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1. Въведение 

Член 4 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите да инвестират в 
правата на детето „в максималната степен, възможна с оглед на техните ресурси“.

Настоящият ситуационен анализ на управлението на публичните финанси с фокус вър-
ху децата в България (СитАн за УПФ) е неразделна част от по-всеобхватния Ситуационен 
анализ, изготвен от УНИЦЕФ с цел да се придобие представа за положението на децата и 
юношите в България. С него се прави преглед на финансовата рамка от гледна точка на поли-
тиките за децата и на проблемите, свързани с тях; той обхваща средствата, заделяни от дър-
жавния бюджет, и разходите, свързани с децата, в три сектора – здравеопазване, образование 
и социална закрила, и дава представа за това как финансите допринасят за реализирането на 
правата на детето. 

Решенията, които правителствата вземат за начина на финансиране на образованието, здра-
веопазването и социалните политики и услуги, са от решаващо значение за реализирането 
на правата на децата. Ако средствата, заделени в бюджета, са недостатъчни, не са насочени 
към най-уязвимите групи и се разходват неефективно, всички деца – особено на тези в най-не-
равностойно положение  са поставени в риск да загубят достъп до критично важна подкрепа 
и услуги. Член 4 от Конвенцията за правата на детето задължава държавите да инвестират в 
правата на децата „в максималната степен, възможна с оглед на техните ресурси“, като под-
чертава критичната връзка между публичните финанси и реализирането на правата на децата. 
Достатъчните, справедливите и ефективните инвестиции в децата са решаващи за пълното 
реализиране на техните граждански, политически, икономически, социалнии културни права. 
Инвестициите в децата са не само правно задължение съгласно Конвенцията на ООН за пра-
вата на детето (UNCRC), но освен това са икономическа стратегия за дългосрочно устойчиво 
развитие. 

Настоящият СитАн за УПФ и децата разглежда редица важни въпроси:
 Какви са последните макроикономически тенденции, които засягат в най-голяма степен де-

цата? Има ли потенциал за допълнителни разходи в социалните сектори – здравеопазване, 
образование и социална закрила?

 Какви разходи се правят за свързани с децата услуги в трите социални сектора – здравео-
пазване, образование, социална закрила, и как те се променят като дял от общите публич-
ни разходи/социални разходи във времето? Какво е предизвикало тези изменения и какви 
връзки могат да се направят с обхвата/качеството на социалните услуги?

 Какви предимства/ограничения или предизвикателства са установени от последните пре-
гледи на цялостната архитектура на УПФ (напр. слаб надзор, недостатъчен капацитет за 
планиране и бюджетиране в съответствие с ресорните министерства или местните адми-
нистрации)?

 Как са разпределени социалните разходи по видове разходи, региони, групи от население-
то или сектори – здравеопазване, образование и социална закрила?

 Как разпределените ресурси в социалните сектори се съпоставят с действителните разхо-
ди за програми, насочени и достигащи до децата?

 Има ли специфични за секторите трудности, които трябва да бъдат отстранени, за да се 
подобрят резултатите за децата? Кои са те?

СитАн за УПФ дава конкретни препоръки за управлението на публичните финанси, което 
да гарантира, че децата остават в центъра на националните приоритети. Очаква се СитАн 
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да предостави информация за насърчаване на диалога относно политиките и да подкрепи пра-
вителството и други партньори в изпълнението на техните ангажименти и цели с акцент върху 
правата на децата.  

Докладът е разработен по време на пандемията от COVID-19, която причини човешки стра-
дания и силни икономически сътресения. Точното въздействие на COVID-19 все още е трудно 
да се оцени, но разходите, свързани с икономическия спад, няма да бъдат поети еднакво от 
всички хора. Ситуационният анализ отразява събития от 2017 до края на 2020 г. и прави само 
първоначален преглед на въздействието на COVID-19 и националните програми, свързани с 
децата. СитАн обаче идентифицира някои системни проблеми, свързани с УПФ, които засягат 
реализирането на правата на децата и по които би могло да се работи, за да се сведе до мини-
мум негативното въздействие на COVID-19 върху децата и техните семейства.

Настоящото проучване е структурирано в шест основни части. След въведението, в раздел 
2 е представен макроикономически преглед с описание на контекста на анализа и основни-
те предизвикателства. В раздел 3 се акцентира върху системата на управление на публични-
те финанси в България. В раздел 4 се прави оценка на секторните тенденции, включително 
оценка на преките и непреките разходи за деца в трите социални сектора – здравеопазване, 
образование и социална закрила, и последиците за подобряване на резултатите, свързани с 
децата. Раздел 6 прави първоначален преглед на ефекта от пандемията от COVID-19 върху 
финансирането на бюджетните програми, свързани с децата. В раздел 5 се правят общи изво-
ди и препоръки за подобрения на системата за управление на публичните финанси и на прак-
тиките с цел реализирането на правата на децата и юношите. 

2. Макроикономически преглед

Демографска ситуация. Общото население на България наброява 6 951 482 души в края 
на 2019 г.1 В страната живеят 1 189 680 деца на възраст 0-17 години, а делът на децата и 
подрастващите е 17,1% от общото население2. Демографските тенденции се подобряват 
през последните пет години, но България има отрицателен прираст на населението поради 
комбинация от ниска раждаемост, високи нива на смъртност вследствие на застаряващото 
население и по-ниската средна продължителност на живота и нетна емиграция. Населението 
застарява, което засяга работната сила, но също така натоварва пенсионната, социалната и 
здравната система.

Макроикономически преглед. България е държава със среден към висок доход и държава 
членка на Европейския съюз (ЕС). БВП на глава от населението през 2019 г. е около 8600 евро, 
или около 16 000 евро по стандарт на покупателна способност (PPS), което е около 51% от 
средното за ЕС за 2018 г. по данни на Евростат. България все още не е член на еврозоната, но 
от 10 юли 2020 г. българският лев е включен във Валутния механизъм II (ERM II); освен това 
България се присъедини към т.нар. „Банков съюз“, като Българската народна банка установи 
тясно сътрудничество с Европейската централна банка. По отношение на паричната и валут-
ната стабилност обаче участието в механизма ERM II не оказва пряк ефект, тъй като България 
вече поддържа фиксиран обменен курс на лева към еврото от юли 1997 г. чрез въведения 
режим на валутен борд. Инфлацията е ниска, фискалната политика е доста консервативна и 
публичният дълг е вторият най-нисък в ЕС, на ниво от около 20% от БВП. 

1 Евростат използва за референтни данни първия ден от следващата година, докато българският Национален статистически 
институт използва последния ден на текущата година. Съпоставими/Идентични данни са представени в година n в 
българската статистика и като n+1 от Евростат. 

2 НСИ, налично от https://www.nsi.bg/en/content/6706/population-statistical-regions-age-place-residence-and-sex; Eвростат, 
налично от https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan/default/table?lang=en 
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Средносрочни икономически тенденции. Икономиката поддържа ръст на БВП между 3 и 4% 
от 2014 г. насам. През 2008 – 2009 г. пазарът на труда беше силно засегнат, тъй като над 400 хи-
ляди работници и служители (или над 12% от общия брой заети лица) загубиха работните си 
места. Едва през 2013 г. икономиката започна да се съживява, а през 2014 г. имаше постоянно 
нарастване на заетостта и тя достигна рекордно високи нива през 2019 г., като безработицата 
намаля до под 4%. Това беше съпроводено с постоянно увеличение на заплатите от около или 
над 10% годишно от 2014 г. насам – тенденция, подобна на тази в други държави от ЦИЕ. 

Въпреки стабилния икономически ръст, положителното развитие на пазара на труда и силна-
та фискална позиция предизвикателствата пред икономическата политика на България зася-
гат нейния средносрочен растеж. През февруари 2020 г. МВФ заключи, че „…постигането на 
по-приобщаващ растеж и по-бързо сближаване на доходите изисква провеждането на струк-
турни реформи на всички структурни фронтове, включително с цел подобряване на държав-
ното управление, овладяване на недостига на работна ръка, укрепване на образованието и 
намаляване на неравенството”.3

Доходи/бедност. Доходът на глава от населението в България остава най-ниския сред дър-
жавите членки на ЕС, и зависимостта на страната от внос на електроенергия и външното тър-
сене за нейния износ прави растежа чувствителен към условията на международните пазари. 
Според последните статистически данни на ЕС за доходите и условията на живот (SILC) около 
23.8% от населението на България е изложено на риск от бедност. Делът сред децата (на въз-
раст под 17 години) е 28.3%, като този дял достига до 59% при децата, живеещи в домакинства 
с три или повече деца. Бедността влияе отрицателно върху реализирането на правата на де-
цата в много области.

За страната са характерни значителни регионални икономически различия, измерими 
като разлики в БВП на глава от населението, с концентрация на икономическата дейност в 
столичния регион на София.4 Най-бедните региони в страната са Северен централен район и 
Северозападен район. Тези значителни регионални различия влияят отрицателно върху реа-
лизирането на правата на децата в бедните райони.

Въздействието на кризата, свързана с COVD-19. Законът за държавния бюджет за 2020 г. 
беше изменен в началото на април при допускането за свиване в реалния БВП с 3% и спад 
от 2,1% на общата безработица. Очакваният дефицит беше ревизиран на 2,9% от БВП от ба-
лансирания бюджетен план. Конвергентната програма, публикувана през май 2020 г., потвърди 
тази перспектива за растеж, но не бяха представени прогнози за ключови показатели за 2021 
и 2022 г. Това доведе до леко повишение на прогнозния бюджетен дефицит до 3,1%. През ап-
рил 2020 г. МВФ промени своята прогноза за Перспективите за световната икономика на спад 
на БВП с 4% за настоящата година и растеж от 6% през 2021 г. В своята Лятна икономическа 
прогноза, публикувана през юли 2020 г., Европейската комисия предвижда свиване на БВП със 
7% за 2020 г., следвано от растеж с 5,3% през 2021 г.   

Изменението на бюджета за 2020 г. включва увеличение с 1,44 милиарда лева на трансфера 
от централния бюджет към Националния осигурителен институт. Част от него – 440 милиона 
лева – е прогнозната сума на увеличението на обезщетенията за безработица, а 1 милиард 
лева са заделени за схеми в подкрепа на заетостта. Други антикризисни социални разходи 
не са одобрени. Законът за публичните финанси обаче позволява на правителството да прех-

3 Вж. Заключителен доклад от мисията на МВФ по чл. IV за България (Bulgaria: Staff  Concluding Statement of the 2020 Article IV 
Mission) https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/14/mcs021420-bulgaria-staff -concluding-statement

4 През 2018 г. делът на София в БВП е 40,4 процента и в нея са привлечени 49,9% от преките чуждестранни инвестиции 
(НСИ, 2020 г., БВП и Преки чуждестранни инвестиции); на нея се пада и една трета от износа (Институт за пазарна 
икономика, Икономически и инвестиционен профил на София, ноември 2018 г., стр. 5).
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върля средства между разпоредителите с бюджетни средства. В рамките на тази процедура 
правителството вече е увеличило финансирането на различни социални програми, напр. т.нар. 
услуга „социален патронаж“, обезщетения за родители, които е трябвало да вземат неплатен 
отпуск, за да се грижат за малки деца поради затварянето на детски градини и училища, по-
вишаване на заплатите на социалните работници и др. Може да се очаква, че в условията на 
икономическа рецесия и намаляващи бюджетни приходи правителството ще трябва да прави 
труден избор и да намалява публичните услуги и помощи, което евентуално може да окаже 
въздействие върху най-уязвимите семейства. По-широкото въздействие върху публичните фи-
нанси на COVID-19 е извън обхвата на настоящия доклад, но то ще има отрицателен ефект 
върху икономическия растеж и бюджетните приходи, и ще засегне непропорционално най-уяз-
вимите групи и тези в неравностойно положение. 
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3. Преглед на публичните финанси в България

Бюджетният цикъл включва четири етапа:
1. Подготовка (или формулиране), когато се съставя бюджетният план от изпълнителната власт;
2. Одобряване, когато бюджетният план може да бъде обсъждан, променян и одобряван от 

законодателната власт;
3. Изпълнение, когато правителството изпълнява политиките на бюджета; и 
4. Одитиране и оценка, когато действителните разходи на бюджета се отчитат и се оценяват за 

ефективност.

Разработване на бюджета. Процесът на бюджетиране в България започва през първото три-
месечие на годината и преминава през няколко етапа на планиране и договаряне на приори-
тетите на политиките. При планирането на бюджета се прилага едновременно подход отго-
ре-надолу, чрез Средносрочната консолидирана финансова рамка – делегиране на публичните 
разходи по функции, и подход отдолу-нагоре, чрез програмно ориентирани бюджети за всички 
участници, с което се разпределят средства за различни приоритети, групирани по програми. 
Консолидираната финансова рамка може да даде представа за изпълнението на политиките, 
свързани с децата, равнището на приоритетите, които правителството определя за тези поли-
тики (в сравнение с други политики), както и сравнителен анализ с други държави в региона и в 
останалата част на ЕС. Прегледът на бюджетите по програми, от друга страна, може да хвърли 
повече светлина върху конкретните инструменти и мерки, използвани от правителството за 
постигането на тези цели на политиките.

Размерът на финансирането се определя според т.нар. единни разходни стандарти, които се 
използват като механизъм за възстановяване на разходите на база редица обективни пока-
затели, като брой на институциите, брой на класовете/групите, брой на получателите и др. 
Разходният стандарт се определя с решение на Министерския съвет в две стъпки (обикновено) 
– първо решение след одобряването на Средносрочната бюджетна прогноза от Министерски 
съвет (МС) през април, и второ решение за актуализиране на стандартите след като правител-
ството одобри предложението за изпълнение на бюджета за следващата година  и го изпрати 
на законодателния орган в края на октомври. За бюджетната 2020 година бе прието трето ре-
шение за актуализиране на стандартите през годината (31 юли 2020 г.).5  

Основните участници в УПФ, свързани с децата, са Министерството на образованието и 
науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната поли-
тика, Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт, както 
и различни държавни агенции. На общините се превеждат средства от централния бюджет, 
за да администрират различни делегирани функции на местно ниво, например в областта на 
образованието, но тяхната независимост при разработването, оказването на подкрепа и из-
пълнението на програми за подкрепа на децата е ограничена. Процесът на децентрализа-
ция в България се характеризира с периоди на напредък и застой. Българските общини 
например са силно зависими от трансферите от централния бюджет – през 2017 г. техният 
дял в общите общински бюджети достигна 63% (54% през 2015 г.). Те имат много ограничена 
база на данъчни приходи и са зависими от средствата от ЕС за инвестиционни разходи.6 

Бюджетната процедура е подобрена от гледна точка на прозрачността и надзора, но все 
още общественото участие е ограничено. Според резултатите от последното Открито про-

5 Вж. Решения на МС (208, 644 от 2019 г. и 535 от 2020 г.) за определяне на стандартите за финансиране на делегирани от 
държавата дейности на общините за бюджетна година: 2020 г. https://www.minfi n.bg/bg/96

6 Емил Савов, заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България, в Мрежа на 
асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа, Показатели за фискална децентрализация за Югоизточна Европа: 
2006 – 2017 г., 2018 г.
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учване за бюджета7 България отбелязва значително подобрение през годините и има висок 
резултат по отношение на Бюджетната прозрачност (71/100) и Бюджетния контрол (63/100). 
Гражданското участие (26/100) в бюджетния процес обаче изостава и бележи слабо подобре-
ние през годините, въпреки въвеждането например на Бюджет за гражданите. Понастоящем 
обществеността има малка възможност да участва в определянето на бюджетните приоритети. 
Проекти на програмно-ориентираните бюджети не се публикуват преди проектът на предло-
жение за бюджета да бъде представен от изпълнителната на законодателната власт до 31 
октомври. Законът за нормативните актове изисква провеждането на обществени консултации 
по проектозаконите, но това засяга само промени в политиката за разходите, които се въвеж-
дат с изменения в специфичните за секторите нормативни актове. В рамките на процеса на 
одобрение по време на дебатите и гласуването в Народното събрание неправителствените 
организации могат да присъстват на изслушванията в парламентарните комисии и да изпра-
щат писмени становища, но активното участие е по преценка на председателите на комисии-
те. Практически няма възможности за гражданското общество да участва в изпълнението или 
одита на бюджета. 

Въпреки че Народното събрание е предвидило процедура за обществени изслушвания, свър-
зани с одобряването на годишния бюджет, тя има няколко недостатъка. Няма достатъчно вре-
ме за провеждането на обществени изслушвания и понякога просто не достига място, тъй като 
те се провеждат в относително малка зала в сградата на Народното събрание, която трябва 
да побере депутати, организациите на работниците и работодателите, организациите на граж-
данското общество, други заинтересовани страни, граждани, медии и др. Освен това възмож-
ностите за изказвания или задаване на въпроси по време на тези изслушвания са почти изклю-
чително запазени за депутатите. Едно от възможните решения е да се позволи на гражданите 
или на членовете на организациите на гражданското общество да се изказват по време на 
изслушванията по бюджетното предложение преди неговото одобрение. 

Процесът на подготовка на националния бюджет се подобрява, но не е насочен към 
постигането на резултати. Бюджетното планиране, изпълнението на бюджета и отчетността 
се фокусират предимно върху финансовите аспекти и не оценяват напредъка в постигането на 
свързани с политиките и програмите цели по всяка бюджетна програма. Базовите фактори, во-
дещи до успех или провал на политиката, обикновено не се анализират и структурата и целите 
на политиките/програмите не се коригират. Както показват по-подробно разгледаните случаи 
на управление на секторни публични финанси в области като образованието, методологията 
на финансирането не е с фокус върху образователните резултати.8  

Разходните модели не се разработват въз основа на анализ на нуждите и сравнителна 
оценка на въздействието на алтернативни стимули или програми. Програмно ориентира-
ните бюджети включват списък на всички политики и програми, финансова рамка, показатели 
за изпълнението и целеви стойности.9 Ключово изискване е институциите да съобразят своите 
разходи в рамките на одобрените тавани в Средносрочната бюджетна прогноза10; всички пред-

7 Open Budget Survey 2019: Bulgaria, https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2019/bulgaria
8 Проучване на Световната банка, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/09/13/bulgarian-education-sys-

tem-more-effi  cient-further-focus-quality-needed , http://documents.worldbank.org/curated/en/265041468239106753/How-can-
Bulgaria-improve-its-education-system-an-analysis-of-PISA-2012-and-past-results ,  http://documents.worldbank.org/curated/
en/844501565717118407/A-Policy-Agenda-to-boost-Human-Capital-in-Bulgaria, etc.; Проучване на МВФ, https://www.imf.
org/en/News/Articles/2019/02/01/ms020119-bulgaria-staff -concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission https://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwihitbct6PpAhWSlFwKHcWjCmAQFjAEegQIBRA-
B&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2018%2Fcr1847.ashx&usg=AOvVaw-
3FMM649DvCC6OLLZULCrah, etc.; Институт за пазарна икономика,  https://ime.bg/bg/articles/novo-izsledvane-na-ipi-fi nansir-
ane-na-uilishtata-1/, https://ime.bg/bg/articles/ocenka-na-efi kasnostta-na-publinite-razhodi-v-bylgariya-v-perioda-2011-2015-g/ etc

9 Вж. Програмни бюджети за 2020 г., изпратени като приложение към проекта на Закон за държавния бюджет за 2020 г. http://
parliament.bg/bills/44/902-01-57.zip

10 Указания за подготовката на програмните бюджети на институциите за 2021-2023 г., издадени от Министерството на 
финансите, https://www.minfi n.bg/upload/43593/Ukazania%202021-2023.pdf
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ложени увеличения в елементите на конкретна програма следва да бъдат компенсирани чрез 
орязване на разходите за други програми. Нерядко законодателни промени за намаляване или 
увеличаване на разходите, които водят до преструктуриране на разпределението на средства-
та за конкретни услуги или трансфери, се правят независимо от бюджетния процес и едва след 
изпълнението на измененията администрацията преразпределя средства в бюджета. 

В показателите за УПФ липсва фокус върху крайния резултат, свързан с децата, а по-ско-
ро се акцентира върху дейности или резултати, като например броя на бенефициентите. 
Това не позволява да се оцени въздействието на тези програми върху реализирането на пра-
вата на децата, тъй като отчетите съдържат данни за обхвата, покритието и разходите, но не и 
за желания краен резултат на конкретната политика, например намаляване на бедността или 
на материалните лишения. Независимо от това програмните бюджети са ценни за определяне 
на обхвата, фокуса, адекватността, ефективността и ефикасността на политиките, свързани с 
децата. 

Статистическите и описателните отчети за изпълнението на Консолидираната фискална рамка 
се публикуват месечно, тримесечно и ежегодно. Понастоящем има бюджетна прогноза за 2020 
г., очаквано изпълнение за 2019 г. и окончателен отчет за изпълнението на бюджетната програ-
ма за 2018 г. С оглед на настоящото извънредно положение в страната има голяма вероятност 
правителството да забави публикуването на някои стратегически документи, например макро-
икономическата прогноза, средносрочната бюджетна перспектива, Конвергентната програмаи 
Националната програма за реформи, което на свой ред ще ограничи публичните източници на 
актуална информация. 

Процедурата за изпълнение на бюджета се е подобрила, но все още фокусът върху ре-
зултатите е ограничен. Има налична своевременна и кратка публична информация за из-
пълнението на бюджета, но обикновено тя е описателна и липсва анализ на причинно-след-
ственото взаимоотношение между социално-икономическите и политическите събития и на 
техния ефект върху приходната и разходната част на бюджета; а това рядко води до кориги-
ране на бюджетните приоритети в същата бюджетна година или в следващите. Освен това в 
бюджетната процедура липсва активен диалог с уязвими и недобре представени  общности – 
пряко или чрез организациите на гражданското общество, по време на неговото провеждане. 
Тази „комуникация“ обикновено е под формата на социални протести, водещи до промени в 
политиките, които биха могли да се предвидят и предотвратят.

Текущите месечни и тримесечни статистически и описателни отчети за изпълнението на бю-
джета се фокусират върху финансовите аспекти на изпълнението на бюджета, но липсва ин-
формация за постигането на целите на политиката/програмата на всяка бюджетна програма 
и за нейното изпълнение. Освен това няма по-подробен и разбит по елементи анализ, тъй 
като описателните отчети обхващат консолидирания бюджет, а не тези на министерствата и 
общините. Годишният отчет за изпълнението на програмните бюджети съдържа подробна ин-
формация за целите на политиките и тяхното изпълнение, но не съдържа анализ на основните 
причини за неизпълнението или преизпълнението на целите. Освен това отчитането на напре-
дъка, когато се посочват разлики между прогнозни и постигнати цели, не дава информация за 
корекция в целите на политиките/програмите. Например, ако целите са преизпълнени, това 
може да означава, че заложените цели са твърде ниски, а ако целите не са постигнати, е необ-
ходимо да се изследва дали са били определени правилно и дали има фактори извън контрола 
на изпълнителите, които да бъдат преодолени, за да бъдат целите изпълнени. Последващи 
оценки на бюджетните програми обикновено не се извършват, което води до това неефективни 
и неефикасни програми да бъдат продължавани в нови бюджетни цикли. 
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Консолидираните публични разходи в България са относително стабилни – на ниво от 
37 – 39% от БВП, което е значително под средното за ЕС, но е подобно на това в пове-
чето страни от ЦИЕ. През 2016 – 2019 г. консолидираните публични разходи в България са 
относително стабилни – на ниво от 35 – 37% от БВП, което е значително по-ниско (с между 10 
и 12 процентни пункта) в сравнение със средното за ЕС, но подобно на това в повечето страни 
от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).11 В сравнение с 2014 – 2015 г. през следващия 4-годи-
шен период държавните разходи като цяло и конкретно тези за образование, здравеопазване 
и социална закрила като част от БВП са намалели. В по-общ план националните политики и 
бюджетът са синхронизирани.

През 2018 г. общите публични разходи за образование в България възлизат на 3,5% от БВП 
(4,1% през 2014 г.) при среден процент от 4,7% за ЕС-28, а публичните разходи за здравеопаз-
ване намаляват от 5,5% от БВП през 2014 г. на 5% от БВП през 2018 г. (7,1% средно за ЕС-28).12 
Делът на публичните разходи в общите разходи за здравеопазване, който включва и частни 
разходи, беше 52,1% през 2017 г. и е вторият най-нисък в ЕС.13 Делът на публичните разходи 
за социална закрила за семействата и децата леко намалява – от 2,5% от БВП през 2014 г. на 
2,3% през 2018 г., както е показано във Фигура 1 по-долу.14

Фигура 1: Общи държавни разходи за здравеопазване, образование, социална закрила като 
дял от БВП

Източник на данни: Eвростат (COFOG) [gov_10a_exp]

Разпределените средства в бюджета за децата не са представени отделно в рамките на 
националния бюджет, а са включени в секторните бюджетни направления като образо-
вание и здравеопазване. Като процент от БВП публичните разходи на България за свързани с 
децата политики/програми са се увеличили в областта на образованието от 2,27% от БВП през 
2017 г. на 2,66% от БВП през 2020 г. (прогнозно), останали са непроменени на ниво 0,59% от 
БВП за здравеопазване и са намалели от 1,2% от БВП през 2017 г. на 1,05% от БВП през 2020 
г. (прогнозно) за социална закрила, както е показано във Фигура 2.

11 Евростат, 2020 г., Държавни приходи, разходи и основни агрегати, gov_10a_main
12 Евростат, 2020 г., Общи държавни разходи по функции (General government expenditure by function gov_10a_exp)
13 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Bulgaria: Country Health Profi le 2019, State of Health in the 

EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, стр. 11
14 Евростат, 2020 г., Общи държавни разходи по функции (General government expenditure by function gov_10a_exp) 
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В абсолютно изражение обаче общите разходи за деца (общо и за едно дете) са нараснали 
през 2019 г. в сравнение с 2017 г. Сектор образование е получил най-голямо увеличение на 
своя бюджет, като планираните номинални разходи за едно дете са нараснали от 2079 лева 
за едно дете през 2017 г. на 2970 лева през 2020 г., но няма данни, нито оценки дали увеличе-
нието е допринесло за по-доброто представяне и резултати на учениците. Разходите за здра-
веопазване са с най-малък дял от всички анализирани разходи, както се вижда от Таблица 1 
по-долу.
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С изключение на социалната закрила публичните разходи за свързаните с децата политики 
като процент от БВП в България са по-малки от тези в ЕС (28 държави) през 2018 г. (Фигура 3)
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 Таблица 1: Разходи за децата в България
 2017 2018 2019 2020

Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет
1. Общо разходи за деца 3 994 814 4 067 679 4 491 335 4 480 009 5 038 168 4 573 186 5 451457
    Образование 2 228 664 2 326 299 2 567 550 2 666 651 3 015 349 2 981403 3 371 501
    Здравеопазване 530 974 511 846 646 454 548 799 701 798 252 956 7 541 941
    Социална закрила 1 235 176 1 229 535 2 773 301 264 559 1 321 021 1 338 827 1 325 762
2. Разходи за едно дете в лева 3 347 3408 3 766 3 756 4235 3844 4 582
    Образование 1867 1949 2153 2 236 2 534 2 506 2 837
    Здравеопазване 445 429 542 460 590 213 635
    Социална закрила 1035 1030 1071 1060 1110 1125 1116
3. Разходи за деца като % от БВП 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 4,2% 3,9% 4,3%
4. Разходи за деца като % от общите 
публични разходи 11,6% 11,8% 11,4% 11,4% 11,0% 9,8% 11,3%

5. Дял на разходите за деца в трите сектора 
    Образование 55,8% 57,2% 57,2% 59,5% 59,9% 65,2% 61,8%
    Здравеопазване 13,3% 12,6% 14,4% 12,2% 13,9% 5,5% 13,8%
    Социална закрила 30,9% 30,2% 28,4% 28,2% 26,2% 29,3% 24,3%

И зточник: Институт за пазарна икономика

Даните за образованието за 2020 г. не включват общинските разходи; към момента на изготвя-
нето на настоящия доклад нямаше налични данни за съвкупните разходи за социално осигуря-
ване и социална закрила за 2020 г., стойностите се съгласно бюджета

Въпреки че сумата на разпределените в бюджета разходи за деца е важна, не по-малко важно 
е да се гарантира ефективното използване на разпределените средства, с фокус върху край-
ните резултати за децата. 
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4. Секторен анализ

Този раздел съдържа секторен анализ на УПФ за здравеопазване, образование и социална за-
крила, тъй като те са свързани с реализирането на правата на децата и юношите. България има 
отделен фонд за здравеопазване, който се финансира чрез 8% здравни осигуровки. Детските 
градини и училищата се управляват главно от общините, но се финансират от централния бю-
джет въз основа на набор от разходни стандарти на базата на брой записани ученици. Социал-
ната подкрепа включва обезщетения за осигурени лица (напр. платен отпуск по майчинство) и 
плащания, независещи от осигурителния статус (напр. помощи за деца и семейни помощи или 
подпомагане въз основа на диференциран минимален доход). Подпомагането, което не зависи 
от осигурителния статус, се отпуска чрез агенциите на Министерството на труда и социалната 
политика. Социалните услуги понастоящем са организирани по общини и частни доставчици. 
Основният източник на финансиране е централният бюджет, като разпределенията се опреде-
лят въз основа на единни разходни стандарти, а общините допълват финансирането, използ-
вайки свои собствени ресурси въз основа на своя фискален капацитет и приоритети. Социал-
ната подкрепа се подразделя на обезщетения за осигурени лица (зависещи от вноски), напр. 
платен отпуск по майчинство, и плащания, независещи от осигурителния статус (напр. детски 
и семейни помощи или помощи за лица с доход под ДМД).

Разходите за социална закрила се предвижда да достигнат 11,7% от БВП през 2020 г., като 8,4% 
са за финансиране на пенсиите за старост. Планира се националните разходи за здравеопаз-
ване да достигнат 4,5% от БВП, а разходите за образование се предвижда да достигнат 3,8% 
от БВП. Общо тези функции надхвърлят 50% от общите консолидирани публични разходи. 

4.1 Здравеопазване
Моделът за финансиране на Министерството на здравеопазването не е насочен специално 
към децата и юношите, а се фокусира върху по-общи области, като насърчаване, превенция 
и контрол на общественото здраве, както и диагностициране и лечение, които са в полза и на 
децата. Публичните разходи по функции не правят разграничение по получатели, а по-скоро по 
здравни подсектори – болнични услуги, извънболнични услуги, медицински продукти и оборуд-
ване, обществено здравеопазване и др. Поради това не е възможно да се сравняват публични-
те разходи за детско здравеопазване в България и тези в други държави от ЕС заради големите 
разлики в наличните данни по темата. 

Майчиното и детското здраве в България e основен елемент от усилията на правител-
ството за укрепване на здравната система. Националната здравна стратегия за 2014 – 2020 
г. и концепцията „Национални цели за здраве 2014 – 2020 г.”, както и Националната програма за 
подобряване на майчиното и детското здраве за периода 2014 – 2020 г. превръщат майчиното 
и детското здраве в приоритет на националните здравни политики. 

Първичните грижи се финансират на глава от населението, както и чрез заплащане за услуги – 
общопрактикуващите лекари получават заплащане за всеки записан пациент и за конкретни 
извършени от тях услуги, например профилактични прегледи, здравна програма за майки и 
деца, ваксини и др. Заплащането от записаните пациенти зависи от възрастта им, като обкоп-
рактикуващият лекар получава 1,85 лева за всяко записано при него дете. През 2020 г. 1,213 
милиона деца са записани при общопрактикуващите лекари. Общопрактикуващите лекари по-
лучават също така 13 лева за всеки профилактичен преглед на дете на възраст от 0 до 12 
месеца (53 258 прегледа), 12 лева за деца на възраст от 1 до 2 години (184 764 прегледа), 11 
лева за деца на възраст от 2 до 7 години (493 928 прегледа) и 10,50 лева за деца на възраст 
от 7 до 18 години (636 743 прегледа). Tе получават допълнителни 6 лева за всяко ваксиниране  
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и реваксиниране на дете на възраст 0-18 години (915 760 ваксинирания).15 Вторичните извън-
болнични услуги се финансират чрез потребителска такса. Пациентите се нуждаят от направ-
ление от своя личен лекар за достъп до специалисти. Болниците получават финансиране въз 
основа на изпълнени клинични пътеки, като цените на всички пътеки се договарят в началото 
на годината между Българския лекарски съюз и НЗОК. 

Общите публични и частни разходи за здравни услуги в България са в размер на 8,1% 
от БВП през 2017 г. (последните налични данни за държавите от ЕС) и са близки, но под 
средното ниво за ЕС от 8,34%.16 Общите разходи като дял от БВП намаляват в периода 2015 
– 2017 г. в повечето държави от ЕС, с някои изключения – Австрия, Хърватия, Естония, Герма-
ния, Гърция, Латвия, Литва и Румъния. С изключение на Австрия и Германия всички други дър-
жави имат по-малки общи разходи за здравеопазване като дял от БВП в сравнение с България.

България има най-голям дял на доплащанията със собствени средства в общите раз-
ходи за здравеопазване в ЕС – 46,5%, следвана от Кипър – 44,6%, Латвия – 41,8%, Малта – 
34,9% и Гърция – 34,7%. За сравнение през 2017 г. средните разходи за доплащания са 15,8% 
от текущите здравни разходи17. Делът на публичните разходи за здравеопазване в България 
е 52% през 2017 г.,18 втори най-нисък дял на разходите в ЕС след Кипър – 42,7%, от общите 
разходи за здравеопазване, следвана от Латвия – 57,3%, Гърция – 60,8% и Малта – 63,3%. 
Средният дял на публичните разходи в ЕС през 2017 г. е около 73,5% от общите разходи за 
здравеопазване. Останалите общи разходи се финансират чрез доплащания и в по-малка сте-
пен от доброволни здравноосигурителни схеми. Българските домакинства понасят по-голяма 
тежест на разходите за здравеопазване – което се дължи най-вече на разходите за фармаце-
втични продукти – в сравнение с други държави и с оглед на ограничените социални програми, 
свързани с деца, а това лесно може да доведе до невъзможност за посрещане на тези разходи 
и впоследствие – до неудовлетворени медицински нужди на децата.

Неадекватното държавно финансиране на здравеопазването ограничава достъпа до ви-
сококачествено здравеопазване, особено на някои бременни майки и семейства с деца 
с ниски доходи. Високият дял на частните доплащания за здраве от страна на домакинствата 
(46,5% от текущите разходи за здравеопазване през 2017 г.)19 не позволява на бедните да по-
лучат достъп до качествено здравеопазване и най-вече да си купят необходимите лекарства. 
Увеличаващото се социално неравенство има отрицателно въздействие върху здравните ре-
зултати на децата и майките, както и за реализацията на техните права. Доплащанията за 
деца са свързани основно с разходи за лекарства, 20 които заемат почти половината от всички 
здравни разходи на домакинствата.21 Често на родителите се налага да покриват някои разходи 
за медицински процедури, като прегледи, лабораторни изследвания и болничен престой, които 
трябва да са безплатни и които са тежко бреме за много семейства, тъй като 26% от населе-
нието на възраст 0-17 години живее в бедност през 2019 г. (Фигура 4)

15 Национален рамков договор, 2020 г.
16 За повече подробности вж.: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en и в избраните 

графики в ПРИЛОЖЕНИЕ 
17 Данни на Световната банка за допълнителните плащания (% от текущите разходи за здраве) – Европейски съюз, https://

data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=BG-EU
18 Евростат, Класификация на функциите на правителството (COFOG) - https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-fi -

nance-statistics/data/database
19 Данни на Световната банка за допълнителните плащания (% от текущите разходи за здравеопазване) – България, https://

data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=BG
20 Лекарствата за хронични заболявания се покриват от държавата
21  Семейни разходи за детско здравеопазване 
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Най-големите разходи за здравеопазване от доставчици в България са свързани с 
болничните услуги, търговците на дребно и други доставчици на медицински стоки, 
представляващи над 77% от общите разходи за здравеопазване в страната през 2017 г. По 
отношение на болничните услуги общественото финансиране в България представлява 87,5% 
от общите разходи за здравеопазване през 2017 г. в сравнение със среден дял в ЕС от 89,5%, 
което означава, че публичното финансиране в България има почти същата роля като тази в 
други държави от ЕС. Има значителна разлика обаче във финансирането на останалите раз-
ходи. В ЕС то се поделя между доплащанията – 6,3%, и доброволните здравноосигурителни 
схеми – 4,5%, докато в България почти изцяло се финансира чрез доплащания – 12,2%. Лип-
сата на алтернативен източник на финансиране, различен от доплащанията, за покриване на 
болничните сметки често води до невъзможност за плащане и впоследствие – до неудовлет-
ворени медицински нужди на децата. Въпреки че в България съществуват частни доброволни 
здравноосигурителни схеми, техният обхват е доста ограничен и те обикновено са насочени 
към по-големите дружества като вид социална придобивка. По-голямата част от доброволните 
схеми в България обхващат амбулаторни услуги, като прегледи от специалисти, лабораторни 
изследвания и някои услуги, свързани с майчинството. Понастоящем частните здравноосигу-
рителни дружества нямат стимул да разширяват предлаганото от тях здравно покритие.

Публичните разходи за търговци на дребно и други доставчици на медицински стоки в 
България съставляват само 19,9% от общите разходи за здравеопазване в сравнение 
със средно 49,1% в ЕС. Останалите разходи в България отново са покрити от доплащания 
– 80,1% от всички здравни плащания в сравнение със средно 48,1% за ЕС и допълнителни 
3% чрез доброволните здравноосигурителни схеми. Това поставя под огромна тежест дома-
кинствата при финансиране на техните медицински нужди, а освен това те трябва да ги фи-
нансират чрез доплащания, които невинаги са налични, тъй като домакинството може да няма 
достатъчно спестявания или лесен достъп до финансиране, например банков заем.  

Националното здравеопазване се финансира от различни източници, като бюджетни 
приходи, доплащания, дарения и здравно осигуряване със задължителен и доброволен 
компонент, но принципът на солидарност е компрометиран поради постоянния и голям 
дял на неосигуреното население.22 Следва по-подробен анализ на УПФ по източник на фи-
нансиране. 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) реимбурсира разходите на доставчици-
22 Димова A, Рохова M, Коева С, Атанасова E, Коева-Димитрова Л, Костадинова Т, Шпрангер A. България: Анализ на здравната 
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те на първични здравни услуги и болниците за извършените от тях услуги или въз основа на 
техния капацитет/разполагаемост. Въпреки че бюджетът на НЗОК е част от Консолидирана-
та фискална рамка на страната, за нея е предвидена отделна бюджетна процедура за пред-
лагане, законодателно приемане, изпълнение, отчетност и прозрачност, която е различна от 
държавния бюджет. Основният източник на приходи за НЗОК не е държавният бюджет (както 
е в здравната система на Обединеното кралство), а определен данък върху трудовия доход, 
наречен здравноосигурителна вноска (както в Германия или Нидерландия например). От дър-
жавния бюджет се извършва трансфер към бюджета на НЗОК за няколко социални групи, които 
нямат трудов доход:
 деца до 18-годишна възраст (или до завършване на средно образование – до 22-годишна 

възраст), студенти в редовна форма на обучение до 26-годишна възраст; 
 родители, които се грижат за дете с увреждане;
 пенсионери;
 лица, които получават обезщетения за безработица;
 лица, които отговарят на условията за получаване на социални помощи и целеви помощи 

за отопление; 
 ветерани и инвалиди от войната; пострадали по време или при отбрана на страната, по 

време на редовна военна служба, в природни бедствия и аварии; служители на Министер-
ството на вътрешните работи, пострадали при изпълнение на своите служебни задълже-
ния;

 лица в процедура за предоставяне на статут на бежанец; 
 задържани или затворници.

Всяко дете в България е здравно осигурено от държавата и отговаря на условията за дос-
тъп до всички медицински стоки и услуги, които са включени в „основния пакет здравни услуги“ 
съгласно Наредба на НЗОК.23 В същото време това не е специално насочена към децата поли-
тика, а по-скоро свързани с децата здравни осигуровки и потребяване на здравни стоки и услу-
ги, финансирани от НЗОК, които са част от общата структура на здравноосигурителната систе-
ма в България. Пациентите имат различни доплащания със собствени средства, определени 
в Закона за здравното осигуряване,24 в зависимост от вида на предоставените здравни стоки 
или услуги (подобно на здравноосигурителните системи в ЕС). Например за всяко посещение 
при общопрактикуващ лекар (ОПЛ), зъболекар, медицински специалист пациентите заплащат 
потребителска такса от 1% от минималната работна заплата25. Същото важи и за болничните 
услуги, където пациентите заплащат потребителска такса за ден болничен престой26. Разхо-
дите за фармацевтични продукти се възстановяват в различна степен, като някои продукти 
се заплащат изцяло със собствени средства. Няколко социални групи обаче са освободени от 
заплащането на такава такса, като децата до 18-годишна възраст, безработните лица, бремен-
ните и родилките до 45 дни след раждането и социално слабите лица.

След посещение при ОПЛ или зъболекар детето се насочва към медицински специалист, който 
му предписва лечение. Лечението може да включва домашно лечение с фармацевтични проду-
кти. Разходите за фармацевтичните продукти за домашно лечение се възстановяват частично 

система. Здравни системи в преход, 20(4): 1–256.
23 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от дейности, гарантирани от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса (само на български език) - https://www.nhif.bg/get_fi le?section=document&page-
Id=11205&uuid=99D27EDD1751325DE05400144FFB42AE

24 На български език - https://www.nhif.bg/page/66
25 Синтезирана информация за потребителската такса на пациентите е налична на сайта на Министерството на 

здравеопазването само на български език - http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/dostp-do-medicinska-po-
mosht/potrebitelska-taksa/

26 Размерът на потребителските такси се определя с Указ на Министерски съвет и не е променян от 2013 г. насам - https://www.
nhif.bg/page/25
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или изцяло от НЗОК, а обхватът на продуктите, както и процентът на реимбурсирането им се 
определя от Националния съвет по цените и реимбурсирането на лекарствените продукти.27 

Съветът одобрява Позитивния лекарствен списък с реимбурсирани продукти, като процентът 
на реимбурсиране варира от 25% до 100% от референтната стойност на определената дневна 
доза, която също се определя от Съвета.28

Въпреки че всички деца до 18-годишна възраст или до завършване на средно образова-
ние са осигурени от НЗОК, някои бедни семейства срещат затруднения, когато трябва да 
покрият доплащанията за здравни услуги. Покритието не е пълно, а само до т.нар. Основен 
пакет от услуги,  материали и фармацевтични продукти, които се заплащат от НЗОК. Доплаща-
нията за фармацевтични продукти са относително честа практика. Децата от бедните семей-
ства са най-силно засегнати от високите частни разходи за лекарства. Лекарствата за много 
заболявания, като например пневмония, и за медицински изделия, като например очила, не се 
покриват от здравната осигуровка.29 При отсъствието на допълнителни социални трансфери в 
подкрепа на домакинствата за посрещане на медицинските нужди на децата това лесно може 
да доведе до лоши здравни резултати и неудовлетворени медицински нужди. Няма социални 
програми, насочени към подкрепа на домакинствата, които срещат трудности, свързани с дос-
тъпа или заплащането на медицинските сметки.  

Статистическите данни от проучване на Евростат за доходите и условията на живот (EU-SILC) 
с фокус върху децата относно неудовлетворените нужди от медицински прегледи или лечение 
по група доходи и степен на урбанизация, проведено през 2017 г., потвърждава горното наблю-
дение. 2% от децата в България имат неудовлетворени медицински нужди, като този дял стига 
до 0,9% за домакинствата с доходи над 60% от националната медиана, докато в домакинства 
под този праг делът на децата нараства на 4,7%. Положението е дори още по-тежко по отно-
шение на зъболекарските прегледи или лечение, където 7,4% от децата, които живеят в дома-
кинства с доход под 60 от националната медиана, имат неудовлетворени нужди. Този дял може 
да нарасне до 14,7%, ако детето живее и в селски район. По-голямата част от респондентите 
– 94,3% в проучването EU SILC отговарят, че причината за неудовлетворените медицински 
нужди на техните деца е, че те са твърде скъпи, а 5,7% отговарят, че те са твърде отдалечени 
и не могат да пътуват до тях. В някои случаи големите суми за доплащане с лични средства 
карат някои домакинства да пренебрегнат или да отложат лечението, което може да вло-
ши допълнително здравословното състояние на децата им.

Делът и броят на неосигурените жени е намалял през последните години, но остава ви-
сок. НЗОК покрива разходите за профилактика и прегледи на бременни жени. Броят на здравно 
неосигурените бременни жени е намалял от 9094 през 2014 г. на 7096 през 2019 г.: процентът на 
тези жени е спаднал с около 2 процентни пункта – от 13,36% през 2014 г. на 11,47% през 2019 
г. Здравно неосигурените бременни жени имат право на безплатни услуги, свързани с майчин-
ството, които включват само един антенатален преглед и грижи при раждането.30 Това е много 
ограничена услуга в сравнение с минимум 8 антенатални прегледа, препоръчвани от Световната 
здравна организация (СЗО). Както показва Таблица 2 по-долу, въпреки двукратното увеличение на 
използването на един антенатален преглед от здравно неосигурени жени от 2014 г. насам, само 
една трета от всички здравно неосигурени бременни жени са се възползвали от него през 2018 г.
27  Допълнителна информация за Съвета е налична и на английски език на неговия уебсайт - https://www.ncpr.bg/en/
28  Допълнителна информация за Позитивния лекарствен списък е достъпна на английски език на уебсайта на Съвета 

- https://portal.ncpr.bg/registers/; допълнителна информация за избора на лекарства, ценообразуването и процента на 
реимбурсиране е налична в доклад на Световната банка – Окончателен доклад  с препоръки за реформа на българския 
фармацевтичен сектор, стр.15

29 Списъкът с лекарства, които се реимбурсират изцяло или частично от НЗОК, е достъпен на https://www.nhif.bg/page/45. 
Повечето антимикробни средства, използвани в извънболничната помощ, включително за лечение на (остри) респираторни 
инфекции, не са включени в пакета, покриван от здравното осигуряване. 

30 Бременните жени без здравни осигуровки имат достъп до само един преглед в сравнение с 12 прегледа, които се 
предоставят на жените със здравно осигуряване. 
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Таблица 2: Здравно неосигурени бременни жени с достъп до квалифицирани здравни грижи за 
раждане на база живородени деца

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общ брой раждания 68 083 66 370 65 446 64 359 62 576 61 882
Брой здравно неосигурени бременни жени с достъп до 
квалифицирани здравни грижи при раждане 9094 7705 7975 7886 7199 7096

Процент здравно неосигурени бременни жени с достъп 
до квалифицирани здравни грижи при раждане на база 
раждания от броя раждания

13,4% 11,6% 12,2% 12,3% 11,5% 11,5%

Здравно неосигурени бременни жени които са получили 
един антенателен медицински преглед  в дадена 
година като дял от общия брой неосигурени жени, които 
са получили квалифицирани здравни грижи за раждане 
в същата година

17% 26,2% 34,9% 36,5% 35 % няма 
данни

Източник на данни: СИТАН, 2015 г., Национална здравноосигурителна каса

Делът на НЗОК в разходите за болнични грижи и лечения нараства по-бързо от другите 
разходни пера. Финансирането на специалистите по първични грижи и педиатрите се увели-
чава с по-бавен темп. Това, в съчетание с необходимостта от доплащане за фармацевтични 
продукти и липсата на  реимбурсиране на някои рехабилитационни или други подобряващи 
здравето дейности, води до забавени или пренебрегвани грижи. Профилактиката е ограничена 
главно до национални програми, провеждани от Министерството на здравеопазването, които 
се финансират от централния бюджет (т.е. извън бюджета на НЗОК). 

Националната здравноосигурителна каса реимбурсира доставчиците на здравни услуги за из-
вършена работа и капацитет/разполагаемост. Могат да бъдат идентифицирани обаче някои 
пропуски – в публично достъпните отчети на НЗОК няма данни за услуги и грижи, насочени към 
децата. Поради това разпределеното за детско здравеопазване финансиране може да бъде 
изчислено, като се използват непреки показатели. 

Таблица 3: Разходи на НЗОК за деца на възраст до 18 години като дял от общите разходи на 
НЗОК, 2015 – 2018 г.

2015 2016 2017 2018
Амбулаторни грижи Брой Разходи Брой Разходи Брой Разходи Брой Разходи
Първични и специализирани 
извънболнични медицински грижи 23,6% 20,4% 23,7% 20,7% 23,8% 20,5% 23,7% 20,8%

Медикодикодиагностична дейност 16,2% 10,5% 16,0% 10,2% 16,2% 10,3% 16,1% 10,1%
Фармацевтични продукти за домашно 
лечение 3,0% 5,6% 2,4% 5,0% 2,2% 4,9% 2,1% 5,5%

Болнични грижи
Клинични пътеки 13,9% 10,0% 14,4% 10,3% 14,2% 11,3% 13,6% 11,1%
Клинични процедури 2,9% 1,2% 3,3% 2,4% 4,1% 4,5% 3,8% 4,0%
Амбулаторни процедури - - 2,4% 0,5% 2,9% 2,3% 2,6% 2,1%
Фармацевтични продукти за болнично 
лечение 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 1,2% 0,2% 1,1% 0,2%

Медицински изделия 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,6% 1,3% 0,5% 1,8%

Източник: Изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети
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Вторият основен източник на публично финансиране на политики/програми, свързани с 
децата, е Министерството на здравеопазването, което е в много по-ограничен обхват и 
размер. Подобно на бюджета на НЗОК, финансирането от Министерството на здравеопазване-
то не е специално насочено към децата, а по-скоро е част от две основни цели на политиката – 
насърчаване, превенция и контрол на общественото здраве, и диагностициране и лечение, 
като и двете цели обхващат децата, наред с останалите групи. Министерството на здравеопаз-
ването предоставя финансиране  за някои специфични здрави програми: 
 „Контрол и превенция на незаразните болести“ – програмата обхваща разходи за профи-

лактични прегледи на ромското население, мобилни здравни екипи, повишаване на здрав-
ната осведоменост и подобряване на начина на живот, като спиране на тютюнопушенето, 
превенция на ранната бременност и др.31 Общият ѝ бюджет е 6,3 милиона лева за 2020 г., 
като е изчислено, че 16% от бюджета е предвиден за децата. 

 „Контрол и превенция на заразните болести“ – програмата покрива разходи предимно за 
ваксини, превенция на ХИВ и СПИН, превенция на туберкулоза и др. Общият ѝ  бюджет е 
73,3 милиона лева през 2020 г., като 55% са предвидени за децата.

 „Ограничаване на употребата на наркотици“ с бюджет от 1,8 милиона лева, от който поло-
вината е за децата.

 „Медицинска помощ за определени групи от населението“ – тя обхваща разходи за здравно 
неосигурени лица, предимно роми. Само 0,12% от бюджета на тази програма е предназна-
чен за децата, тъй като те се осигуряват от държавата.

 „Спешна помощ“ – програмата е с общ бюджет от 233 милиона лева. Делът за децата е 
10%.

 “Психиатрична помощ” – програмата е с общ бюджет от 68,5 милиона лева. Делът за децата 
е 4%.

 „Медико-социални грижи за деца в домове“ – програмата е с общ бюджет от 55,2 милиона 
лева

Някои финансирани от МЗ програми са насочени специално към уязвими деца и техните 
семейства. В подкрепа на ромските семейства, които се сблъскват с различни пречки пред 
достъпа до качествено здравеопазване, МЗ финансира програма за профилактични прегледи, 
които се изпълняват с помощта на мобилни педиатрични кабинети в квартали с преоблада-
ващо ромско население и в отдалечени населени места.32 В мобилните кабинети се извърш-
ват прегледи, включително гинекологични, мамографски, прегледи с ултразвук и лабораторни 
изследвания.33 Ромски здравни медиатори оказват подкрепа на местно ниво, включително за 
повишаване на осведомеността, като може да се очаква, че увеличаването на броя им и подо-
бряването на тяхната квалификация може да доведе до подобряване на здравните резултати 
при ромските майки и деца.

Трети източник на публично финансиране във връзка с реализирането на правата на 
децата и юношите е „Фондът за лечение на деца“, който отговаря за организационната и 
финансовата подкрепа за лечението на деца до 18-годишна възраст, което или не може да 
осигурено в България, или не е част от задължителното обществено осигурително покритие, 
финансирано от Националната здравноосигурителна каса. Фондът осигурява:
 Диагностични и лечебни процедури;
 Лечение на редки болести;
 Медицински  продукти и медицински изделия;

31  Програмата обхваща много дейности, но ние разглеждаме само тези, които са в полза на децата.
32  Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България, 2020 г.
33  Вж. Националната стратегия за интеграцията на ромите 2012 – 2020 г.
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 Високоспециализирани медицински изделия и изделия за индивидуално използване от па-
циента;

 Трансплантация на органи и хематопоетични стволови клетки;
 Лечение в страната на заболяване, което изисква трансплантация.

До края на 2018 г. Фондът беше част от структурата на Министерството на здравеопазването и 
част от неговото финансиране се осигуряваше чрез държавната програма „Медико-социални 
грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“. Към 1 април 
2019 г. Фондът премина към структурата на Национална здравноосигурителна каса. Твърде 
рано е да се прецени дали тази трансформация има положителен ефект върху работата му, но 
има две неща, които могат да бъдат изтъкнати. Първото е, че единствената цел на Фонда е да 
осигури финансиране за медицинско лечение извън обхвата на задължителното обществено 
здравно осигуряване и интегрирането му в основната структура на финансиране на задължи-
телни обществени структури няма никакво или почти никакво отношение към него. Второто е, 
че тази интеграция намалява прозрачността на Фонда както по отношение на финансирането, 
така и по отношение на осигурените медицински грижи. По тези две причини работата на Фон-
да следва да бъде наблюдавана. 

Основните източници на публично финансиране на детското и юношеското здравеопаз-
ване са Министерството на здравеопазването, НЗОК и общините, но някои данни, като 
тези за механизмите на финансиране и ценообразуване, не са лесно достъпни. Минис-
терството на здравеопазването  предоставя информация за дела на разходите, свързани с 
деца, в общите разходи по програми. Националната здравноосигурителна каса предоставя 
само общите разходи за здравеопазване, така че  делът на разходите, свързани с децата, по 
вид грижа е изчислен въз основа на международни проучвания. От данните за общинските бю-
джети са събрани само данните за услугите, които са насочени към децата.  

Докато по отношение на Министерството на здравеопазването има поне някаква информация 
за бюджетните прогнози и изпълнението, то за НЗОК няма никаква информация, което не дава 
възможност да се направи анализ на ситуацията. Във връзка с настоящия доклад ИПИ се опи-
та да изчисли годишните разходи на НЗОК за децата, но както се вижда от таблиците по-долу, 
има значителни разлики между бюджетната прогноза и изпълнението. Едно възможно обясне-
ние би могло да бъде, че първоначалният бюджет се основава на завишаване на разходите, 
свързани с деца, а през годината средствата се пренасочват към други социални групи. Друго 
обяснение би могло да бъде, че допусканията на ИПИ са били прекалено оптимистични, което 
е довело до завишаване на бюджетираните разходи и впоследствие – до неизпълнението им.

Въпреки че общинските разходи се увеличават постоянно през референтния период, те оста-
ват непроменени като дял от БВП през 2019 г. – 0,13%., преди да започнат отново да нарастват 
до 0,36%.  Като дял от Консолидираната бюджетна рамка се наблюдава дори спад с 0,1 про-
центен пункт до 0,34% през 2019 г. Основните делегирани дейности, свързани със здравеопаз-
ването, през 2019 г. включват:
 Медицински грижи в здравни кабинети (33,7 от разходите по делегирани дейности);
 Яслени групи в детските градини (16,7%);
 Детски ясли (44,5%);
 Детски кухни (3,6%);
 Здравни медиатори (1,4%).

Въпреки че в номинално изражение общите разходи за детско здравеопазване се повишават, 
те не са нараснали като дял от БВП. За съжаление няма публични данни за разходи за детско 
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здравеопазване от НЗОК за 2019 г. и 2020 г., които биха могли да помогнат да се получи по-до-
бра представа за ситуацията. По принцип от данните е трудно да се направят заключения, тъй 
като няма информация за прогнозните разходи за детско здравеопазване, с изключение на бю-
джета на Министерството на здравеопазването. Както може да се види от таблиците по-долу, 
през 2017 г. Министерството на здравеопазването преизпълнява бюджетната цел, през 2018 
г. не я постига, а през 2019 г. то е малко или повече в съответствие с бюджетната прогноза. В 
номинално изражение бюджетът на МЗ за разходи за детско здравеопазване варира в широк 
диапазон и е трудно да се обясни постоянния спад. От една страна, броят на децата в страната 
намалява, което може да доведе до съответен спад в разходите за здравеопазване. От друга 
страна, има инфлационен натиск, най-малко поради обезщетенията на работниците, което би 
следвало да уравновеси поне до известна степен отрицателната демографска тенденция. Дру-
го обяснение би могло да бъде свързано с факта, че дейностите по някои от правителствените 
програми са пренасочени към общините, с което може да се обясни увеличението на общин-
ските разходи. За съжаление в министерството няма достатъчно информация за бюджета на 
програмите.

 Таблица 4: Общи разходи за здравеопазване по политики, свързани с децата, 2017 – 2020 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Хил. лева Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет

Здравеопазване, общо 480 945 530 261 578 763 573 366 626 858 638 184 670 482 688 292
Министерство на 
здравеопазването 84 981 107 466 107 955 100 404 95 264 96 427 102 092 103 079

НЗОК*   280 220     307 051     332 303     334 456     375 065     385 227     401 885     409 482     
Общини 115 744 115 744 138 505 138 505 156 529 156 529 166 505 175 731

*  Данните за бюджета на НЗОК се основават на официалния документ за бюджета и на прогнозите на екипа за дела на бюджета, 
насочен към децата, докато отчетените разходи за 2017 г. и 2018 г. се основават на данни от НЗОК за свързаната с деца извънб-
олнична и болнична помощ, както и за фармацевтични и медицински продукти. Данните за разходите от Министерството на 
здравеопазването за 2020 г. не включват разходите, свързани с Covid-19.

Източник: Закон за държавния бюджет на Република България 2017 – 2020 г.34; Отчет за изпъл-
нението на  държавния бюджет на Република България 2017 – 2020 г.; Закон за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса 2017 – 2020 г.35; данни, предоставени от Българската 
педиатрична асоциация (съгласно Закона за достъп до обществена информация), за разходи 
за детско здравеопазване от НЗОК; изчисления на ИПИ 

34  Наличен само на английски език - https://www.minfi n.bg/bg/4
35  Наличен само на английски език - https://www.nhif.bg/page/66
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Таблица 5: Общи разходи за здравеопазване по политики за децата, 2017 – 2020 г., % от Кон-
солидираната бюджетна рамка
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

% КБР* Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет
Здравеопазване, общо 1,31% 1,54% 1,47% 1,45%, 1,41%, 1,41%, 1,39%, 1,39%

Министерство на 
здравеопазването 0,23% 0,31% 0,27% 0,25% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%

НЗОК** 0,76% 0,89% 0,85% 0,85% 0,84% 0,85% 0,83% 0,83%
Общини 0,31% 0,34% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,36%

* Относно дела на разходите за бюджет и отчет сме използвали действителните разходи от Консолидираната бю-
джетна рамка за всяка година.

** Данните за бюджета на НЗОК се основават на официалния документ за бюджета и на прогнозите на екипа за дела 
на бюджета, насочен към децата, докато отчетените разходи за 2017 г. и 2018 г. се основават на данни от НЗОК за 
свързаната с деца извънболнична и болнична помощ, както и за фармацевтични и медицински продукти. Данните 
за разходите от Министерството на здравеопазването за 2020 г. не включват разходите, свързани с Covid-19.

Източник: Закон за държавния бюджет на Република България 2017 – 2020 г.36; Отчет за изпълнението на  дър-
жавния бюджет на Република България 2017 – 2020 г.; Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса 2017 – 2020 г.37; данни, предоставени от Българската педиатрична асоциация (съгласно Закона за достъп до 
обществена информация), за разходи за детско здравеопазване от НЗОК; изчисления на ИПИ 

 Разходите за детско здравеопазване заемат най-малък дял от всички анализирани раз-
ходи. Общите разходи за детско здравеопазване бяха 630 милона лева и се планираше да 
достигнат 754 милиона лева през 2020 г., нараствайки от 530 милиона лева през 2017 г. Пан-
демията от Covid-19 предизвика огромно нарастване на разходите за здравеопазване, въпреки 
че делът на разходите, пряко свързани със здравето на децата, не може да бъде определен. 
Все пак дори след изключване на предвидените за Covid-19 разходи, общите разходи за дет-
ско здраве може да се изчислят на 688 милиона лева. Повечето разходи идват от бюджета на 
НЗОК – над 60%, следвани от общините.  Министерството на здравеопазването има малък 
дял в общите средства. Основните програми, финансирани чрез бюджета на МЗ, свързани с 
децата, са за спешна помощ, помощ за деца в неравностойно положение и за профилактика на 
заразни болести. Общините финансират основно детски ясли и здравни кабинети в училища и 
детски градини. 

36  Наличен само на английски език - https://www.minfi n.bg/bg/4
37  Наличен само на английски език - https://www.nhif.bg/page/66
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 Фигура 5: Разходи за здравеопазване за едно дете, 2017 – 2020 г.

 

Източник: Изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети 

Разходите за едно дете са сравнително малки в сравнение с разходите за образование 
и социална закрила. Независимо от това от 2017 до 2020 г. те са се увеличили с почти 44% 
от 2017 г. до  2020 г. като достигат 579 лева (без да се включват целевите разходи, свързани 
с Covid-19). Ниското равнище на разходите за едно дете за здравеопазване се обясняват с 
факта, че децата получават ограничен обем от здравни услуги в сравнение с тези в образова-
нието например. 

Таблица 6: Промяна в разходите за здравеопазване – бюджети за 2020/2019 г.

хил. лева 2020 г. 2019 г. % промяна
Здравеопазване, общо 754 702 7%
Министерство на здравеопазването 102 95 7%
НЗОК 486 450 8%
Общини 167 157 6%

Източник: Изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети 

В сферата на здравеопазването не се забелязва значително увеличение на разходите за едно 
дете. Разходите в бюджетите се увеличават с около 7% между 2019 и 2020 г. Част от това уве-
личение се дължи на намаляващия брой на децата в България. 
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Таблица 7: Разходи за здравеопазване (с изключение на пряко финансираните от НЗОК) (хил. лв.)

*  Съответен дял от програмите, насочени към деца: данните за 2020 г. по програмите на Министерството на здравеопазването не 
включват увеличението на разходите във връзка с Covid-19.

Източници: Бюджети и отчети на МЗ, годишни решения на Министерски съвет за делегираните дейности

Финансирането на здравеопазването при децата и юношите все още не е ориентирано 
към резултати. Изследването на ефективността и ефикасността на разходите за здравеопаз-
ване в България38 показва, че ресурсите се изразходват неефективно, качеството на услугите 
все още е ниско и здравните резултати се подобряват съвсем слабо. Има много още какво да 
бъде направено, за да се подобри достъпът до качествена здравна помощ, тъй като България 
се нарежда на второ място по процент на заразните заболявания след Румъния при децата 
под 15-годишна възраст. Покритието на някои задължителни ваксини за деца под 2-годишна 
възраст намалява. Тези промени се случват въпреки безплатното поставяне на  ваксините и 
въпреки налаганите санкции като глоби за нередовните родители и пречки пред записването 
на децата в обществените детски заведения. Данните от Европейската комисия  за 2018 г. по-
казват, че 92% от децата под 2-годишна възраст са с поставена ваксина за дифтерит, тетанус и 
коклюш (94% ЕС), 93% – за морбили (94% ЕС) и 85% – за хепатит Б (93% ЕС). 

Механизмите за финансиране не са насочени към преодоляване на пропастта между гра-
довете и селските райони по отношение на достъпа на децата и юношите до качествено 
здравеопазване. Проучването на EU-SILC показва, че 3,9% от децата, които живеят в селски-
те райони, имат неудовлетворени медицински нужди спрямо 0,9% в малките градове и 1,3% в 
градовете. Това илюстрира достъпа до медицински преглед или лечение, което е различно от 
финансовия аспект, а именно възможността да се посети общопрактикуващ лекар и да се взе-
ме направление за специалист, наличие на транспорт, наличие на родител или роднина, който 
да придружи детето и др. Финансовият аспект на проблема може да се види от дезагрегирани-
те данни за неудовлетворените нужди на децата по групи доходи. Транспортните разходи и не-
равномерното разпределение на здравните работници, включително на общопрактикуващите 
лекари, на специалистите, на медицинските сестри и услугите, са също сериозно препятствие 
пред осигуряването на добро здравеопазване за децата и семействата в селските райони и в 
някои географски региони. Тази неравномерност ограничава достъпа на децата до своевре-
менно, адекватно и висококачествено лечение в някои региони и селски райони.  

38 Например: https://ec.europa.eu/health/sites/health/fi les/state/docs/chp_bulgaria_english.pdf, http://www.euro.who.int/__data/as-
sets/pdf_fi le/0005/383054/HiT-Bulgaria-2018-web.pdf?ua=1 , http://documents.worldbank.org/curated/en/774801468197986416/
International-comparisons-of-Bulgaria-s-health-system-performance-background-paper, http://documents.worldbank.org/curated/
en/768001468235757526/Bulgaria-Health-sector-diagnosis-policy-note 

2017 2018 2019 2020

530 974  511 846  646 454  548 799  701 798  252 956  754 194  
84 981    107 466  107 955  100 404  95 264    96 427    102 092  
29 797     48 499     47 220     41 032     41 976     37 568     41 954     

8 337       9 604       8 819       8 630       8 939       9 495       6 215       

44 248     73 767     65 359     56 384     72 902     64 669     73 372     

1 378       1 339       1 381       1 459       1 557       1 555       1 854       
55 184     58 967     60 734     59 372     53 288     58 860     60 139     

56 551     46 441     46 498     78 090     50 410     100 506  91 354     
153 921  163 163  160 947  177 746  189 298  231 676  232 965  

54 407     53 842     55 856     62 160     63 932     70 660     68 517     

51 761     55 967     61 734     56 328     51 544     53 151     55 199     
115 744  115 744  138 505  138 505  156 529  156 529  166 505  

73 342     73 342     88 326     88 326     101 579  101 579  106 488  
40 802     40 802     48 369     48 369     52 698     52 698     57 361     

1 600       1 600       1 811       1 811       2 252       2 252       2 656       
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Препоръки за действия, които биха могли да се предприемат при управлението на пуб-
личните финанси за подобряване на здравните резултати при децата и юношите:
 Засилване на фокуса върху превантивната помощ и насърчаване на здравословни навици 

на живот сред децата и юношите, особено по отношение на уязвимите групи, чрез прес-
труктуриране на бюджета за здраве, отразен в годишния Закон за държавния бюджет;

 Преразглеждане на модела на финансиране на здравеопазването, за да се намали значи-
телно делът на доплащанията с лични средства, особено по отношение на фармацевтич-
ните и медицинските продукти, и да се увеличи финансирането в здравеопазването, насо-
чено към най-уязвимите групи. Въпреки че здравното покритие за децата е универсално, 
то не е безплатно, а доплащанията със собствени средства за здравеопазване и особено 
за лекарства и медицински продукти е с висок дял. Болничната помощ не следва да води 
до допълнителни разходи за лечение на дете, но поради общия недостиг на болнично 
публично финансиране болниците прибягват до въвеждане на допълнителни такси. Един 
такъв пример е избирането на екип за медицински интервенции. Този избор следва да е 
по желание, но са известни случаи на болници, които го използват като задължителна част 
от лечението. Предписаното лечение на дете може да включва фармацевтични продукти 
за домашно лечение, които не са част от Позитивния лекарствен списък на НЗОК, като в 
този случай Касата не реимбурсира част от тяхната стойност или процентът на реимбур-
сиране е много нисък. Препоръчва се въвеждането на допълнителни субсидии и мерки, 
за да се гарантира, че предписаното лечение не води до повишена финансова тежест за 
семействата.  

 Въвеждане на програма за социална закрила, насочена към подобряване на достъпа на 
домакинствата до здравеопазване, включително финансова подкрепа. Въпреки че техни-
чески това е извън обхвата на задължителната здравна система, необходимо е по-добро 
междусекторно сътрудничество и финансиране с цел преодоляване на сложните предиз-
викателства, с които трябва да се справят някои семейства. Програмата може да бъде 
насочена към семействата и да разрешава проблеми като липсата на средства за покри-
ване на здравните доплащания със собствени средства, подкрепа на семействата с работ-
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ни ангажименти за осигуряване на своевременен достъп до техните лекари; повишаване 
информираността на родителите относно ползата от ваксините, здравословния начин на 
живот и др. 

 Подобряване наличността на бюджетните данни и отчетност по прогнозите за бюджета 
и изпълнение на разходната част за детско здравеопазване, включително дезагрегиране 
по доставчици на услуги. Трябва да има ясна оценка на очакваните разходи, свързани с 
деца, която да е лесно установима в Програмния бюджет на МЗ, НЗОК и на делегираните 
дейности на общините. Министерството на финансите следва да включва съвкупна ин-
формация в своите полугодишни и годишни отчети за изпълнението на бюджета, особено 
по отношение на изпълнението на делегираните дейности на общините.  

 Увеличаване на фокуса върху резултатите от получените здравни грижи чрез УПФ. Програ-
мите за детско здравеопазване трябва да бъдат обосновавани с предварителна, текуща 
и последваща оценка на въздействието. Успешните програми следва да се насърчават, а 
тези, които не постигат целите си, следва да се реформират или прекратяват.  

 Преодоляване на различията между областите/общините чрез целево финансиране / про-
грами. Областните различия в нивото на смъртност на майките и децата под 5-годишна 
възраст съответстват на нивото на бедност. Министерството на здравеопазването може да 
въведе финансово стимулиране, насочено към добре образовани здравни специалисти, 
които да работят в по-слабо урбанизираните райони. Недостигът на ОПЛ продължава да 
предизвиква силна загриженост в някои области и общини. Особено внимание може да 
се отдели на определени селски райони и групи етнически малцинства чрез разширяване 
на антенаталните грижи, постнаталните грижи и базираните в общността здравни услуги.
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4.2. Образование

Образованието в България е задължително и безплатно за децата от 5- до 16-годишна въз-
раст39. Министерството на образованието и науката (МОН) отговаря за държавното управление 
на всички нива в образованието, включително за разработване и изпълнение на образовател-
ната политика; за разработването на наредби относно финансирането на образованието; за 
разработването на образователни стандарти и учебни програми; за организирането и прилага-
нето на системи за оценка; за определянето на изисквания към образованието на учителите и 
други. 

Публичните разходи за образование за децата включват два основни вида разходи: 1) финан-
сиране на детските градини и училищата, и 2) директни целеви програми, финансирани от Ми-
нистерството на образованието и науката (МОН). Училищата и детските градини разполагат с 
независими (делегирани) бюджети, които се разпределят най-вече според разходни стандарти 
на база броя на паралелките, броя на учениците и вида на училището. По-голямата част от фи-
нансирането се насочва чрез общините, макар че някои училища се финансират пряко от МОН.  

МОН е определило редица приоритети, като например подобряване на качеството и достъ-
па до образование на уязвими групи, подобряване на образователните резултати, намаляване 
на процента на отпадане и насърчаване на образованието и грижите в ранна детска възраст 
(ОГРДВ).40 През 2020 г. бюджетът е разпределил 3,4 милиарда лева за предучилищно и учи-
лищно образование, от които 2,5 милиарда лева са пряко разпределени на училища (за 582 
000 ученици) и детски градини (за 246 000 деца), а останалото финансиране е насочено през 
39  С изменение в Закона за предучилищното и училищното образование от 18.09.2020 г. предучилищното образование стана 

задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.
40 Протокол 397 от заседание на 44-то НС, София, сряда, 9 септември 2020 г., https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/52/ID/10468
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националните програми, управлявани от МОН. Подробни данни за публичното финансиране 
може да се видят в програмния бюджет на МОН и в съответните отчети за изпълнението, както 
и в решението на Министерски съвет за определяне на единните разходни стандарти за всяка 
година.

Публичните разходи на България за детско образование41 като дял от БВП са под средните 
за ЕС.42 Публичните разходи за детско образование в България съставляват 2,6% от БВП в 
сравнение със средно 3,3% в ЕС. В периода 2016 – 2018 г. публичните разходи за детско обра-
зование като дял от БВП са намалели слабо, но това може да се дължи на значителния растеж 
на БВП в страната – 22,7% в номинално изражение, в сравнение със 7,1% средно в ЕС. Разхо-
дите нарастват през следващите години с 1 процентен пункт годишно, което може да се дължи 
до голяма степен на политиката на правителството, насочена към повишаване на заплатите.  

Общите държавни разходи за образование като дял от БВП са се увеличили слабо през по-
следните години, но остават с над 1 процентен пункт под средните за ЕС от около 5,0% и 
продължават да бъдат сред най-ниските в ЕС-28. Управлението на държавния бюджет в об-
разованието става все по-децентрализирано с предоставянето на повишени отговорности на 
местните власти.  

Фигура 6

 

Въпреки че бюджетните разходи за образование на децата като дял от БВП леко са на-
малели, те бележат ръст в номинално изражение с 13,2% в България, спрямо 3,5% средно 
в ЕС, докато Франция, Хърватия, Финландия и Обединеното кралство са намалили своите 
номинални публични разходи за детско образование.43

Публично финансиране и управление на училища
 
Предучилищното и училищното образование се финансират от централния държавен бюджет, 
от собствените бюджети на общините, както и със средства от Европейския съюз и други доно-
ри съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.44 Държавното финансира-
не би следвало да покрива основните текущи разходи, свързани с образователните дейности, 
41  Раздел предучилищно, основно и средно образование на COFOG 
42  Вж. повече тук: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
43  Използвана е функционалната класификация на държавните разходи, за да се направи сравнение как политиките, 

свързани с децата в България, се съпоставят с тези в други държави от ЕС. Трябва обаче да се отбележи, че тази 
класификация се различава от изчисленията на екипа за България въз основа на стратегически и бюджетни документи. 
Тя позволява обективно сравнение на програмите за публични разходи и преодолява методологическите различия в 
планирането и отчитането на публичните разходи в различните държави.

44  Вж.: https://www.mon.bg/upload/23949/zkn_PedUchObrazovanie-izm092020.pdf

3.4 3.4 3.3 3.3

2.8

2.4 2.5 2.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2015 2017 2018

% 

2016

 (2013-2020)



31

които съгласно закона включват „образователната политика на държавата“. Общините трябва 
да финансират дейности, които се считат за „местна отговорност“.45 Сред тях двете основни са: 
1) капиталови разходи (сградите на училищата и детските градини са общински), и 2) текущи 
разходи (без заплати) в детските градини.46 През последните години обаче значителен дял от 
капиталовите разходи, включително реновирания и подобряване на енергийната ефективност 
на училищните сгради, ИТ оборудване и др,. се финансират предимно чрез национални про-
грами и финансирани от ЕС програми.  

Държавното финансиране се разпределя към общините чрез използване на единни раз-
ходни стандарти. Текущите разходи, свързани с образователни дейности,47 се финансират съ-
образно изчисленото по така наречените „ключови стандарти“, които отчитат променливи, като 
например броя на образователните институции, броя на паралелките и броя на записаните 
деца. Разходните стандарти са диференцирани според вида на образователните институции. 
Освен това законът предвижда най-малко 2/3 от всички средства да се разпределят на базата 
на броя деца/ученици. Разходите, които са свързани с осигуряване на равен достъп до обра-
зование, подкрепа за индивидуален напредък и развитие и подобряване на училищната среда, 
се финансират от т.нар. стандарти за „допълнителни компоненти“. Те включват стипендии за 
учебни постижения, транспорт до училищата в селските райони, подкрепа на целодневното 
обучение, подобряване на класните стаи и материалите, ресурсни центрове и др. 

Образователната политика се определя на централно ниво, а от местните власти се очаква да 
я прилагат, но те имат известна свобода на преценка по отношение на усвояването на сред-
ствата. Почти всички детски градини, основни и средни училища са общински и се финансират 
от МОН въз основа на единен стандарт и най-вече на база броя на записаните деца, отчитайки 
също така фактори като география и инфраструктура. 48 От 2005 г. се използва формулата 
за финансиране, базирана на броя на учениците. По-малките общински центрове с по-малка 
гъстота на населението имат определени защитени училища с осигурено финансиране, ко-
гато по-големите училища се намират твърде далече от тях. От 2019 г. 257 детски градини и 
училища имат такъв статут.49 В допълнение броят на средищните детски градини и училища в 
страната през учебната 2019/2020 година достига 987.50 Тези инструменти позволяват да се га-
рантира достъп до образование на учениците в селските райони. Освен това през 2018 г. МОН 
реформира делегираните бюджети за училищата и предостави допълнителни средства за ра-
бота с ученици от уязвимите групи. И двете действия имаха за цел да привлекат мотивирани 
учители към двата вида училища в неравностойно положение (в училищата в селските райони 
и в училищата, в които се обучават предимно ромски деца) чрез повишаване на заплатите им.51

45  В действителност в някои случаи други институции на централното управление (например министерства) са собственици 
и управляват редица професионални училища в България. Но тъй като принципът за разпределяне на средствата и 
за споделяне на отговорностите като цяло е идентичен – държавното финансиране се базира на делегирани бюджети 
и използва единни разходни стандарти, – ние разглеждаме преобладаващата ситуация с общинските образователни 
институции. В (относително рядък) случай на училище, което се управлява от министерство, последното има същото 
задължение за покриване на капиталовите разходи за поддръжката на сградата и др.   

46 Отговорностите на общините включват също така полудневни грижи в детските градини, доставка на храна и други 
извънучебни дейности. 

47  Най-вече заплати, разходи за издръжка, напр. електричество, отопление и др. и други държавни отговорности. 
48 Съгласно член 282, алинея 1 от Закона за предучилищното и училищното образование другите основни компоненти на 

формулата са: броят на групите и паралелките; видът и броят на образователните институции; разходен стандарт за 
едно дете и за един ученик; разходен стандарт за една група и за една паралелка; разходен стандарт за образователна 
институция. Съгласно член 282, алинея 9 от Закона за предучилищното и училищното образование допълнителните 
компоненти на формулата не са задължителни и може да включват обективни географски, демографски, инфраструктурни и 
други показатели, предвиждащи разлики в разходите между детските градини и училищата, или показатели, които отразяват 
националните и общинските образователни политики.

49 Решение № 713 на Министерски съвет от 29 ноември 2019 г. за приемането на Списък със защитени детски градини и 
защитени училища в Република България за учебната 2019/2020 година

50 Решение № 721 на Министерски съвет от 4 декември 2019 г. за приемането на Списък със средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2019/2020 година

51 Европейска комисия, Граждански мониторингов доклад за изпълнението на националната стратегия за ромите в България: 
Оценка на напредъка в четири ключови области на политиката на стратегията, 2019 г. 
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Разходните стандарти за делегираните училищни дейности се определят ежегодно с решение 
на Министерски съвет като част от бюджетната процедура.52 Решението се изготвя от Минис-
терството на финансите, но законът предвижда изрично, че неговите стандарти се определят 
съвместно със съответното ресорно министерство и с Националното сдружение на общините 
в Република Българияa.53 В рамките на бюджетната процедура54 МС одобрява стандартите за 
следващата година през април (заедно със средносрочната бюджетна прогноза), а обикновено 
през ноември се внасят някои изменения, за да се отразят актуализираните бюджетни прио-
ритети.55

Разходните стандарти за училищата и детските градини непрекъснато увеличават нива-
та си през предходните години. През последните две години – 2019 и 2020 г. – разходните 
стандарти в ключови компоненти за детските градини се увеличават малко по-бързо от тези 
за училищата. Разпределението за една институция е нараснало с 19% и 16,4%, а разпреде-
лението за една паралелка/група – съответно с 16,7% и 15,8%. Разпределението за едно дете 
на възраст 2-4 години е нараснало със 17,1% и 15,8%, докато увеличението за 5–6 годишните 
деца е по-малко – съответно с 14,8% и 14,2%. За неспециализираните училища повишението 
на разпределението за една институция е 16,4% и 16,1% за 2019 и за 2020 г., а разпределение-
то за една паралелка е нараснало съответно с 16,9% и 16%. Разпределението за един ученик 
се е увеличило със 17,6% и 16%. Процентите на увеличение за другите училища е подобно, 
с едно изключение при разпределението за един ученик в областите, свързани с STEM в про-
фесионалните училища, където увеличението е с 26,9% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. 
Повишението се обуславя почти изцяло от решението по средносрочната политика за двойно 
увеличение на средната заплата на учителите между 2017 и 2021 г. С изключение на малко 
по-високото увеличение на финансирането за един ученик в областите, свързани с STEM в 
професионалните училища, няма съществени структурни промени през бюджетните 2019 и 
2020 година по други бюджетни направления. 

Министерството на образованието и науката продължава да усъвършенства формулата 
за финансиране, за да отрази географията, нивата на урбанизация и дяловете на уяз-
вимите групи. Основните единни разходни стандарти се базират на ключови демографски 
и инфраструктурни разлики в страната, но са въведени по-нюансирани мерки, насочени към 
приоритетите на политиката на МОН, съобразени с географските различия и гъстотата на на-
селението, за да се гарантира че по-малките училища (и по-малките паралелки) няма да бъдат 
закрити, както и да се покрият разходите за транспорт в селските райони. Два нови инстру-
мента на диференцирано финансиране бяха въведени през 2018 г. с изменение в Наредбата 
за финансирането на предучилищните и училищните институции.56 Първото се основава на 
основните характеристики на общината, в която се намира училището/детската градина. Об-
щините са разделени на 8 групи и сумата на стандартите се умножава по коефициент за всяка 
група. Критериите включват брой жители, разстояние до областния център или до град с насе-
ление над 100 хиляди жители. Групите се определят с решение на МС за определяне на раз-
ходни стандарти всяка година. „Базовата“ група включва 9 общини (най-големите градове плюс 
3 други града наблизо). Финансирането на всички други общини се определя с увеличаване на 
базовите стандарти с коефициент; коефициентът варира между 1,7% и 12%. Другата мярка 
позволява допълнително финансиране на училища или детски градини с висока концентрация 
на деца от уязвими семейства. Тя може да се използва за покриване на допълнителни трудови 

52 Вж. член 71 от Закона за публичните финанси, https://www.minfi n.bg/upload/35748/ZAKON_za_publicnite_fi nansi-2017-1.pdf 
53 Вж., https://www.namrb.org/lang/en
54 Бюджетната процедура за изготвянето на бюджетното предложение за следващата година с подробни срокове и разделение 

на отговорностите се определя с решение на МС през януари (член 67 от Закона за публичните финанси)
55 За бюджетната 2020 година стандартите бяха одобрени на 16 април 2019 г. с Решение на МС 208 (https://www.mon.bg/up-

load/19441/rms208_160419.pdf), след това актуализирани на 1 ноември 2019 г. с решение на МС 644 (https://www.mon.bg/
upload/21172/19RH644.pdf), а поради кризата с COVID-19 бяха променени още веднъж на 30 юли 2020 г. с решение на МС 
535 (https://www.minfi n.bg/upload/45131/RMS%20535.pdf) 

56 Прието с решение на МС 219 от 2017 г. (https://www.mon.bg/upload/23816/nrdb_fi nansirane_izm01092020.pdf) 
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възнаграждения, разходи, свързани с превенция на отпадането, допълнителни езикови курсо-
ве и обучение и др.

Допълнителното финансиране се предоставя в подкрепа на осигуряването на целодневно об-
разование до 7-ми клас, тъй като в България повечето училища са на 2-сменен дневен режим. 
Училищата получават допълнително финансиране въз основа на капацитет и записване, а об-
щата сума нараства от 137 милиона лева през 2017 г. на 210 милиона лева през 2020 г. Очаква 
се, че допълнителните учебни дейности след редовните учебни часове с учител ще помогнат 
на децата със слаби резултати и ще допринесат за преодоляване на пропуските в обучението. 
Няма обаче ясни показатели за изпълнение. Изглежда в някои случаи целодневното обучение 
се счита за мярка, свързана с дневната грижа за облекчаване на родителите да се върнат на 
работа (предимно майки), и не включва непременно деца, които се нуждаят от допълнителна 
подкрепа.

Общините трябва да прехвърлят цялата разпределена сума за образование на базата 
на разходните стандарти на училищата и не могат да запазят част от финансирането за 
образование за покриване на други местни приоритети. Общините имат известно ограничено 
правомощие в усвояването на средствата за образование съобразно местните реалности и 
приоритети, но 85% от финансирането за образование следва да бъде разпределяно въз осно-
ва на ключовите компоненти (стандарт за едно училище, за една паралелка, за един ученик). 
Допълнителните 15% може да отразяват специфичните нужди на различните училища, напри-
мер вида на отоплителната система, разстоянието, малки паралелки поради ниска гъстота на 
населението и др. Тези корекции обикновено се правят от някои (но не от всички) по-малки об-
щини. В София и други големи градове над 98% от финансирането на образованието се базира 
на разходни стандарти. С тях по-скоро се коригира финансирането, за да се отразят разликите 
в постоянните разходи (като например използваната за отопление енергия), вместо да се из-
ползват за насърчаване на конкретни цели, свързани с образователни дейности, приобщаване 
или постижения. Училищните директори са запознати със своя бюджет и с бюджетите на други-
те училища в общината. Те имат автономност в управлението на училището, включително във 
финансовото управление. Те имат пълен контрол върху ресурсите на училището и отговарят за 
училищния бюджет и образователните резултати. 

Общините получават средства от държавния бюджет за допълване на своите собствени 
ресурси, за да покрият капиталовите си разходи. Разпределението на цялата субсидия за 
капиталови разходи (т.е. за всички функции) се одобрява от Народното събрание като част от 
Закона за държавния бюджет.57 Нерядко през последните години с решения на Министерски 
съвет се одобряват допълнителни трансфери по време на текущата бюджетна година. Отчасти 
това се дължи на относително малкия дял на собствените приходи (т.е. от местни данъци) в 
общинските бюджети, което е дълготрайна структурна характеристика на българските публич-
ни финанси. Но има и други причини, свързани с изключително неравномерния демографски 
фактор, което създава огромна необходимост от добавяне на капацитет (училищни сгради, но 
най-вече детски градини) в някои градове. Например през юли 2020 г. МС одобри58 допълнител-
ни бюджетни средства за Столична община за изграждането на нови детски градини в размер 
на 50 милиона лева.  

Финансирането в сектора на образованието се осигурява чрез национални програми 
или финансирани от ЕС проекти. Разработват се и се изменят национални програми и се 
прибавят нови с определянето на нови приоритети от Министерството на образованието и 
57 Вж. приложението с бюджетните разпределения за всяка община: https://www.minfi n.bg/upload/43195/chl.%2050-%20Budget-

ni%20vzaimootnoshenia2020.xlsx 
58 Вж. Постановление 268 на МС от 30 юли 2020 г. http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=jdWKpG5K-

7bHl10Xz/z1nvQ==
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науката. Общият принцип е финансиране на търсеното, т.е. има критерии за допустимост и 
от училищата се очаква да изготвят и изпратят заявления за проекти с проектобюджети. Тези 
национални програми обикновено не се базират на показатели за ефикасност и ефективност, 
тъй като се допуска, че самата структура на програмата и вида дейности, които подкрепя, 
гарантират изпълнението на нейните цели. Финансирането на всички активни програми е в 
размер на 76 милиона лева годишно. Основните програми финансират инвестиции като ИТ 
инфраструктура в училищата и общата среда за STEM (от 2020 година); част от средствата 
се разпределят за изграждане на достъпна среда. Има по-малки програми за посрещане на 
специфични нужди, като покриване на допълнителни разходи за предотвратяване на свобод-
ни учебни часове (например когато учителят е болен), организиране и подкрепа на различни 
училищни научни състезания, организиране на лекции с бизнес представители, допълнителна 
квалификация на учителите и др. От макроперспектива тези програми не променят съществе-
но състоянието на бюджета в системата, но в някои училища, ако бъдат насочени правилно, 
може да променят стимулите и да доведат до допълнителни действия за подобряване на дос-
тъпа и качеството на образованието. 

МОН използва средства от ЕС и други донорски програми в подкрепа на някои специфични 
дейности, но тези проекти не се разглеждат в ключови бюджетни документи и отчети (въпреки 
че в отчетите за бюджета има ред „други източници на финансиране, включително от ЕС“). 
Информация за отделни проекти, финансирани от различни донори, може да бъде получена 
от Информационната система за управление и мониторинг на средствата от ЕС в България59 
или от специално място в уебсайта на МОН.60 Информацията за бюджетите и действителните 
разходи много трудно може да бъде проследена и поставена в основната рамка на модела за 
финансиране на училищата. Например към момента има два големи и важни проекта, които 
са пряко насочени към нуждите на уязвимите групи по отношение на достъп, приобщаване и 
подобряване на учебните резултати. Единият от тях е „Подкрепа за успех“ с общо финансира-
не от 128 милиона лева за над 30 месеца, насочен към училищата, и „Активно приобщаване 
в системата на предучилищното образование“ с финансиране от 82,5 милиона лева за над 
30 месеца. Тези два проекта подкрепят широк кръг целеви интервенции, включително по-го-
лям процент записване и участие, намаляване на отпадналите ученици, както и допълнителни 
учебни дейности от различен вид за подобряване на учебните резултати и  наваксване. Напри-
мер допълнителните бюджетни разпределения за училища, които имат над 20% деца от уяз-
вими семейства, или допълнителни летни училища за деца с ниски резултати се финансират 
чрез „Подкрепа за успех“.

В рамките на бюджетния процес и документите на стандартите – програмните бюджетни пла-
нове и отчети – не е възможно да се получи директна информация за разходите, които отиват 
за бедни райони или уязвими деца. По принцип тъй като финансирането следва единен модел 
на разпределение съгласно разходни стандарти, има смисъл да се анализират само допъл-
нителните целеви интервенции, които се базират на проекти – както от национални програми, 
така и със средства от ЕС или от други донорски проекти.

Тенденции в общите разходи в сектора на образованието 

Основните източници на данни за планираното разпределение на разходите за образование са 
годишният програмен бюджет на Министерството на образованието и науката61 и Решението на 
МС за определяне на единните стандарти за всяка година. Няма публично достъпен документ 
за агрегиране на общинските бюджети, който да представя данни за планираното местно фи-
нансиране на образованието в страната.
59  https://eumis2020.government.bg/en
60  Вж., https://www.mon.bg/bg/13 само на български език!.
61  За програмно-ориентираните бюджети и отчети вж. тук: https://www.mon.bg/bg/67 



35

Подробни данни за публичното финансиране може да се открият в програмния бюджет на МОН 
и в съответния отчет за изпълнението, както и в решението на Министерски съвет за определя-
не на единните разходни стандарти за всяка година.  

Разпределените суми чрез разходните стандарти по закон се прехвърлят изцяло на образова-
телните институции (въпреки че последните имат право да задържат неизразходваните сред-
ства в края на бюджетната година). Подобно на фазата на бюджетното планиране няма съв-
купен отчет за общинските разходи за образование. Данни за общите разходи за образование 
могат да бъдат намерени в годишните отчети за изпълнението на държавния бюджет.62 В отче-
та са представени съвкупни данни за капиталовите разходи по общини, както и текущи разходи 
за образование, които се считат за местна отговорност.  

Няма данни за социално-икономическите условия на децата в образованието по общини или 
училища. Общините имат данни за доходите на семействата с деца, записани в детски гради-
ни, които се използват като критерий за освобождаване от плащане на такса, но тези данни не 
се събират в национален план като част от анализ за държавата. 

 Таблица 8: Общо разходи за образование, 2017-2020 г.
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

хил. лева Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет Бюджет Отчет
Съвкупно предучилищно и училищно 
образование* 2 482,3 2 570,9 2 857,1 2 926,0 3 333,6 3 335,6 3 533,5 3 311,5

Финансиране от национални програми 
и програми на ЕС, управлявани от 
Министерството на образованието и 
науката

515,7 613,3 662,8 761,9 757,7 778,9 998,1 776,1     

Разпределения съгласно единни 
стандарти** 1 713,0 1 713,0 1 904,8 1 904,8 2 257,6 2 257,6 2 535,4 2 535,4

Общинско финансиране на 
капиталови разходи *** 86,9 71,0 121,2 84,5 148,3 122,0 няма данни

Общинско финансиране на текущи 
разходи – местна отговорност *** 166,7 173,6 168,3 174,8 170,0 177,1 няма данни 

 * Без финансирането, получено от Министерството на културата, Министерството на земеделието и Министерството на младежта 
и спорта
** Консолидиран отчет за общинските разходи не се изготвя, поради което бюджетните цифри са дадени като равни на отчетените.
 *** Съгласно отчетите за изпълнението на държавния бюджет за 2017, 2018 и 2019 г.

Източник: Изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети

Разходите за предучилищно и училищно образование чрез управлявани от МОН програми 
(включително национално финансиране и финансиране от ЕС) и разходни стандарти на-
растват общо с 48,5% между 2017 г. (действителни) и 2020 г. (план). Финансирането по програ-
мите на МОН нараства с 49,7% и разпределените средства съгласно разходните стандарти се 
увеличават с 48%. Следва да се отбележи, че бюджетната програма „Улесняване на достъпа 
до образование. Приобщаващо образование“ ще се удвои в периода 2017 – 2020 г. (ако дейст-
вителните разходи достигнат планирания таван). Разпределените средства съгласно т.нар. 
ключови компоненти са нараснали с 46,9%, а финансирането, базирано на допълнителни ком-
поненти, се е увеличило с 55,2%, което е признак на постепенно преминаване към по-целена-
сочено финансиране. Финансирането по ключови компоненти на детските градини нараства с 
44,7%, а това за специализираните училища – с 47,6%. 

62  Вж. последния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.: https://www.minfi n.bg/upload/42307/Doklad%20po%20otcheta%20
na%20DB%20na%20RB_2018.pdf
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Таблица 9: Финансиране по национални и ЕС програми и чрез разходни стандарти по позиции 
(в хил. лева)

Източник: Бюджети и отчети на МОН, годишни решения на Министерски съвет за делегираните дейности

Необходимо е също така да се вземе предвид фактът, че броят на децата в България намаля-
ва постоянно с 2-3% всяка година поради средносрочните и дългосрочните демографски тен-
денции. Това е една от причините за разликата между увеличението в стандартите и общата 
сума на разходите. На национално равнище и в рамките на политическите фискални обсъж-
дания този постепенен спад способства за относително по-бързото нарастване на финанси-
рането за един ученик при по-умерено нарастване на общия образователен бюджетен таван. 
Демографските процеси обаче са много неравномерни. В някои градове децата в училищна 
възраст действително се увеличават (предимно в по-големите градове), докато в някои градо-
ве и села броят им намалява бързо до такава степен, че някои училища се налага да бъдат 
затворени. 

Имайки контрол върху разпределения бюджет, училищните директори имат стимули да оп-
тимизират разходите и да планират с хоризонт след края на календарната година. Тъй като 
училищата могат да натрупат спестявания, те могат да правят малки инвестиции и подобре-
ния, напр. в мултимедия, лаптопи. В същото време, тъй като финансирането е пряко свързано 
с броя на записаните ученици, училищата се състезават да увеличат или да запазят броя на 
децата. Освен малка група от т.нар. „елитни училища“, особено в София и в няколко големи 

)
2020

2 228 664  2 326 299  2 567 550  2 666 651  3 015 349  2 981 403  3 453 501  

515 692     613 326     662 753     761 854     757 749     723 803     918 085     

136 147      249 029      185 212      318 640      170 395      228 665      221 488      

133 258      131 483      167 979      168 600      215 689      127 277      266 331      

225 792      213 041      287 809      250 014      326 938      313 452      380 493      

9 260          8 213          10 292        10 785        33 071        38 903        33 271        

11 234        11 561        11 461        13 814        11 655        15 506        16 501        
1 712 973  1 712 973  1 904 797  1 904 797  2 257 600  2 257 600  2 535 416  
1 487 071  1 487 071  1 653 263  1 653 263  1 931 013  1 931 013  2 184 805  

465 702      465 702      510 228      510 228      594 796      594 796      673 548      
921 251      921 251      1 010 868  1 010 868  1 185 922  1 185 922  1 359 379  

10 417        10 417        12 273        12 273        14 341        14 341        -             
67 172        67 172        90 082        90 082        106 554      106 554      127 896      

3 759          3 759          9 367          9 367          7 161          7 161          1 809          
18 769        18 769        20 444        20 444        22 239        22 239        22 173        

225 902     225 902     251 535     251 535     326 587     326 587     350 612     
13 896        13 896        14 742        14 742        18 315        18 315        19 844        

20 200        20 200        22 986        22 986        31 515        31 515        44 114        
27 218        27 218        26 272        26 272        34 276        34 276        33 379        

15 108        15 108        14 997        14 997        14 928        14 928        14 773        

193             193             351             351             501             501             665             

136 861      136 861      154 663      154 663      181 246      181 246      210 059      
9 992          9 992          15 144        15 144        14 634        14 634        15 377        

2 434          2 434          2 380          2 380          2 942          2 942          3 080          

-             -             -             -             6 466          6 466          38                
-             -             -             -             21 752        21 752        9 285          

-             -             -             -             13                13                

2017 2018 2019
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градове, това създава погрешни стимули за намаляване на стандартите за учебни постиже-
ния и изискванията за посещаемост при всички останали. Демографските тенденции – т.е. 
намаляване на броя на децата поради намалената раждаемост и миграцията – задълбочава 
проблема. В същото време съответствието с условията за получаване на определени соци-
ални помощи от родителите също е поставено в зависимост от това дали децата посеща-
ват училище. Директорите, които прилагат строги правила срещу отсъствията, рискуват да 
загубят ученици, тъй като родителите, които разчитат на помощи, биха избрали училище с 
по-снизходително отношение. Понастоящем политиката за преодоляване на това противоре-
чие в стимулите е т.нар. механизъм за приобщаване, който има за цел активно проследяване, 
записване и запазване на децата в училище и в клас.  

Въпреки че финансирането според броя ученици като принцип създава стимули за дет-
ските градини и училищата да увеличат записването, то не взема в достатъчна степен 
предвид необходимостта от повече ресурси за активна работа с най-уязвимите групи 
както по отношение на посещаемостта, така и за подобряване на образователните резултати. 
Това изисква много по-голямо финансиране за едно дете от средното. Понастоящем една 
политика, която разглежда този въпрос, е осигуряването на финансиране за лятно училище 
и други допълнителни учебни дейности за деца, които показват слаби резултати, т.е. очаква 
се финансирането на по-голям брой учебни часове да подобри постиженията и да доведе до 
наваксване. 

Увеличаването на публичните разходи за един ученик от 2017 г. насам почти изцяло от-
разява повишаване на възнагражденията на учителите. Разходите чрез национално фи-
нансирани програми и програми, финансирани от ЕС, са доста неравномерни през годините 
с големи разлики между планирани и отчетени суми. Не бяха въведени нови механизми за 
финансиране, насочени към образователни постижения, въпреки че в своя програмно ориен-
тиран бюджет МОН последователно определя цели за ефективност, свързани с подобряване-
то на резултатите от тестовете на PISA. Делът на учениците с незадоволително представяне 
при проучването на PISA се увеличава: делът на българските деца с незадоволителен успех 
по математика се е увеличил от 42,1% през 2015 г. до 44,4% през 2018 г.; в природните науки 
делът им се е увеличил до 46,5% през 2018 г. спрямо 37,9% през 2015 г. Делът на преждевре-
менно напусналите училище е все още висок – 13,9% през 2018 г. В същото време, макар че 
разходите на равнище ЕС са намалели леко, резултатите са относително непроменени, което 
показва, че ефективността на публичните разходи е не по-малко важна от техния размер. 

В последния доклад за България от Европейската комисия се прави заключение, че „Качест-
вото и приобщаването в образованието продължават да бъдат основни предизвикателства, 
въпреки провежданите реформи“63. България има голям дял (над 44-47%) на незадоволител-
но представяне сред 15-годишните деца във всичките три области64. Измерено в  индекса за 
изолация на PISA,социално-икономическата среда оказва най-силно влияние върху образо-
вателните резултати. Включването на ромите е огромно предизвикателство, което се дължи 
най-вече на крайната (абсолютната) бедност. Делът на рано отпадналите от училище деца 
е относително голям – 13,9% през 2018 г. (с цел за Европа 2020 под 10%); освен това през 
последните пет години нивото е устойчиво. Участието в предучилищното образование също 
е предизвикателство, особено в София поради ограничения капацитет, но и особено сред 
ромските деца.

63  ЕК, Доклад за България 2020 г., Работен документ на службите на Комисията, Брюксел, февруари 2020 г.
64  ОИСР, Резултати от PISA за 2018 г., 2019 г.
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Направени са няколко проучвания на ефикасността и ефективността на финансирането 
на образованието в България, най-вече от международни финансови институции като Све-
товната банка65 и МВФ.66 Институтът за пазарна икономика също е изследвал ефикасността 
на публичните разходи в България.67 Заключенията от всички проучвания са, че ефикасността 
и ефективността на публичните разходи за образование са доста ниски. Това обуславя не-
обходимостта от подобряване на методологията на финансирането и на учебните резултати, 
така че да се повиши качеството на образованието.

Увеличаването на средствата, заделени за образование, и разпределението им са съо-
бразени с националните приоритети на правителство. Някои ключови примери са пред-
ставени по-долу: 
 Значително повишаване на възнагражденията на учителите. Правителството е поело 

изричен ангажимент да удвои средната номинална заплата за учители до 2021 г. спрямо 
базовата година 2017 г. Този политически приоритет е ключовият двигател за увеличава-
нето на финансирането на държавното училищно образование от бюджетната 2018 година 
насам. С него се добавят между 330 и 360 милиона лева годишно от 2018 г. насам към 
стандартите за разходи. Към 2019 г. средната заплата на учителите вече е по-висока от 
средната заплата в страната, като целта е да се достигне ниво от 120% до 2021 г. Тази 
мярка обаче не се очаква да даде незабавни резултати; по-скоро тя може да се разглежда 
като предварително условие за повишаване на престижа на професията в дългосрочен 
план. Въпреки това повишените заплати не са обвързани по никакъв начин с показателите 
за представяне на учениците или с работата с ученици с лоши резултати от групи в нерав-
ностойно положение.  

 Целево финансиране на училища/детски градини с висок процент на деца от уязви-
ми групи. През 2018 г. беше въведена допълнителна схема на финансиране на училищата 
и детските градини с най-малко 20% от децата от уязвими групи. Тя може да се счита за це-
лева мярка за получаване на повече ресурси и за преодоляване на трудностите. Схемата 
обаче няма цели за изпълнение, свързани с повишаване на посещаемостта, подобряване 
на мотивацията и по-добри образователни постижения. Тя се счита за приоритет на поли-
тиката, тъй като бюджетът е увеличен до над 29 милиона лева през 2020 г. (увеличение с 
40% от 2019 г.), въпреки че от макроперспектива сумата е пренебрежимо малка.

 Инвестиции в областта на STEM. През 2020 г. е въведена нова национална програма за 
подобряване на STEM средата в училищата. Допълнителни 20 милиона лева ще бъдат 
отпуснати, за да могат училищата да инвестират в подобряване на инфраструктурата и 
оборудването, което на свой ред би повишило привлекателността на предметите в облас-
тта на STEM и, потенциално, образователните резултати на децата.  

 Инвестиции за приобщаване на децата със специални образователни потребности 
(СОП). Броят на специалистите, подкрепящи учениците със СОП, като логопеди, образовател-
ни медиатори, психолози, социални работници и ресурсни учители, се е увеличил значително – 
с около 60% в периода 2017/2018 – 2019/2020 г. Наети са и повече помощник-учители, за 
да подкрепят включването на ученици със СОП. В резултат на тези мерки броят на приоб-
щаващите училища, които са напълно достъпни и имат подходящо обучени преподавате-
ли, постоянно се увеличава, но все още е недостатъчен за подкрепа на всички деца със 

65 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/09/13/bulgarian-education-system-more-effi  cient-further-focus-quality-need-
ed , http://documents.worldbank.org/curated/en/265041468239106753/How-can-Bulgaria-improve-its-education-system-an-analy-
sis-of-PISA-2012-and-past-results,  http://documents.worldbank.org/curated/en/844501565717118407/A-Policy-Agenda-to-boost-
Human-Capital-in-Bulgaria, etc.

66 https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/01/ms020119-bulgaria-staff -concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwihitbct6PpAhWSlFwKHcWjCmAQFjAEegQI-
BRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2018%2Fcr1847.ashx&usg=AOv-
Vaw3FMM649DvCC6OLLZULCrah.

67 https://ime.bg/bg/articles/novo-izsledvane-na-ipi-fi nansirane-na-uilishtata-1/, https://ime.bg/bg/articles/ocenka-na-efi kasnost-
ta-na-publinite-razhodi-v-bylgariya-v-perioda-2011-2015-g/ etc.
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специални образователни потребности.
 Мерки за привличане на висококвалифицирани преподаватели. Съвсем отскоро пра-

вителството въведе мерки като стипендии за привличане на ученици с високи резултати 
към определени педагогически специалности в университетите. Отново това е дългосроч-
на мярка за подобряване на човешките ресурси в училищната система.

 Целева подкрепа за записване на деца и уязвими групи в детските градини. Планът 
за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите обра-
зователната система, приета от правителството през 2018 г., обхваща периода 2018 – 2020 
г. и съдържа политики и мерки за предотвратяване отпадането на деца и ученици от детски 
градини и училища. Тя поставя цел до края на 2020 г. 90% oт отговарящите на условията 
деца на 4-годишна възраст до началото на задължителното образование да посещават 
системата на предучилищното образование.68 За постигането на тази цел националните 
политики за ОГРДВ станаха по-целенасочени с цел премахване на пречките пред участи-
ето в ОГРДВ, както и подкрепящи най-уязвимите групи чрез допълнително финансиране, 
насочено към 1) субсидиране на таксите за всички деца, посещаващи детски градини в 
общността; 2) финансиране за медиатори в общността в целеви общности за подпомагане 
на образованието в ранна детска възраст и грижите/посещаването на училище от етниче-
ските малцинства,69 чиито брой според МОН във втория учебен срок на учебната 2017/18 
година е само 4, а през втория срок на учебната 2019/20 година достига 790 души в учи-
лищата, 112 в детските градини и 4 в други институции.70 В момента образователните ме-
диатори се финансират предимно от проекти на ЕС; 3) финансиране на защитени детски 
градини, когато затварянето им ще принуди поне осем деца на възраст за задължителна 
предучилищна подготовка да пътуват на 14 или повече километра от мястото, където жи-
веят;71 4) финансиране за изграждане на нови детски градини. През 2020 г. националното 
правителство прие решение за отпускане на 65 милиона лева на Столичната община и 
още 210 милиона лева през следващите 3 години на останалите общини за ремонт и раз-
ширяване на съществуващите детски градини и за изграждане на нови детски градини.72

Основни констатации за ограничения в УПФ в сектора на образованието:
 Различни нива на ангажираност и капацитет за финансиране на общините в подкре-

па на ОГРДВ. През 2020 г. се очакваше детските градини да получат финансиране от 673,5 
милиона за 246 000 деца, записани в тях. Разходните стандарти покриват заплатите на 
учителите, а общините трябва да финансират други разходи, като разходи за поддръжка и 
капиталови разходи. Това е една от причините, поради която общините начисляват такси 
за посещение на детска градина, най-вече за покриване на разходите за храна. Покритие-
то е все още непълно, тъй като 79% от децата са записани в детска градина през 2019 г. За 
жалост няма публично достъпна информация за съвкупните планирани бюджетни разходи 
на общините за 2020 г. България е с около 13 процентни пункта под нивото от 33% на целе-
вия показател за ЕС за обхващане на децата до 3-годишна възраст в ранна детска грижа и 
образование (включително детски ясли и детски градини).73 Засега някои общини са реши-
ли да премахнат таксата. Въпреки че таксите са относително ниски за повечето семейства, 
проучване74 на Световната банка показва, че за някои от тях те все още са пречка пред 

68 План за действие за 2018 – 2020 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 
системата на образованието (2013-2020 г., стр. 4)

69 Професията „Образователен медиатор“ е официално призната през септември 2017 г. със Заповед № РД 01 - 715 от 19 
септември 2017 г. на министъра на труда и социалната политика.

70 МОН, 2020 г., Относно: Искане от УНИЦЕФ – България: искане на административни данни, свързани с образователното 
посредничество

71 Постановление № 121 на Министерски съвет от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски 
градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

72 Заседание на Министерски съвет, Протокол от 30 юли 2020 г.
73 Presidency conclusions: Barcelona European Council, March 15-16, 2002, SN 100/1/02 REV 1, р. 12
74 Вж. доклад: http://documents1.worldbank.org/curated/en/980721576601672085/pdf/Supporting-Disadvantaged-Children-to-En-

ter-Kindergarten-Second-Medium-Term-Follow-Up-Study.pdf
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записването. В същото време в някои големи градове и особено в София има сериозен не-
достиг на капацитет. Много деца остават извън детските градини, което създава проблем 
за грижата за децата на работещите родители и едновременно с това лишава тези деца от 
достъп до формално (т.е. институционално) образование в ранна детска възраст. 

 Някои училища в селски райони не са добре оборудвани да предоставят качествено 
образование. Тъй като нивата на записване са ниски и разходите за поддържането на 
тези училища са високи, е трудно да се осигури качествено образование с добре обучени 
учители и съвременно оборудване. В тях има недостиг на квалифициран персонал и ниска 
степен на материално и техническо оборудване. Някои малки училища в селски райони 
не осигуряват адекватно отопление през зимните месеци, нямат физкултурни салони и 
вътрешни тоалетни, нито научни лаборатории. Въпреки че обединяването на училища е 
целесъобразен вариант, осигуряването на навременен и приемлив транспорт за всички 
ученици следва да бъде осъществено. Министерството на образованието и науката фи-
нансира национална програма за подобряване на достъпа до училище, но финансирането 
отива главно към държавните училища и само някои от общинските училища са финанси-
рани. 

 Няма доказателства, че увеличението на заплатите на учителите би било достатъч-
но, за да се постигнат целите от Националните програми, да се подобрят постиженията на 
учениците75 и резултатите от тестовете PISA.76

 Ограничен фокус върху резултатите и върху подкрепата за приобщаването на уязви-
ми групи. Ориентираното към резултати финансиране е все още в начална фаза, тъй като 
повечето критерии за финансиране (а оттук и показателите за изпълнение) са свързани 
по-скоро с продукти, отколкото с резултати – т.е. средствата способстват за повишаване на 
материалния капацитет, включително училищното оборудване, и учебните дейности, като 
добавят повече часове в училище. Оценката на добавената стойност на образованието в 
отделните училища остава предизвикателство (за повече подробности вж. проучването 
на Световната банка77), както и общата оценка на управлението и на учебните дейности в 
училищата като цяло. 

Препоръки за действия при управлението на публичните финанси с цел подобряване 
на образователните резултати на децата и юношите:
 Оценка на ефективността на съществуващите програми и интервенции на МОН, които об-

хващат широк кръг от инициативи, насочени към преодоляване на високите нива на отпа-
дане от училище, ниското ниво на записване в ОГРДВ, слабите образователни постижения 
и други установени предизвикателства, за да се идентифицират най-ефективните и да се 
приложат в цялата страна.

 Насочване на фокуса към най-уязвимите групи. Големият дял деца извън училище буди 
загриженост. Той включва децата, които не са записани и не посещават училище, както и 
децата, които са записани, но не посещават училище. Децата и юношите остават извън 
училище поради редица сложни и припокриващи се форми на изключване, различия и 
неравенства.78 

 По отношение на изграждането на капацитет и наличието на данни са необходими допъл-
нителни усилия в две области. Първо, необходимо е да се въведе и подобри оценяването 
на образователните постижения, и по-специално добавената стойност на целевите поли-
тики. Задържанетона децата в училище – чрез подкрепа с транспорт, учебници или допъл-

75 Bulgaria Labour Force Survey, Eurostat, Young people aged 20-24 with at least upper secondary educational attainment level by 
sex, yth_educ_030, 2020

76 OECD, The Programme for International Student Assessment (PISA), Country Note Bulgaria, 2018, PISA 2018 Results, OECD 
Education GPS, https://gpseducation.oecd.org/, own calculations

77  Вж. Доклада „Bulgaria: Piloting Statistical Models for Estimation of Schools’ Value-Added Using the Results from the National 
Assessments”  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24456?locale-attribute=en

78 УНИЦЕФ, Концептуална бележка: регионална инициатива за деца и юноши извън училище. UNICEF CEECIS, Женева, 2011 г.
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нителни учебни часове от учители – е само първата крачка; важният показател е крайният 
резултат от тази мярка по отношение на повишаването на образователните резултати. 
Второ, разпределените средства за финансиране може да бъдат по-добре насочени съо-
бразно социалните и икономическите условия на семействата, ако се анализират данните 
от съществуващите официални регистри/ база данни на общинско ниво и на ниво училище. 

 Общините могат да бъдат насърчавани да използват в по-голяма степен предоставената 
им гъвкавост при разпределяне на средствата между училищата. Понастоящем те по-ско-
ро се въздържат да създават и прилагат свои собствени приоритетни политики в областта 
на образованието. Те се нуждаят от експертна подкрепа, за да могат да правят разумни 
промени в компонентите на разпределението, които да са приемливи и за местната общ-
ност.  
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4.3. Социална закрила

България отбеляза силен икономически растеж през 2018 – 2019 г. Нивото на бедност спадна 
от 8,5% през 2015 г. на 6,4% през 2020 г., а инфлацията спадна до рекордно ниското ниво от 
4,2% през 2019 г. Въпреки тези подобрения страната продължава да има едно от най-висо-
ките нива на бедност и неравенства в доходите в ЕС.79 Коефициентът на Джини като мярка 
на разпределението на доходите сред населението е нараснал от 37% през 2015 г. на 40,8% 
през 2019 г.80 Както е показано на фигурата по-долу, неравенството при разпределението 
на доходите, измерено с коефициента на средния доход на 20% от най-богатите и 20% от 
най-бедните, се повишава непрекъснато от 2010 г. насам. До известна степен увеличаващите 
се неравенства в доходите може да се дължат на ниските нива на минималния доход81 и пен-
сиите за старост.

Фигура 7: Неравенство в разпределението на дохода в България, 2008-2019 г.

Източник на данни: НСИ, 2020 г.

Високото ниво на бедност оказва влияние върху степента на реализация на правата на деца-
та и юношите, тъй катосемействата трябва да се справят първо със своите основни нужди. 
Нивото на децата в риск от бедност или социално изключване (на възраст 0-16 години) е на-
маляло значително – от 45,5% през 2016 г. на 33,9% през 2019 г., както е показано на Фигура 
3.3 по-долу, но остава сред най-високите в ЕС.82 Монетарната бедност сред децата на въз-
раст 0-16 години е намаляла от 32,2% през 2016 г. на 27,2% през 2019 г. (26,8% през 2018 г.); 
при 0-6 годишните деца монетарната бедност отбелязва дори още по-голям спад, макар и от 
много високо ниво – през 2016 г. тя е 32%, а през 2019 г. спада на 21,4%.83 

79  IMF, Bulgaria: Staff  Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, February, 2020
80  Евростат, коефициент на Джини на приравнен разполагаем доход – проучване EU-SILC survey, tessi190. 2020
81  През 2019 г. средните почасови разходи за труд, отчетени в България (€ 6), са 4,7 пъти по-ниски от средните за ЕС-28 

(€28,2) (Eвростат, Нива на разходи за труд, 2020 г.). През 2019 г. средната работна заплата за един работник в България 
е €651 (НСИ, Статистически справочник 2020, 2020 г., стр. 54), а минималната заплата е само €286,33 (2019 г.) (Eвростат, 
Месечни минимални заплати – полугодишни данни за 2020 г.).

82  Евростат, Лица в риск от изпадане в бедност или социално изключване по възраст и пол, ilc_peps01, 2020
83  Евростат, Ниво на риск от изпадане в бедност по праг на бедност, възраст и пол, ilc_li02, 2020
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Фигура 8: Деца, изложени на риск от бедност или социално изключване в България, 2007-2019 г.

Източник на данни: Евростат, 2020 г., Деца, изложени на риск от бедност или социално изключване 

Финансиране на социалната закрила

Публичните разходи на България за  социална закрила, свързана с децата84 през 2018 г. въз-
лизат на 2,3% oт БВП, което е над средното от 1,7% за ЕС, а единствените държави с по-висок 
дял на разходите са развити държави като Дания (4,3%), Финландия (3%), Кипър (2,8%), Пол-
ша (2,6%), Швеция (2,5%) и Естония (2,7%), която е изключение. Делът на публичните разходи 
леко намалява – от 2,4% през 2015 г. на 2,3% през 2017 и 2018 г., което отново може да се дъл-
жи основно на силния икономически растеж през този период85. В нормални условия България 
отбелязва шестото най-голямо увеличение – 16,7% в периода 2016 – 2018 г. на свързаните с 
деца публични социални разходи в ЕС, с изключение на държавите с публични разходи под 700 
милиона евро. Общите разходи за социални мерки, свързани с децата, достигат 1,3 милиарда 
лева в бюджета за 2020 г. и са вторите по големина след тези за образование.

През последните години разходите за свързана с деца социална закрила спадат в относи-
телно изражение (като дял от БВП и общи публични разходи). Това се дължи на три основни 
причини: а) БВП и общите публични разходи нарастват с висок номинален процент през този 
период (вж. таблицата във въведението); б) броят на бенефициентите леко намалява както 
по демографски причини, така и поради икономическия растеж, който води до повишаване на 
доходите и съответно по-малко семейства отговарят на условията за получаване на помощи 
въз основа на имущественото състояние; в) размерът на помощта в основни програми не е 
актуализиран, например при децата с увреждания няма промяна след голямото увеличение 
през 2017 г., същото се отнася за еднократните помощи при раждане, а месечната помощ за 
отглеждане на дете се е повишила слабо. Като цяло комбинацията от горното води до по-ни-
ски относителни разходи за социална закрила. 

84  COFOG раздел семейство и деца
85  Вж. повече тук: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
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Фигура 9

 

Финансиране на социалните политики по отношение на децата

Основните приоритети на социалната политика в България са намаляване на бедността, по-
вишаване на доходите и подкрепа на социалното включване.86 Подобряването на благосъстоя-
нието на децата също е в центъра на държавната политика, предвид заложените специални 
цели в националната стратегия „Европа 2020”87, свързани с децата, например „намаляване на 
броя на децата, които живеят в бедност, със 78 000 души“. Семействата с деца, както и хората 
с увреждания са двете основни целеви групи на мерките на социалната политика.  

Има три основни инструмента в подкрепа на социалната закрила на децата:
 обезщетения на базата на социално-осигурителни вноски, финансирани през системата за 

социално осигуряване и администрирани от Националния осигурителен институт (НОИ);
 помощи, които не зависят от социално-осигурителния статус (социална помощ), финан-

сирани през държавния бюджет и управлявани от Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП) и неговите агенции;

 социални услуги, финансирани с трансфери от централния държавен бюджет и от общин-
ските бюджети (собствени приходи).

Важна характеристика на българската подоходна данъчна система е, че помощите и социал-
ните трансфери не се облагат с данък. 

Обезщетенията на база социално-осигурителни вноски, техният размер и метод на изчисле-
ние, както и критериите за получаването им са определени в Кодекса за социално осигурява-
не.88 Има три типа обезщетения на база социално-осигурителните вноски, насочени към деца-
та, които имат относително значимо отражение върху фиска:
 Месечно обезщетение за бременност и раждане (пълноплатен отпуск по майчинство). 

Плаща се за до 410 дни89 (45 дни преди раждането на детето и 1 година след раждането). 
Обезщетението е в размер от 90% от дохода, деклариран за 24-те месеца преди отпуска, 
но не надвишава нетния доход, получаван от майката. 

86  Вж. Националната стратегия тук: https://www.mlsp.government.bg/uploads/1/nacionalna-strategia.pdf 
87  Вж. Националната програма за развитие: България 2020 тук http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx-

?lang=bg-BG&Id=765 
88  Вж. Кодекса за социално осигуряване тук: https://www.noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf 
89  В действителност това е един от най-дълго платените отпуски по майчинство в Европа.
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 Месечно обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (намалено заплащане 
на отпуск по майчинство). Само родители с най-малко 12 месеца в социално осигуряване 
имат право на него, които са осигурени към момента на започването на отпуска. Сумата на 
обезщетението не е обвързана с дохода на родителя (и съответно с осигурителната вноска), 
а се определя всяка година със Закона за бюджета на Националния осигурителен инсти-
тут90, който се одобрява от парламента с отделен акт като част от бюджетната процедура. 
За 2020 г. сумата е 380 лева на месец, или 62,2% от брутната минимална работна заплата.

 Платен отпуск за гледане на болен член от семейството. Родителите на деца до 18-годиш-
на възраст могат да ползват платен отпуск при заболяване на детето до 60 дни годишно. 
Сумата е определена като 80% от дохода за предходните 18 месеца, но не повече от по-
лучавания нетен доход.

Като цяло тези програми възлизат на около 650 милиона годишно или 49% от общите публич-
ни разходи, свързани с деца.

Социалните помощи, които не зависят от социално-осигурителния статус (не зависят от 
вноски), са част от рамката за социално подпомагане, финансирана от централния държавен 
бюджет, и се управляват чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика и 
неговите агенции. Основните социални помощи, насочени към децата, са определени в Закона 
за семейните помощи за деца.91 
 Месечна помощ на база подоходен критерий за отглеждане на дете до завършване на 

средно образование, но не повече от навършване на 20 години. Допустимите подоходни 
прагове, както и сумата на помощта се определят в годишния Закон за държавния бю-
джет92. За 2020 г. семействата с месечен доход под 410 лева на член получават пълния 
размер на помощта, а тези с доход между 410 и 510 лева получават 80% от помощта. 

 Месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания. Помощта не е на база подо-
ходен критерий и сумата се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет. За 2020 г. 
родителите, които полагат грижи за дете с трайно увреждане, получават между 350 и 930 
лева в зависимост от степента на увреждането.

 Еднократна универсална помощ при раждане на дете. Помощта не е на база подоходен 
критерий и затова е универсална. Сумата на помощта се определя ежегодно в Закона за 
държавния бюджет за съответната година в размер не по-малък от предходната година и 
се диференцира въз основа на поредността на роденото от майката дете, като най-висока 
е за първо, второ и трето дете (за 2020 г. сумите са съответно 250 лева, 600 лева, 300 лева 
и 200 лева за всяко следващо раждане)

 Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година. Използва се подоходен критерий. 
Праговете за допустим доход, както и сумата на помощта се определят в Закона за дър-
жавния бюджет за съответната година. За 2020 г. семействата с месечен доход на член под 
450 лева получават по 100 лева месечно. 

 Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, на база подоходен критерий. За 
2020 г. сумата е 250 лева. Праговете за допустим доход се определят в Закона за дър-
жавния бюджет за съответната година. За 2020 г. семейства с месечен доход на член от 
семейството под 450 лева получават такава помощ. Сумата се определя всяка година с 
постановление на Министерски съвет и за 2020 г. е в размер на 250 лева93 През 2020 г. 
беше въведена нова еднократна помощ за записани ученици в 8-ми клас със същия раз-
мер като тази за първокласниците.

90  Вж. Закона за бюджета на социалното осигуряване за 2020 г.: https://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/zbdoo-2020.pdf 
91  Вж. Закона за семейните помощи за деца: https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/zakon-za-semejni-pomosi-za-de-

ca-en.rtf 
92  Вж. Закона за държавния бюджет за 2020 г.: https://www.minfi n.bg/upload/44894/ZDB2020.pdf 
93  Вж. Постановление на Министерски съвет 88 от 2020 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147747
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Размерът на помощите по принцип се определя всяка година в Закона за държавния бюджет94. 
Съгласно Закона за семейните помощи за деца сумата на разглежданите по-горе помощи не 
може да бъде намалявана, т.е. всяка година тези помощи или нарастват, или остават на също-
то ниво. Другите социални помощи взети заедно възлизат на 2% от всички социални разходи, 
свързани с деца. В допълнение МТСП финансира мерки, предписани в Закона за закрила на 
детето95 в рамките на своята бюджетна програма „Защита на децата чрез преход от институ-
ционални грижи към семейна среда“.

Данни за разходите за социална закрила на децата: основни източници и ограничения
Данни за действителните разпределения са налични в годишните отчети за бюджета на 
МТСП96 и на Агенцията за социално подпомагане97, годишните отчети на НОИ98 и в тримесеч-
ните отчети за помощите, свързани с болнични и майчинство.99

Няма източник със съвкупни данни за разходите на общините за социална закрила. Годиш-
ният отчет за изпълнението на държавния бюджет включва съвкупна стойност на съфинан-
сирането на услуги, които се финансират чрез разходни стандарти от централния бюджет, и 
съвпкупна стойност на общите разходи за услуги, които са местна отговорност. Няма разбивка 
според вида услуги, така че няма данни за свързаните с децата услуги.

Публично достъпните данни за социалното включване и условията на живот (проучването 
SILC) не включват разбивка на свързаните с деца помощи и въздействието им върху детската 
бедност и материалните лишения. Този анализ изисква достъп до индивидуални данни (ми-
кроданни) за цялата извадка на семействата, раздробени по отделни получени трансфери. 
Допълнително проучване на индивидуалните данни може да разкрие въздействието на отдел-
ните помощи върху благосъстоянието на децата, както и условията на домакинствата, които 
понастоящем не са подпомагани от социалната система, за които има вероятност да изпитват 
известни лишения и/или са близо до линията на бедност.  

Агенцията за социално подпомагане обработва заявленията, която прави проверки за допус-
тимост и отпуска социалните помощи, разполага с пълния набор от индивидуални данни за 
кандидатстващите домакинства/лица. Достъпът до тези данни може да се използва за подо-
бряване на насочването на помощите.

Индивидуалните данни от НОИ за получателите на обезщетения за отпуск по майчинство 
(или подробни разбивки по заявка, ако не е предоставен достъп до микроданни) може да се 
използват за анализ на разпределението на доходите.

Разходи за социални политики, насочени към децата 

Данните за социалните политики, насочени към децата, са взети от отчетите за бюджетите на 
МТСП, НОИ и общините. За мерките, насочени не само към децата, е направено допускане 
въз основа на дела на детските потребители на услугата. Социалните помощи са избрани въз 
основа на един от следните критерии:
 или детето, което е в нужда, получава помощ директно от услугата (например финансира-

не на дневни центрове за деца с увреждания), или
 критериите за допустимост изискват детето да има право на помощта и помощта да се 

увеличава с броя на децата (например месечни плащания на семействата с деца).
94 Исторически България е използвала минималната заплата като референтна стойност за плащания на основни социални 

помощи, обвързани с нея като определен процент.
95 Вж. Закона за закрила на детето: https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/zakon-za-zakrila-na-deteto-en.rtf
96 Вж. програмно ориентираните бюджети и отчети на МТСП тук: https://www.mlsp.government.bg/programen-byudzhet-na-mtsp-i-

otcheti; 
97  Вж. годишни отчети на АСП тук: https://asp.government.bg/bg/za-agentsiyata/misiya-i-tseli/otcheti-i-dokladi 
98  Годишен отчет на НОИ: https://www.noi.bg/aboutbg/st/analyses/331-doo; 
99  Вж. тримесечни отчети тук: https://www.noi.bg/aboutbg/st/statistic/155-ozm 
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 Таблица 10: Общи разходи, насочени към децата, по социални политики, 2017-2020 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
хил. лева  Бюджет Отчет  Бюджет Отчет  Бюджет Отчет Бюджет Отчет

Общи социални разходи 12 327,7 12 514,2 13 071,1 13 213,3 13 945,3 14 067,2 14 847,7
няма 
данни

Социални разходи за деца* 1235,2 1229,5 1277,3 1264,6 1321,0 1338,8 1325,8 1 411,6
МТСП 633,6 587,9 622,0 561,4 615,4 597,4 563,6 600,8
НОИ 514,8 541,0 561,8 609,7 601,0 636,9 648,2 690
Общини (средства от 
централния бюджет по 
разходни стандарти)

86,8 100,6 93,5 93,5 104,6 104,6 114,1 120,8

 * Включва програми за социално подпомагане, които са предимно свързани с децата. За бюджетната програма „Интеграция 
на хората с увреждания“ делът на разходите за деца се оценява на 4%. Няма данни за разходите на общините за собствени 
приходи за социални услуги, свързани с деца; от макроикономическа гледна точка обаче сумата е относително малка – общо 
116,6 милиона лева за услуги, които не се финансират от централния бюджет, и 6,5 милиона лева съфинансиране на делеги-
рани услуги за всички социални услуги. Значителен дял от разходите за услуги, които не се финансират от държавата, отива за 
социалния патронаж, който е насочен най-вече към възрастните хора.

Източник: изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети

Общите изчислени разходи за социални политики, насочени към децата, намаляват леко в от-
носително изражение – от 1,2% от БВП през 2017 г. На 1,1% през 2019 г; и на 1% в бюджетния 
план за 2020 г. Като дял от общите разходи за социално подпомагане те намаляват от 10% на 
9% в периода 2017 – 2020 г., тъй като общите социални разходи също намаляват – от 12% на 
11,7% от БВП.
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Таблица 11: Разходи по социални политики по отделни позиции (хил. лева)

 

* През 2020 г. отчетната позиция по бюджетна програма „Защита на децата чрез преход от институционални грижи към семейна 
среда“ включва разход за приемна грижа и отпуснати помощи по Закона за закрила на детето.

Източник: Бюджети и отчети на МТСП, отчети на НОИ, годишни решения на Министерски съвет за делегираните дейности

2017 2018 2019 2020

1 235 176   1 229 535  1 277 330  1 264 559  1 321 021  1 338 827  1 325 762  
633 563      587 889     621 994     561 374     615 447     597 372     563 555     

10 052        10 773       13 068       12 593       14 820       22 901       23 627       

251 288      269 336     326 704     314 832     370 498     572 522     590 671     
623 511      577 116     608 926     548 780     600 627     574 471     539 928     

57 228        47 022        42 343        9 234          51 594        59 470        10 895        

566 283      530 093     566 583     539 546     549 033     515 001     529 033     
27 000        25 774        24 350        25 423        23 350        24 817        23 350        

21 000        18 099        18 960        16 413        17 040        15 130        17 040        
3 000           2 466          2 520          2 409          2 520          2 525          2 520          

1 440           1 441          1 440          951             1 440          768             1 440          

340 164      310 660     345 867     314 140     313 891     295 248     293 891     

161 104      161 500     161 104     170 817     172 000     169 024     172 000     

900              471             667             437             667             439             667             

11 500        9 590          11 500        8 847          10 950        5 053          10 950        

175              93               175             110             175             108             175             

7 000          1 890          7 000          
514 841      541 040     561 815     609 664     601 016     636 897     648 150     
355 294      372 045     386 932     416 205     418 700     443 173     442 300     
144 771      155 207     157 728     176 872     166 900     173 504     187 700     

379              443             566             1 368          3 399          2 400          

15 997        14 827        18 432        16 911        17 129        18 691        17 500        
86 773        100 606     93 521       93 521       104 558     104 558     114 057     

5 291           5 166          4 002          3 133          1 139          

28 443        27 949        30 793        33 739        37 402        

867              928             1 021          1 124          
11 266        11 943        13 791        16 116        18 576        
14 309        14 357        16 054        18 660        21 314        

680              638             681             749             771             

2 134           2 399          3 043          3 176          3 603          

36 275        50 687        38 662        44 316        50 687        
1 775           1 855          1 650          1 798          -             
2 049           2 289          2 525          2 827          3 135          

140              136             142             133             
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Фигура 10: Действителни  разходи на МТСП по програми, 2020 г.

Източник: Отчет по  бюджета на МТСП

Най-голямата програма за социални помощи са месечните помощи за отглеждане на дете – те 
възлизат на 293,8 милиона лева през 2020 г. Програмата е по подоходен критерий (т.е. само се-
мейства с доход под определено ниво имат право на нея), но тя е с доста широк обхват. Месеч-
ните помощо за отглеждане на дете с увреждания са в доста голям размер – 172 милиона лева. 

Фигура 11: Разходи на НОИ за деца и семейства с деца, 2020 г.

Източник: Отчет по бюджета на НОИ 2020 г.

Най-голямата програма за социални парични обезщетения, финансирана със средства от бю-
джета на НОИ, са обезщетенията за бременност и отглеждане на дете – през 2020 г. средствата 
по тези две програми са  съответно 484,7 милиона лева и 166,2 милиона лева. През 2020 г. 104 
хиляди родители са получили обезщетения за раждане и отглеждане на дете до навършване 
на 1-годишна възраст, а 88 хиляди родители са получили парични обезщетения за отглеждане 
на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Тъй като помощта се базира на осигури-
телни вноски, жени100 с високи трудови възнаграждения получават най-високия размер на под-
крепата под формата на обезщетение за бременност и раждане за период от 410 дни; жените 

100  Платеният отпуск е разрешен и за мъже (бащи)

56%33%

4%

3%
2% 2%

 

 

68.1%

28.9%

0.4%

2.7%
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с ниски заплати или частична заетост получават доста по-малки суми.

Базираните на осигурителни вноски обезщетения, които се финансират чрез системата за со-
циално осигуряване, постепенно увеличават дела си – от 41,7% през 2017 г. на 47,6% през 
2019 г. и достигнаха 48,9% през 2020 г. В номинално изражение разходите в две основни про-
грами, свързани с майчинството (бременност и раждане и отглеждане на дете до навършване 
на 2-годишна възраст, вж. по-долу), са се увеличили с 30,3% and 7,1% в периода 2017 – 2020 г. 
През същия период делът на болничните за полагане на грижи за болен член на семейството 
е нараснал с 26,1%.От една страна, това е отражение на бързото нарастване на средния оси-
гурителен доход, който се използва за изчисляване на обезщетението за бременност, раждане 
и отглеждане на дете до 1-годишна възраст, тъй като сумата е обвързана с доходите. От друга 
страна, броят на социално осигурените родители/майки, които имат право да получат плаща-
нията, нараства, тъй като нивата на заетостта в икономиката са достигнали исторически високи 
стойности. В същото време помощта за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е фиксирана, 
така че с намаляването на броя на децата слабото увеличение е съвсем логично. Разходите за 
болнични за полагане на грижи за болен член от семейството през 2019 г. бяха с 26,1% по-ви-
соки, отколкото през 2017 г.; поради Covid-19 нивото на разходите е нараснало повече от два 
пъти. 

Таблица 12: Бенефициенти по основни програми (брой деца)
Брой бенефициенти 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.*
Еднократна помощ при раждане на дете 66 050 64 519 63 069 58 360
Еднократна помощ за деца в първи клас 38 489 35 544 31 856 29 909
Месечни помощи (пълен размер) 625 060 608 182 572 790 540 982
 - включително месечни помощи за деца (80%)  35 308 53 756 54794
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания 26 266 26 623 26 113 26 289
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година 15 083 13 641 12 606 12 143

Източник: Годишни отчети на АСП, отчети по бюджета на МТСП 

В същото време социалните помощи, финансирани от централния бюджет, са се свили с 0,5% 
по отношение на общите разходи в периода 2017 – 2019 г. Броят на подпомаганите деца по-
степенно намалява във всички основни програми (вж. таблицата). Например броят на подпо-
маганите деца по основната програма за семейни помощи е намалял с 13,6% или с около 85 
хиляди деца в периода 2017 – 2020 г . До известна степен това е отражение на демографските 
тенденции (т.е. постепенно намаляване на населението на възраст 0-19 години), но в по-го-
ляма степен се обуславя от критериите за допустимост – при бързия икономически растеж 
нивата на заетост са рекордно високи, безработицата е рекордно ниска, заплатите нарастват 
с около 10% годишно. Това води до намаляване на броя на семействата, които отговарят на 
критериите за помощи; през 2020 г. се очаква да бъдат обхванати приблизително 45% от деца-
та в съответната възрастова група. Друга отличителна черта е фактическото замразяване на 
сумата на помощите през последните три години (2018 – 2020). Следва да се отбележи още 
веднъж, че размерът на индивидуалните помощи не е обвързан с обективен икономически 
показател или показател за бедност, нито се индексира с промяната в издръжката на живота.
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Фигура 13: Разходи по социални политики за едно дете, 2017 – 2020 г.

* Въз основа на прогнозен брой деца на възраст 0-18 години   

Източник: Изчисления на ИПИ въз основа на официални бюджети и отчети 

Разходите за едно дете нарастват от 1035 лева през 2017 г. на 1188 лева през 2020 г. Разликите 
между бюджетните планове и реалното изпълнение се дължат най-вече на неравномерното 
усвояване на средства от ЕС и на капиталовите разходи като цяло. Планирането на разходите 
за социални помощи  изглежда доста точно.  

Таблица 13: Промяна в социалните плащания в бюджетите за 2020 и 2019 г. (отчет)

хил. лева 2020 г. 2019 г. % промяна
Социална политика 1 412 1339 5%
МТСП 601 597 1%
НОИ 690 637 8%
Общини 121 105 15%

Източник: Собствени изчисления въз основа на официални отчети на НОИ и МТСП

Трудно е да се изчисли ефектът от социалните политики, насочени към децата, тъй като пре-
дишно изследване на Института за пазарна икономика101 показва, че основните движещи фак-
тори за намаляване на бедността са икономическата дейност на домакинствата и достигнато-
то ниво на образование, и в по-малка степен – пенсионните плащания. Периодът 2016 – 2018 
г. се характеризира със силен икономически растеж, придружен от рекордно високи нива на 
заетост и увеличение на заплатите. В това отношение е трудно да се дезагрегират ефектите 
на увеличението на заетостта, обективното и субективното повишение на заплатите и социал-
ната политика върху социалния статут на децата.

Въпреки редицата плащания за социално подпомагане, нивото на обхващане и насоче-
ността към бедните домакинства остават слаби. Структурата на разходите за социална 
закрила, които засягат децата, често е неадекватна. Международните и националните експер-
ти са единодушни, че въздействието на социалните трансфери върху намаляването на 
бедността в доходите в България е слабо.102 Социалните плащания не достигат до много 
семейства с деца, които се нуждаят от такава подкрепа, като самотните родители. Помощите 
често не са достатъчни, за да извадят семействата от бедност. 

101 Николова, Десислава, Славова, Зорница, Стайков, Калоян, Ганев, Петър, Алексиев, Явор. 2016. Образованието и заетостта 
като фактори за доходите и неравенствoтo. Институт за пазарна икономика, стр. 43-61; https://ime.bg/var/images/Bednost_
bg_16_IME.pdf

102 Европейска комисия, Съвместен доклад за заетостта за 2019 г. приет от Съвета EPSCO на 15 март 2019 г.
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Социални услуги
Социалните услуги не са равномерно развити от общините и населените места, като в някои 
малки общини липсват много основни социални услуги и достъп до специализирани услуги за 
деца с увреждания и други уязвими групи. Броят на социалните работници и други съответни 
експерти е ограничен на местно ниво. Причините за тези липси са системни и са свързани с 
начина, по който са организирани социалните услуги, т.е. тяхното функциониране е делеги-
рано на общините, но разкриването на дадена услуга и нейното надлежно изпълнение често 
изисква комбинация от решения на местно, областно и национално ниво.103 Достъпът и ка-
чеството на социалните услуги в селските райони са ограничени и много местни жители не 
са наясно какви услуги се предлагат и дали те имат право на тях. Мобилни услуги за бенефи-
циенти, живеещи в отдалечени и маргинализирани райони, съществуват, но достъпът до тях 
не е равномерен. Много семейства не използват наличните услуги и помощи или подкрепата, 
която им се предлага, не отговаря на техните нужди. Услугите и помощите не дават баланси-
ран отговор на различните уязвимости.104

Социалните услуги обикновено се предоставят от общините, но неправителствени органи-
зации, действащи като подизпълнители, също могат да предоставят услуги и да получават 
средства в рамките на същия механизъм за финансиране. Има различни видове резидентна 
грижа, домове и дневни центрове за деца с увреждания, майки в риск, кризисни центрове, 
центрове за социална интеграция и реинтеграция и др. Към 31 декември 2019 г. има 630 
активни социални услуги за деца с капацитет 14 459105. Те се финансират чрез отпускане 
на средства от държавния бюджет към общинските бюджети въз основа на единни разходни 
стандарти. Размерът на стандартите за социални услуги се определя всяка година с решение 
на Министерски съвет. Решението се изготвя от Министерството на финансите, но законът 
изрично предвижда стандартите да бъдат определени съвместно със съответното ресорно 
министерство и с Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на 
бюджетната процедура106 МС одобрява стандартите за следващата година през април (заедно 
със Средносрочната бюджетна прогноза), а обикновено изменения се правят през ноември, за 
да се отразят актуалните бюджетни приоритети107.

Новият Закон за социалните услуги,108 който е в сила от 1 юли 2020 г., изрично предвижда 
държавният бюджет да финансира социални услуги в съответствие с националната карта на 
социалните услуги. Финансирането ще бъде разпределено по единните разходни стандарти и 
потребителите ще заплащат такси за услугите. Законът делегира механизма за определянето 
на стандартите да се регламентира в Правилника за прилагането на закона, който все още не 
е одобрен. В пректопредложението109 обаче се изброяват видовете разходи, които следва да 
бъдат взети предвид при изчисляването на разпределенията. Потребителските такси за услу-
ги, които се финансират от държавния бюджет, следва да се определят с тарифа, одобрена от 
Министерски съвет. Националната карта на социалните услуги следва да бъде попълнена и 

103 Световна банка, Хармонизиране на услугите за приобщаващ растеж подобряване на достъпа до основни услуги за 
уязвими групи в България, Технически доклад, 2019 г. (World Bank, Harmonizing services for inclusive growth, Improving 
access to essential services for vulnerable groups in Bulgaria, Technical report, 2019). Въпреки че не е специално насочен към 
децата и семействата,техническият доклад на СБ прави задълбочен анализ на причините за пропуските и дисбалансите в 
управлението на социалните услуги

104  Пак там.
105  Вж. Годишен отчет на АСП за 2019 г.: https://asp.government.bg/uploaded/fi les/4858-ASPOtchet-2019.pdf 
106  Бюджетната процедура за изготвянето на бюджетното предложение за следващата година с подробни срокове и 

разделение на отговорностите се определя с решение на МС през януари (чл. 67 от Закона за публичните финанси)
107 За бюджетната 2020 година стандартите бяха одобрени на 16 април 2019 г. с решение на МС 208 (https://www.mon.bg/

upload/19441/rms208_160419.pdf), след това актуализирани на 1 ноември 2019 г. с решение на МС 644 (https://www.mon.
bg/upload/21172/19RH644.pdf), а поради кризата с COVID-19 отново бяха изменени на 30 юли 2020 г. с решение на МС 535 
(https://www.minfi n.bg/upload/45131/RMS%20535.pdf) 

108  Вж. Закона за социалните услуги : https://www.mlsp.government.bg/uploads/35/sv/zakon-za-socialnite-uslugi-21072020.rtf 
109  Вж. проект на правилник за прилагане тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5412 
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одобрена в 18-месечен срок от приемането на закона, т.е. до края на 2021 г.

Социалните услуги, насочени към децата, представляват едва 8,6% от общите социални раз-
ходи, свързани с децата, като значителен дял се пада на услугите за настаняване на деца без 
родители. Финансирането на специализирани услуги, насочени към различни потребности, 
може да подобри общия краен резултат по отношение на социалното включване на децата, 
които се намират в затруднено здравословно или семейно състояние.
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Работна сила, ангажирана в социалните услуги
Работната сила, ангажирана в социалните услуги, се разширява, но професионалните стан-
дарти, образователната квалификация и отговорностите на социалните работници продъл-
жават да се променят. Заплатите на социалните работници са сред най-ниските в публичния 
сектор, като за някои позиции стартират от нива, равни на минималната заплата, а квалифи-
цирани социални работници със съответните образователни нива не се вливат в редиците на 
държавната социална работна сила. За да се осигури наемането на добре квалифициран и 
отдаден персонал в сектора на социалните услуги, е необходимо да се увеличат трудовите 
възнаграждения, за да станат съизмерими със заплатите на учителите, които се повишиха 
през последните 3 години. Може да бъде предоставено допълнително и постоянно обучение 
по различни теми, като ранно идентифициране на деца в риск от изоставяне или управление 
на случаи за извеждане на деца от семейството, програмиране и подкрепа на деца и юноши 
в институции и временна подкрепа за деца/юноши, напускащи институции от резидентен тип. 

Основните установени ограничения на УПФ в сектора за социална закрила включват:
 Социалните трансфери не достигат до много семейства с деца, които се нуждаят от под-

крепа, като семействата с един родител, и плащанията често не са достатъчни, за да из-
вадят семействата от бедност. Както показва таблицата, през последното десетилетие со-
циалните трансфери в ЕС-28 имат по-голямо въздействие в сравнение с България, макар 
че през 2018 и 2019 г. разликата между средния ефект в ЕС-28 и България намалява до 
около 1 процентен пункт. 

Таблица 14: Лица в риск от бедност по праг на бедност, възраст и пол, и лица в риск от 
бедност преди социални трансфери (пенсиите са изключени от социалните трансфери)

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Лица в риск от бедност преди социални трансфери 
(пенсиите са изключени от социалните трансфери) 
Европейски съюз - 
28 държави (2013-2020) 26,1 26,4 25,8 26,0 26,1 26,1 25,9 25,6 25,5 25,1
България 27,1 27,4 25,9 26,7 27,3 28,4 27,9 29,2 29,5 29,6
Лица в риск от бедност
Европейски съюз - 
28 държави (2013-2020) 16,5 16,9 16,8 16,7 17,2 17,3 17,3 16,9 17,1 16,8
България 20,7 22,2 21,2 21,0 21,8 22,0 22,9 23,4 22,0 22,6

Източник на данни: Евростат, Лица в риск от бедност по праг на бедност, възраст и пол, ilc_li02 и Лица в риск от бедност преди 
социални трансфери (пенсиите са изключени от социалните трансфери) по праг на бедност, възраст и пол, ilc_li10, 2020

 България има програма за социално подпомагане с универсален обхват, базирана на ди-
ференциран минимален доход. Теоретично се приема, че той гарантира минимален доход 
за домакинствата (коригиран с броя на членовете на семейството, възраст и др.) като мяр-
ка за предотвратяване на бедността. Нивата на прага обаче са толкова ниски (всъщност 
почти замразени през последното десетилетие), че понастоящем обхватът е много стес-
нен – до около 24 хиляди домакинства само. Освен това размерът на помощта е толкова 
малък, че на практика не може да помогне за посрещане дори на основни нужди. Той не 
спомага за същественото намаляване на броя на домакинствата, които живеят в тежки 
материални лишения, въпреки постепенното намаляване на броя на лицата, изложени на 
риск от бедност през последните години.   
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 Програмите за социално подпомагане са до известна степен фрагментирани, т.е. из-
ползват се различни прагове като критерии за допустимост за различните помощи. Освен 
това има значителни диспропорции между размера на помощите, което създава стимули 
за измами или злоупотреби. Броят и делът на домакинствата с деца, обхванати от програ-
ми за социална помощ, остават много малки. Това е пример за интервенция, която се стре-
ми към почти общ обхват за сметка на действително предоставяне на достатъчна помощ 
за домакинствата, които реално се нуждаят от нея.

 Ограничено използване на данни за информиране относно обхвата и плащанията 
на социалните помощи. Решението за замразяване на размера на помощите за неос-
игурени не се основава на анализ. Няма доказателства, че определените суми в закона 
за годишния бюджет се базират на анализ за разпределението на доходите, социално 
изключване или материални лишения на домакинствата и децата. Политиката относно 
помощите, които не се основават на осигурителни вноски, цели да насърчи родителите да 
търсят работа чрез поддържане на стриктни критерии за допустимост, но може да доведе 
някои групи от най-уязвимите семейства и деца до социално изключване и бедност.  

 Допълнително финансиране в ограничен размер се предоставя на общините с висо-
ки нива на бедност. Местните власти отговарят за предоставянето на социална подкрепа 
и услуги, но ако тази отговорност не е съчетана с трансфер на адекватни ресурси от цен-
тралното към местното ниво, местните власти не са в състояние да предоставят услуги, 
което може да доведе до изключване и да влоши социалните резултати. 

 Подкрепата за деца с увреждания и техните семейства не е насочена към приобща-
ване. Програмата за помощи за деца с увреждания е втората по големина и финансиране-
то ѝ беше увеличено значително през 2017 г. Тя обаче се основава на остаряла система на 
установяване на процентната степен на увреждане от лекарски комисии вместо на оценка 
на действителната нужда от интеграция и разходи за издръжка на семейството.

Препоръки за действия при УПФ в областта на социалната закрила за подобряване на резул-
татите при децата и юношите:
 Продължаваща подкрепа за реформата  в  нормативната рамка и финансирането на соци-

алните услуги и насърчаване на основан на факти подход при определяне на разходните 
стандарти за разпределяне на държавното финансиране за социални услуги. 

 Подкрепа на аналитичните усилия за използване на индивидуални (микро) данни от НОИ, 
проучването SILC и регистъра/база данните на АСП за по-добра информираност относно 
разпределението на доходите, насочването на трансфери и тяхната адекватност, както и 
за получаване на обща представа за социалното състояние на децата и семействата, кои-
то в момента не получават помощи.

 Експертна подкрепа за разработването на програми, които съчетават плащания на соци-
ални помощи, социални услуги в общността и целеви образователни усилия в детските 
градини и училищата.

 Експертна подкрепа  за реформирането на социалната помощ с прилагане на единен под-
ход към трансферите/помощите, основан на оценка на индивидуалните нуждите на семей-
ствата.  

 Инвестиране в работната сила в социалните услуги. Необходимо е заплатите на социал-
ните работници да станат конкурентоспособни и да се инвестира в обучението на работна-
та сила, както и да се постави фокус върху обучението ѝ с цел ранно откриване на уязвими 
деца и семейства в риск и за предоставяне на индивидуализирана семейна подкрепа. 

 Подобряване на националните системи за оценка на образованието/квалификациите и 
компетенциите на персонала, ангажиран със социални услуги, включително парапрофе-
сионалистите, за да се гарантира предоставяне на качествена услуга.110

110  Илейн М. Самон, Джоана Роджърс, Люба Деветакова, Оценка на проект Семейство за всяко дете в област Шумен, 
България, 2017 г.
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5. Пандемията от COVID-19 и бюджетните програми, свързани с 
децата

Главната цел на правителството при определянето на социално-икономическите мерки за пре-
одоляване не негативните ефекти от пандемията от COVID-19 беше да предотврати, доколкото 
е възможно, драстичното намаляване на заетостта и доходите. Основната антикризисна про-
грама включваше широкообхватна схема за субсидиране на заетостта, която осигури изпла-
щане от страна на правителството на 60% от трудовите разходи на дружествата, за да запазят 
служителите си на пълно възнаграждение. Другите мерки бяха предназначени за посрещане 
на конкретните нужди на определени бизнес сектори, като туризъм, транспорт и други, които 
бяха непропорционално засегнати от ограниченията за социално дистанциране. Освен схеми-
те за икономическа подкрепа  правителството въведе допълнителни еднократни добавки към 
заплатите на здравните работници и еднократни добавки към пенсиите за старост.

В същото време разходите и обхватът на основните програми за социално подпомагане ос-
танаха незасегнати от пандемията от COVID-19 с някои малки изключения. Съвсем очаквано 
през 2020 г. разходите за обезщетения за безработица бяха с 50% по-високи в сравнение с 
2019 г. Друго основано на осигуровки обезщетение (т.е. на което право имат само социално 
осигурените лица), което беше значително увеличено, беше платеният отпуск за полагане на 
грижи за болен член от семейството или в случай на карантина. При помощта за отопление, 
която се определя въз основа на доходите и е част от разходите за социално подпомагане, 
имаше 12-процентно увеличение на броя на получателите и 19-процентно увеличение на фи-
нансирането. Еднократните социални плащания – помощ  до 375 лева, изплащани на дома-
кинствата с много ниски доходи – също се удвоиха; размерът на тази схема през 2020 г. обаче 
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едва надхвърли 6,5 милиона лева. Освен тези изключения нямаше други социални програми, 
действащи като автоматични стабилизатори, които да доведат до увеличаване на разходите 
за удовлетворяване на нарасналите нужди на социално уязвимите лица. Общите разходи по 
програмите за социално подпомагане, насочени към децата, които не са базирани на социал-
но-осигуряване, бяха увеличени само със 7% през 2020 г. 

Данните за изпълнението на всички основни програми за социално подпомагане, насочени към 
децата, не показват значителни промени. По принцип броят на получателите на помощи въз 
основа на доходите би следвало да се увеличи и да включва семействата, които са загубили 
работата или доходите си. В действителност бюджетните данни за 2020 г. показват намаля-
ване на броя на децата, за които се получават месечни помощи, за поредна година с 6%; тъй 
като няма промяна в размера на помощта, общите разходи също са намалели с 6%. Броят на 
майките, които получават социална помощ за отглеждане на дете до 1 година (т.е. неосигурени 
майки), и общите разходи по програмата са намалели с 4%. Помощта за бременните майки е 
намаляла, както по отношение броя на получателите, така и по отношение на разходите с 2%. 
Броят на първокласниците, получили еднократна помощ, също е спаднал – с 6,5%. Останалите 
програми не се определят от доходите, следователно тяхното изпълнение очаквано не беше 
засегнато от кризата. 

Обезщетенията, изплатени от Националния осигурителен институт на социално осигурените 
родители, останаха незасегнати от кризата. Те следваха тенденцията, обусловена от продъл-
жаващия спад на броя на ражданията, заедно с постоянното увеличаване на социалноосигури-
телния доход. Получателите на изцяло платен отпуск по майчинство спадна с 3,7%, докато об-
щите разходи се увеличиха с 9,6%. Получателите на фиксираното обезщетение от 380 лева за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст също намаляха с 5%, което означава, че кризата не е 
засегнала възможностите за връщане на работа на родителя, който получава обезщетението. 
Единственото плащане, при което има съществена промяна, е платеният отпуск за полагане на 
грижи за болен член от семейството  или в случай на карантина: свързаните с деца разходи са 
увеличени двойно в сравнение с  2019 г.

В сила от 1 август 2020 г. правителството увеличи разходните стандарти за широк кръг от соци-
ални услуги за деца. Финансирането на повечето услуги беше повишено с 10%, а 20% допъл-
нителни бяха отпуснати за резидентните грижи. Общото въздействие беше увеличение с 6% на 
общите разходи за социални услуги за деца в сравнение с бюджетния план за 2020 г. или общо 
увеличение с 16% в сравнение с нивото на разходите през  2019 г.

Освен увеличението на разходните стандарти за социални услуги за деца правителството съз-
даде две нови схеми. През юли 2020 г. беше създадена схемата за еднократно изплащане на 
помощ за деца, които започват 8-ми клас, която е идентична по размер и допустимост на вече 
съществуващата схема за първокласниците (помощ от 250 лева за едно дете въз основа на 
получавания доход). През ноември 2020 г. правителството стартира програма в подкрепа на 
семействата с деца на възраст до 14 години, които трябваше да си останат вкъщи, когато дет-
ската градина или училището премине на дистанционно обучение. Програмата се основава на 
доходите, макар че прагът за получаване на помощта е почти два пъти по-висок от този, който 
се прилага за месечните помощи за деца. Размерът на помощта се основава на дните, в които 
детето не посещава училище (между 25% и 100% от пълната сума), с пълен месечен еквива-
лент на една минимална заплата за 1 дете и 1,5 минимални заплати за 2 или повече деца под 
14-годишна възраст в семейството. Само за един месец (декември 2020 г.) по програмата бяха 
подкрепени почти 23 хиляди семейства с 18,6 милиона лева. Правителството одобри също 
така някои ad hoc проекти, най-вече за закупуването на 80 000 лаптопа, използвайки ресурси 
от програмата на ЕС REACT, и 16 000 лаптопа от националния бюджет.
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Фигура: Изменение в разходите за основните програми за подпомагане, свързани с деца 

Източник: Отчети на МТСП и НОИ

Пандемията от COVID-19 насърчи провеждането на по-широк дебат относно необходимостта 
от увеличаване на социалните разходи като цяло, и по-специално финансирането на социал-
ни мерки и програми, свързани с деца. В резултат на това при приемането на Държавния бю-
джет за 2021 г. няколко схеми бяха разширени. Еднократните и месечните плащания за пре-
венция на изоставянето на деца и реинтегрирането на деца в семейства съгласно Закона за 
закрила на детето бяха увеличени. Месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година беше 
повишена от 100 лева на 200 лева. Еднократните помощи за деца, започващи 1-ви и 8-ми клас 
в училище, бяха увеличени от 250 лева на 300 лева, и подоходният критерий беше премахнат. 
Програмата  за подкрепа на доходите на семействата с деца до 14-годишна възраст, които не 
посещават училище, продължи, а сумата на помощта нарасна заедно с минималната заплата; 
само през първото тримесечие на 2021 г. разходите достигнаха 26,5 милиона лева.

Най-сериозната дискусия се проведе във връзка с предложението месечната помощ за от-
глеждане на дете да стане универсална. Дори и при подоходен критерий тази програма обхва-
ща над 56% от общата социална помощ, насочена към семейства с деца през 2020 г. Първо-
начално  правителството предложи премахване на подоходния критерий, което би довело до 
удвояване на броя на получателите. Парламентът обаче прие алтернативна схема: оставане 
на съществуващите социални помощи с подоходен критерий  и значително повишаване на 
данъчните облекчения за деца. Приспадането от годишния доход  беше увеличено от 200, 400 
и 600 лева на 4500, 9000 и 13 500 лева за едно, две или три деца съответно. Тъй като насто-
ящата данъчна ставка в България е 10%, сумата на данъчното облекчение на месечна база е 
малко под месечната помощ за дете, т.е. 37,5 лева за едно дете и 75 лева за две деца. Този 
подход създаде особената ситуация, при която бедните семейства без облагаем доход полу-
чават само месечни помощи от социалния бюджет, а семействата с доход до нивото на подо-
ходния праг получават както месечни помощи, така и данъчни облекчения. Законът предвиж-
да повишените данъчни облекчения за деца да се прилагат като еднократна анти-кризисна 
мярка по COVID-19  само за 2021 г. и решението за постоянното им прилагане трябва да бъде 
взето от следващия парламент. 

2019 2020

1,5 1,5 0 -  -2%
24,8 22,9 2 -  -8%

5,1 6,5 1               28%
15,1 14,6 1 -  -4%

295,5 279,1 16 -  -6%
169,0 171,2 2               1%
443,2 484,7 42             9%
173,5 166,4 7 -  -4%

3,0

18,6

2019 2020
9 980         9 821         159 -  -2%

63 069       58 360       4 709 -  -7%
31 856       29 909       1 947 -  -6%
12 606       12 143       463 -  -4%

572 790    540 982    31 808 -  -6%
26 113       26 289       176            1%

108 320    103 888    4 432 -  -4%
92 569       87 833       4 736 -  -5%

22 854       
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6. Заключения и препоръки

В България има установена и относително стабилна бюджетна система, с която се постигат 
следните три допълващи се и взаимно обвързани цели: поддържане на съвкупна фискална 
дисциплина; разпределяне на ресурсите в съответствие с приоритетите на правителството; 
насърчаване на ефикасното предоставяне на услугите. СитАн за УПФ идентифицира някои 
системни проблеми при УПФ, засягащи реализирането на правата на децата, които биха мог-
ли да бъдат разрешени с цел насърчаване на благосъстоянието на децата и за минимизиране 
на отрицателното въздействие на COVID-19 върху децата, юношите и техните семейства.  

Недостатъчен фокус на бюджетните средства върху резултатите на децата и най-уязви-
мите групи деца. В абсолютно изражение общите разходи за деца (общо и за едно дете) са 
се увеличили от 2017 г. насам. Тези средства обаче не се фокусират върху резултатите и не са 
насочени в достатъчна степен към подкрепа на най-уязвимите групи деца.

Ограничена наличност на бюджетни дезагрегирани данни. Наличието на надеждни бю-
джетни данни е от изключителна важност за подкрепата на бюджетното планиране в обла-
стите, свързани с деца, и за проследяването на това как ангажиментите по политиките се 
превръщат в преки действия. Често не се събират бюджетни дезагрегирани данни, с които да 
се гарантира добра насоченост, ефективност и наблюдение на политиките и интервенциите, а 
това ограничава също така възможността за анализ. 

Ограничен фокус на политиките и бюджетирането върху резултатите. Публичната поли-
тика предполага съвместяване на противоречащи си приоритети и рискове чрез добър ана-
лиз, за да се постигне най-добрият подход и да се определят инструментите, институциите и 
управлението, които са необходими за изпълнението и поддържането на политиките, с цел да 
се гарантира постигането на устойчиви резултати.   

Наблюдението на изпълнението е недостатъчно и често не стават ясни причините, поради 
които съществуващото законодателство и политики не водят до постигането на заложените 
цели: причините може да са различни и да включват недобре насочени политики, неадекватно 
изпълнение, лошо синхронизиране, неправилно избрани целеви групи, недостатъчно финан-
сиране и т.н.  

Ограничено финансиране на междусекторните интервенции за решаване на сложни въ-
проси като развитието в ранна детска възраст, приобщаване на децата с увреждания и посре-
щане на нуждите на юношите, свързани с тяхното психично здраве. 

Местните власти нямат достатъчен капацитет, бюджет и правомощия да разработват 
и прилагат решения, насочени към нуждите на децата и юношите. Това може да се дължи 
отчасти на ограничените правомощия, предоставени на местната публична администрация, 
недоброто съгласуване на отговорностите между централната, областната и местната власт 
и доставчиците на услуги, липсата или ограничен капацитет на местните администрации и не-
достатъчно финансиране. В резултат на това достъпът до качествено здравеопазване, ОГРДВ 
и социални услуги се различава съществено в различните региони на страната. 
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6.1. Основни възможности за действие 

Документът за бюджета отразява „истинските“ приоритети на политиката на правителството, 
тъй като чрез бюджета политиките и политическите ангажименти се превръщат в решения за 
това къде да бъдат насочени средствата и как да бъдат събрани приходите. Могат да се на-
правят следните по-конкретни препоръки:

Поемане на стратегически ангажимент от страна на правителството да увеличи бю-
джетните средства за децата и поне да ги поддържа на средното равнище за ЕС като 
дял от БВП. Насърчаване на политическия диалог и създаване на национален консенсус за 
увеличаване на бюджетните разходи за здравеопазване и образование, за да се достигне 
средното равнище за ЕС като дял от БВП, както и увеличаване на финансирането за допъл-
нителни програми в подкрепа на най-уязвимите групи деца и региони. 

Насърчаване на стратегическото дългосрочно планиране и бюджетиране с фокус върху 
резултатите. Основаното на резултати бюджетиране има за цел да подобри ефективността 
на използването на ресурсите на всички нива на управление. То обвързва разпределението 
на ресурсите с набелязаните крайни цели. Основаното на резултати бюджетиране е тясно 
свързано с процеса на планиране. За да се постави фокус върху резултатите на децата, тряб-
ва да бъдат определени цели и задачи, които да се обвържат с бюджетните разпределения. 
Подобряването на основаното на резултати бюджетиране на всички ресорни министерства 
може да помогне за по-доброто обвързване на политическите решения с бюджетирането и 
да гарантира, че всички цели, свързани с реализирането на правата на децата и юношите, са 
добре финансирани, изпълнявани и проследявани. Това ще улесни избора на стратегически 
политики чрез приоритизирането на програми и подобряването на междусекторното партньор-
ство в рамките на наличната ресурсна рамка на секторно и национално ниво.   

Задълбочаване на интегрирания подход и хоризонтални партньорства. Необходими са 
интегрирани подходи за справяне с проблеми като бедността, напускането на училище, до-
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машното насилие и психичното здраве, тъй като те излизат извън обхвата на едно министер-
ство. По-активното ангажиране на ключови ресорни министерства, отговорни за насърчава-
нето на правата на децата и юношите за работа с Министерството на финанситеби могло да 
засили фокуса върху резултатите при децата и да увеличи хоризонталното сътрудничество. 
Междусекторните политики в подкрепа на децата трябва да имат ясно дефинирани цели, гра-
фици за изпълнение, роли и отговорности на всички участници при предоставянето на под-
крепа, както и ресурси, заделени за политиката, включително пари, умения и инфраструктура.

Междусекторното финансиране обикновено се планира в средносрочен до дългосрочен план 
за насърчаване на инвестициите в определени сектори (като образование, здравеопазване) 
или междусекторни теми (като ранно детско развитие, закрила на детето). Въпреки че меж-
дусеторните разходи могат да имат по-голямо и ефективно въздействие върху благосъстоя-
нието на децата, този вид финансиране по-трудно може да бъде измерено количествено и 
проследено. Като първа стъпка към насърчаването на по-доброто бюджетно съгласуване на 
ресорните министерства, които подкрепят децата, е важно да се гарантира разработването на 
съответни мерки и бюджети по политиките чрез междусекторно сътрудничество за постигане 
на синергия и намаляване на дублирането на ресурси и усилия. 

Насърчаване на модели на УПФ с участие на заинтересованите страни и ангажиране на 
родителите на национално и местно ниво. Бюджетирането с участието на заинтересовани-
те страни дава повече възможности на гражданското общество за участие при определяне на 
приоритетите на държавните разходи. Укрепването на механизмите за участие на гражданите 
ще помогне на родителите да осъзнаят по-добре целите на правителството и да изискват ре-
зултати при изпълнението на неговите политики и програми. Необходимо е да се предоставя 
пълна фискална и финансова информация редовно и своевременно. По-добрата осведоме-
ност за това как се разпределят и използват публичните средства може да помогне за взема-
нето на по-добри решения, за упражняване на по-голям обществен контрол и в крайна сметка 
да доведе до подобряване на услугите и резултатите за децата. 

Необходимо е също така да се овластят гражданите, включително децата и юношите, общ-
ностите и организациите на гражданското общество, да проследяват разходите и да участват 
в националните (и местните) процеси на бюджетиране. За да се чуят гласовете на гражда-
ните, е необходимо да се създадат механизми за обратна връзка и да се улесни участието 
на гражданите, включително на децата и юношите, във вземането на решения за бюджета 
както на местно, така и на централно ниво.111 Участието на обществеността и организациите 
на гражданското общество ще направи процеса на бюджетиране по-прозрачен и достъпен за 
обществен контрол. 

111  UNICEF’s Engagements in Infl uencing Domestic Public Finance for Children (PF4C) A Global Programme Framework, 2017
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