Дори и да вземат диплома за основно образование, децата са 
неграмотни.“ – служител в център за обществена подкрепа „Том Сойер“, гр. Русе 

Статистическите данни на „Евростат” са показателни, че България продължава да бъде 
европейската страна с най-бедно живеещо население. Като допълнение е важно да се 
обърне внимание на следните наблюдения:    

 Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност: има 
семейства, най-вече сред ромското население, в които вече трето поколение са 
безработни. Липсата на работа не е само липса на пари (това е най-малкото), губи се 
добрият пример в семейството, губят се умения за комуникация, губи се възможност за 
споделяне на опит, това води до все по-голяма разлика във възможностите, очакванията, 
културните и морални ценности на хората, прекъсване на семейни връзки, демографски 
проблеми, формиране на излишно население. 

 Рискът от бедност или социално изключване 1 е най-висок за: 
- самотни лица над 65 г. – 79.3 %  
- лица под 18 г. – 52.3 %.  
- лица с ниско образование – 73.7 %.  
- домакинствата от един член – 73.3 %  
- самотните родители със зависимо дете – 77.5 % 
- домакинствата с три и повече зависими деца – 80.7 %.  
 Забелязва се тенденция голяма част от хората, живеещи в бедност, да не виждат смисъл 

от намирането на работа и упражняването на труд, защото те не им осигуряват доходи 
значително по-високи от тези, които получават като социални помощи. 

 За голяма част от хората основните източници на доходи са пенсията и социалните 
помощи. Например от 180 безработни, потърсили помощ в „Каритас София”, само 10% 
получават обезщетение за безработица. Пенсионерите в България са над 2 000 000, а 
пенсиите на 800 000 от тях са между 50 и 100 евро. Старите хора буквално гладуват, 
живеят без отопление, лишават се от лекарства и лечение, живеят в изолация, без 
социални контакти, нараства домашното насилие срещу възрастните хора 2.  

 Законодателството гарантира равни права за всички, но на практика достъпът до 
здравни и социални услуги е затруднен. Пример: за да ползваш здравни права, трябва да 
имаш личен лекар. В малките населени места, ромските общности, бежанците няма 
достатъчно места при личните лекари или няма достатъчно хора, за да има личният 
лекар достатъчен брой пациенти. Има много хора в уязвимо положение, които на 
практика нямат достъп до здравната система, защото не са здравно осигурени, с 
изключение на спешната помощ: бездомни, зависими, безработни самотни майки/бащи, 
работещите в сивия сектор, дългосрочно безработни. Качествената здравна помощ е 

                                                             
1 Концепция за Оперативна програма по фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
2014 – 2020 г. 
2 Доклад „Християнско милосърдие за всеки”, 2013 г. 
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съсредоточена в столицата и още няколко от големите градове, а хората нямат пари за 
транспорт и престой 3. 

 Децата остават в по-висок риск от бедност в сравнение с общия брой на населението. 
През последните години се оформят нови групи на деца, живеещи в риск от бедност и 
социална изолация. За много от децата в България класическото семейство не 
съществува4. Наблюдаваме тенденция на неглижиране на взаимоотношенията и 
комуникацията с детето и при твърде ангажирани родители с добри доходи. Подобна 
ситуация генерира сериозни поведенчески проблеми при децата, а в дългосрочен план и 
в цялото общество. Очаква се през 09.2014 г. 2000 деца бежанци да постъпят в училище. 
Все още няма регламент за приема им. Няма изработени учебни програми за изучаване 
на БЕ. Няма подготвени преподаватели за работа с децата бежанци.  

Зад цифрите остава скрито, че голяма част от населението е изключително бедно, увеличава се 
броят на семействата, в които има две или три поколения безработни. Това води до загуба на 
навици, мотивация, ценностна система, загуба на доверие в институциите (държавни и 
европейски). Увеличава се и групата на работещите бедни, които са с ограничени възможности 
и където се създават предпоставки за предаване на бедността от поколение на поколение. Освен 
всичко, демографската криза е изключително голям проблем. 

1.2. Последните развития в политически контекст 

Процесът на приемане и прилагане на различни стратегически документи продължава, но до 
октомври 2014 г. не се отчитат видими положителни резултати по отношение на подобряване 
на социалното положение на населението. За съжаление, политическата криза не помага за 
подобряване на политическата среда, а по-скоро създава условия за нестабилност и 
увеличаването на недоверието сред обществото. Например, в началото на септември, 
служебното правителство промени (някои са значително намалени) единните разходни 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, без да бъдат уведомени 
доставчиците на социални услуги или да бъдат проведени консултации с тях. Актуалните 
промени в процеса на приемане и прилагане на политиките, свързани с бедността и социалното 
изключване са както следва:  

 Министерският съвет прие през месец февруари 2013 г. Национална стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Разработването на 
плана за действие е планирано за 2014 г. За този процес обаче няма официална 
информация. Планът за действие още не е изготвен и няма ясен механизъм за 
мониторинг на изпълнението на стратегията. 

 В процес на обсъждане е нов закон за социалните услуги. Положителен е фактът, че с 
този закон се цели съответствие с три важни документа: Националната концепция за 
активно стареене на възрастните хора,  Националната стратегия за дългосрочни грижи и 
Стратегическата рамка за политики в здравеопазването / Подобряване на здравето на 
нацията 2014-2020. Планират се мерките, набелязани в Стратегията за дългосрочна 
грижа да бъдат развити с финансов ресурс от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” за новия програмен период 2014-2020 година.  

 Все още липсват официални данни за броя на бездомните хора в България и / или оценка 
на техните нужди. 

 Законът за предучилищното и училищното образование е все още в процес на 
обсъждане. 

 Дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия за интеграция на 
ромите, включват приемането на регионални стратегии и местни планове за действие. 
Въпреки това, все още не е ясно как правителството планира да финансира 
изпълнението им. През май 2014 г. Министерският съвет прие Административния 

                                                             
3 Доклад „Християнско милосърдие за всеки”, 2013 г. 
4 Доклад „Християнско милосърдие за всеки”, 2013 г. 
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мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за 
интеграция на ромите. 

Лошото състояние на пазара на труда затруднява и функционирането на социалната държава. 
Вместо да бъде облекчена и подсилена от добре развит пазар на труда, държавата е принудена 
да обхване по-широк кръг от социални услуги, за които обаче има малък финансов ресурс. Тази 
ситуация не помага за решаването, на който и да е социален проблем, водещ до бедност. Най-
засегнати от това положение са възрастните хора и децата. 

Разбира се, препоръките на ЕС са подходящи и биха били много полезни, ако могат да бъдат 
приложени. Все пак, трябва да се отчита, че въпреки всички усилия на неправителствените 
организации и държавните институции, промяната настъпва бавно. Дълго време има лошо 
функционираща държава, не добре развит пазар на труда, корупция и липса на правосъдие. 
Корупцията е на всички нива. Това води до изкривяване на ценностната система и ще доведе до 
много други проблеми в бъдеще.  

ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ИЛИ ПРОГРАМИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ „КАРИТАС БЪЛГАРИЯ” 

ОПИСАНИЕ 

През последните три години „Каритас” изследва явлението „Бездомност”, което е сравнително 
ново за България. Ние предупредихме държавните и европейските институции за липсата на 
цялостно проучване на броя на бездомните хора в страната и препоръчахме подходящи 
социални услуги за тях. В резултат на нашите усилия, „Каритас Русе”, съвместно с община Русе, 
откри първия приют за бездомни хора "Добрият самарянин". Тази социална услуга беше 
официално обявена и включена в списъка на делегирани от държавата дейности със заповед на 
директора на Агенцията за социално подпомагане от началото на януари 2013 г. Такива услуги 
не са нови или иновативни за Европа. В България обаче те са много по-необходими и ние искаме 
да подкрепим отварянето на такива приюти и в други населени места. 

ПАКЕТ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ:  ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА 

ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА 

Наблюдава се много малък напредък, с изключение на Закона за предучилищното и 
училищното образование, който все още е в процес на обсъждане и изменение.  

Равните възможности в образованието определено не са реалност в България, където 
сегрегацията на етническа, регионална, подоходна и образователна основа се увеличава с всяка 
изминала година. 

Неефективност, дискриминация и сегрегация се наблюдава и при достъпа до здравни услуги, 
особено заради неравномерното разпределение на здравни заведения и лекари по региони, 
както и липсата на инфраструктура, която да помогне за предоставянето на здравни услуги на 
хората от малките населени места. Бременните без осигуровки имат право на преглед и 
безплатно раждане, но обикновено линейки не влизат в ромските гета или не ходят в 
отдалечените райони. Така много млади майки раждат в домовете си. 

ИНИЦИАТИВИ НА ЕС, СВЪРЗАНИ С РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА 

Предвидените стъпки в българския информационен формуляр за ромите ще допринесат за 
интегрирането на ромските общности. За съжаление, оценката от страна на „Каритас” относно 
мерките, предприети до този момент е по-скоро негативна. 
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Мерките в областта на образованието, например, не са достатъчни. Въпреки установяването на 
задължителна двугодишна предучилищна степен, училищата не са достъпни, а обучените 
учители не са достатъчно. Броят на отпадналите ученици намалява, но това е само на хартия. 
Училищата получават финансова подкрепа въз основа на броя на своите ученици и затова се 
отчита по-голяма посещаемост. 

Трудовата заетост сред ромското население не се е увеличила. Мненията на медиаторите, 
работещи с тях, са противоречиви. Според някои, не е имало видим положителен резултат от 
техните действия. По-скоро, те са създали още по-голяма зависимост сред  ромското население, 
по-голяма сегрегация и дискриминация. 

Ромското население не е единствената социална група, засегната от проблема, свързан с 
липсата на здравни осигуровки. По-голямата част от безработните хора в България също нямат 
здравни осигуровки. Спешната медицинска помощ е единствената възможност за тези хора. 
Това обаче не решава проблемите на хората, които имат хронични заболявания. Децата ползват 
безплатна медицинска помощ, но ако те се нуждаят от нея, тя трябва да се заплати, което 
означава, че медицинското обслужване в действителност не е достъпно за деца на безработни 
родители или такива с ниски доходи. 

Оценка на специфичните препоръки за България за 2014 г.: 

„Каритас” подкрепя следните препоръки, които най-вероятно ще имат положително 
въздействие върху проблемите на бедността и социалното изключване в България: 

 СП 3. свързана с подобряване на ефективността на Агенцията по заетостта; 
 СП 4.  свързана с приемане на Закона за училищното образование и продължаване на 

реформите в професионалното и висшето образование. „Каритас България” счита, че при 
прилагането на мерки във връзка с тази препоръка е нужно да се обърне внимание на 
ефективността на правилата за обвързване на плащането на детските надбавки с 
участието в образователния процес.  

Проучването „Бедността сред нас“ на „Каритас България” показва, че децата от етническите 
малцинства са жертва не само на културната среда на своя етнос, но и на образователната ни 
система. Пример за това е функционирането на основните и средните училища на базата на 
делегирани бюджети. В нашето изследване ясно се откроява, че обвързването на училищните 
бюджети с броя записани ученици по-скоро пречи на немотивираните деца, защото те 
получават диплома, но не и знания. Подобен е резултатът от обвързването на плащането на 
детските надбавки с участие в образователния процес и съответно с бюджета на училището. 
Директорът подписва, че детето е на училище (това му носи бюджет), родителите вземат детски 
надбавки (често те са единственият им източник на доход) и никой не се интересува от 
знанията и образованието на децата. Много често на хартия се води, че тези деца посещават и 
редица подкрепящи социални услуги, а на практика това не е така. Фиктивно се харчат средства 
за децата. 

1.3. Препоръки 

Като се имат предвид по-горните оценки, „Каритас” препоръчва следните политически мерки, 
за да се отговори на предизвикателствата, свързани с бедността и социалното изключване: 

 Да се изработят механизми за ограничаване на корупцията. 
 Да се изработят механизми за оценка на дългосрочната ефективност на различните 

програми.  
 Да се създаде финансов механизъм за обезпечаване на достъпни и качествени медико-

социалните грижи, извън проектния принцип. 
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 Да се регламентират законово медико-социалните грижи в домашна среда за възрастни 

хора с хронични проблеми и изпаднали във временна невъзможност да се грижат сами за 
себе си. 

 Да се обърне специално внимание на необходимостта от домашни здравни и социални 
грижи и в отдалечените селски райони, където няма достъп нито до лекар, нито до 
аптека. 

 Социалните услуги за деца и младежи да са комплексни и насочени към подпомагане на 
цялото семейство и образователната среда. 

 Законово да се регламентира услугата „Подкрепена заетост” и да бъдат приети мерки за 
нейното финансово обезпечаване. 

 Да се осигури достъп до различни форми на подкрепена заетост, които реално да 
подготвят и посредничат на хората за включване в пазара на труда.  

 Да бъде гарантиран достъпът на хората от уязвимите групи до подходящи като форма, 
вид и място услуги и курсове за ограмотяване и придобиване на професионални умения. 
Квалификационните курсове да бъдат обвързани с възможността за осигуряване на 
платена работа. 

2. ЗАЕТОСТ 

2.1. Последните тенденции 

Динамика на показателите за заетост в България (2009-2013), по данни на „Евростат”: 

 Най-голямо увеличение се наблюдава при абсолютния коефициент на безработица 
за лица под 25 години, който почти е удвоил стойността си от 15,1% през 2009 г. до 
28,4% през 2013 г., което е много над средното ниво за ЕС от 23,4%. 

 Коефициентът на безработица от 6,8% през 2009 г. е почти удвоен и достига 13% 
през 2013 г., като е значително по-висок при мъжете (13.9%), отколкото при жените 
(11,8%), а коефициентът на заетост сред мъжете (66.4%) е по-висок в сравнение с този 
при жените  (60.7%). 

 Всички показатели за безработица са се увеличили между 2009 и 2013 г. Най-голямо е 
относителното увеличение на коефициента на дългосрочна безработица при 
мъжете (от 2,8% през 2009 г. до 8,1% през 2013 г.), стойност много по-висока от средната 
за ЕС (5,1% през 2013 г. ). 

 

Евростат (% от 
населението) 2009 2010 2011 2012 2013 

България M Ж Ср. M Ж Ср. M Ж Ср. M Ж Ср M Ж Ср. 

Сред
но за 

ЕС 

Заетост 

Коефициент на заетост  73.8 64.0 68.8 69.1 61.7 65.4 66.0 59.8 62.9 65.8 60.2 63.0 66.4 60.7 63.5 68.3 

Коефициент на 
безработица  6.9 6.7 6.8 10.8 9.6 10.3 12.3 10.1 11.3 13.5 10.8 12.3 13.9 11.8 13 10.8 

Коефициент на 
безработица за лица под 
25г. 

- - 15.1 - - 21.8 - - 25 - - 28.1 - - 28.4 23.4 

Коефициент на 
дългосрочна 
безработица  

2.8 3.1 3 5 4.5 4.8 7 5.5 6.3 7.7 5.7 6.8 8.1 6.6 7.4 5.1 
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Статистическите данни на „Евростат” са показателни, че равнището на безработица е 
високо в сравнение с другите европейски държави. Като допълнение, важно е да се обърне 
внимание на следните наблюдения: 

 Структурата на икономиката в България не предлага достатъчно възможности за работа. 
Голям е процентът и на работещите бедни. Малко са хората, за които наличието на 
работа е достатъчно условие за избягване на бедност. 

 Пазарът на труда е неблагоприятен към укрепването на финансовата стабилност в 
семействата, което дестабилизира тяхната роля като общества на солидарност. 
Социалната държава се натоварва с допълнителни задължения, защото дори голяма част 
от работещите са социално слаби и имат нужда от социални помощи. 

 Липсата на достатъчно работни места провокира и все по-голяма дискриминация на 
пазара на труда – етническа, възрастова, образователна, регионална. Това създава 
условия за трайна безработица и бедност и е предпоставка за сегрегация и генериране на 
„излишно население“.  

 Състоянието на пазара на труда би трябвало да играе и възпитателна роля, която е от 
съществено значение за справянето с бедността. За съжаление, има много голямо 
разминаване между образованието, което се предлага и търсенето, както и между 
образователния ценз и заплащането. Честите смени на правителства и политики, 
липсата на работа и неефективната социална система са причина за недоверие в 
институциите, объркване на ценностната система и невъзможност хората да градят 
дългосрочни планове.  

СВИДЕТЕЛСТВА 

„Ей го тоя с образованието, взема 500 лева, а моя, големия син, без да е учил, от строителство 
или кражби,  изкарва 1000 лева„ – баща на дете, посещаващо ЦОП на „Каритас”.  

„Трябва да се създадат условия за работа, хората да се чувстват полезни. Много социални 
помощи се дават, без да са заслужени – хората, които могат, трябва да се трудят да се намери 
начин да го правят. Получаването на социални помощи възпитава мързеливци.“ – служител на 
„Каритас”, работещ с трайно безработни 

„Във всяка общност има хора, които искат да работят и такива, които не искат. Обаче ако има 
работа и половината в общността започнат да работят – и другите ще бъдат мотивирани, но 
няма работа, няма организация за това. Иначе, колко пустеещи села и земи има. Колко неща 
можем да правим. Закриха всички нормални работни места в заводите и селското стопанство и 
сега само на хартия правим промени. Предразсъдък е, че циганите нямат никаква квалификация. 
Може да не са образовани, но са добри занаятчии. Трябва да им се даде шанс. Проблемът е 
нетолерантност от страна на хората, работещи в институциите, които се предполага че 
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трябва да помагат, слаба или по-скоро никаква икономика. Няма политика на държавата за 
реално развитие. Парите по програмите се харчат изключително нерационално. С парите за 
ромите през годините на прехода единственото, което се създаде, са медиаторите – здравни, 
образователни и т.н. Тези медиатори създадоха още по-голяма зависимост и нетолерантност. 
За ромите – все по-ниско самочувствие, все по-голямо очакване, че някой трябва да ги обслужва и 
все по-малка мотивация да учат и да се образоват. За лекарите, учителите и т.н. – все по-
голяма нетолерантност, все по-малко нежелание за комуникация с ”различните” . Вместо да се 
събираме и да работим заедно, ние се разделяме. – служител на „Каритас”, работещ с ромите от 
едно от Софийските гета. 

2.2. Последните развития в политически контекст 

Мерките, насочени към достъпа до заетост чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ на Европейския социален фонд, както и програмите, предлагащи нови възможности за 
заетост на младите хора (пазар на труда, финансирани стажове, обучение по чужди езици и 
компютърни умения) продължават да се изпълняват. Дейностите, насочени към безработните, 
които са над 50-годишна възраст и при ромската общност също продължават, но няма видими 
резултати в положителна насока. Пакетът от мерки, предприети за наблюдение и контрол на 
законността при наемането на работа не се изпълняват. Продължава положителната 
тенденция за включване на всички заинтересовани страни в общите процеси на подготовка за 
изпълнение на оперативните програми на структурните фондове за новия период 2014-2020 г.  

ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ: ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 

ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА 

Координационният съвет за контрол и наблюдение на прилагането на гаранцията за младежта, 
председателстван от министъра на труда и социалната политика, който беше създаден в 
началото на 2014 г., проведе своето първо и - за момента - единствено заседание през февруари 
2014 г. Въпреки че правителството (заместник-министърът на труда и социалната политика, г-
жа Янкова) заяви, че младежките организации ще участват в Съвета, единствената младежка 
организация, която е част от Съвета, е Националният младежки форум. 

Оценка на специфичните препоръки за България за 2014 г.: 

„Каритас” подкрепя следните препоръки, които най-вероятно ще имат положително 
въздействие върху състоянието на заетостта в България: 

 СП 1. Отнасяща се до засилването на бюджетните мерки за 2014 г. с оглед на 
възникващото отклонение спрямо изискванията на Пакта за стабилност. 

 СП 3.  Отнасяща се до подобряване на ефективността на работата на Агенцията по 
заетостта. 

2.3. Препоръки  

Като се вземат предвид по-горните оценки, „Каритас” препоръчва да бъдат въведени следните 
мерки на политическо ниво, за да се отговори на предизвикателствата, свързани със заетостта: 

 Оценка на прилаганите мерки и анализ на тяхната дългосрочна ефективност. 
 Регулиране чрез закони и финансово обезпечаване на услуги при безработица. 
 Осигуряване на достъп до различни услуги за заетост, които подготвят и посредничат на 

лица от уязвими групи при включването им в пазара на труда; 
 Гарантиране достъпа на хората от уязвимите групи до адекватни (метод, вид, 

местоположение) услуги и обучителни курсове, както и курсове за ограмотяване и 
професионално обучение. Тези курсове трябва да са свързани с възможност за 
предлагане на платена работа. 


