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1. Резюме
Бедността и социалното изключване са много сложни явления с множество
проявления. Те засягат не само доходите и материалното състояние на хората, но и
възможностите им активно да участват в обществото.
Европейското разбиране за „бедност” е, че бедни са тези лица, семейства и
групи, чиито ресурси (материални, културни и социални) са толкова ограничени, че
ги изключват от минимално приемливия начин за живот в държавите-членки на
Европейския съюз (ЕС), в които те живеят.
Европейското разбиране за „социално изключване” е, че социалното
изключване е процес, при който определени хора са изтласкани на ръба на
обществото и са възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност
или поради липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия
живот, или в резултат от дискриминация. Това ги отдалечава от възможността за
работа, доходи и образование, както и до социални и общностни мрежи и дейности.
Те имат ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решение, и така често
се чувстват безвластни и неспособни да упражняват контрол върху решенията,
които влияят върху техния ежедневен живот.
За изпълнението на заложените мерки по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ в одобрената Стратегия за водено от общностите местно
развитие на МИГ Девня – Аксаково“ е необходимо да се да се проучат параметрите
на това явление, факторите, които го обуславят и възможните интервенции за
неговото ограничаване на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Проучването е
пряко свързано с Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване ,
намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата от
стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня Аксаково“. Приоритетът е насочен към
задоволяване потребностите на местната общност от устойчива и качествена
заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на различни
групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.
Доклада за извършеното изследване съдържа 13 раздела. Посочена е
методологията, формулирани са изследователските въпроси, посочени са
използваните в изследването методи и техники. В раздели 5,6 и 7 е направен обзор
на социалното изключване на европейско, национално и местно ниво.
В раздел 9 е разгледана конкретната ситуация на територията на МИГ „Девня
– Аксаково“. Изведени са тенденциите и възможностите за преодоляване на
бедността и социалното изключване.В раздел 10 са разгледани са факторите за
бедността и социалното изключване.
В раздел 11 е разгледана националната политика за преодоляване на
бедността и социалното изключване.
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В раздел 12 са разгледани възможностите интервенция за ограничаване на
бедността на местно ниво
В раздел 13 са представени добри практики за социално включване чрез
заетост, социални услуги и обучение

2. Методология
Един от възможните подходи за изясняване същността на социалното включване е
на базата на неговия антипод – социалното изключване. Социалното изключване се
разглежда като проблем, свързан преди всичко с ограничаването и/или отнемането
на достъпа до съществуващи в обществото материални и духовни ценности и
ресурси. Причините за възникване на това явление не се коренят само в
индивидуалните различия и предпочитания, а и в социалните структури и
институции, които хората са създали, в културата на съответното общество.
Индивидите, които попадат в ситуация на социално изключване не могат да се
възползват от потенциално предоставяните им от обществото социални права.
Освен това има известна трайност на ограниченията в достъпа (или отнемането на
достъпа) до ресурсите на обществото.
Социалното изключване е многостранен и продължителен процес на ограничаване
и/или отнемане на:
 Достъпа до материални и културни ценности и ресурси на обществото.
 Достъпа до всички или част от институциите на обществото, във и чрез които
се осъществяват дейностите на индивидите и групите в различните сфери на
живота.
 Възможностите за реализация на социалните и гражданските права на
индивидите и групите.
Основната цел на това проучване е да се изследва текущото състояние на
бедността и социалното изключване на територията МИГ „Девня-Аксаково“, да се
изследват параметрите и фактурите, които обуславят социалното изключване, както
и да се очертаят възможности за финансиране на инициативи за превенция на
явлението „социално изключване“ и посочат добри практики на социално
включване. Изготвянето на анализа е в подкрепа изпълнението на Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня –Аксаково“.
Предмет на изследването е текущото състояние на групите изложени на риск от
бедноста, представяне на факторите, които влияят върху явлението и възможности
за преодоляване.
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3. Изследователски въпроси
Основната изследователска задача е да бъде установено нивото на бедност
и социално изключване на територията на МИГ „Девня-Аксаково“, като се
анализират статистически данни и направи анализ и съпоставка на регионално,
национално, и европейско ниво.
Основни изследователски въпроси:
 Същност на социалното изключване и социалното включване;
 Съпоставка и анализ на Европейско и национално ниво на факторите
влияещи върху бедността;
 Съпоставка и анализ на Регионално и местно ниво факторите влияещи
върху бедността и социалното изключване;
 Анализ на възможностите за промяна на националните, регионалните и
местните политики за ограничаване на социално изключване;
 Представяне на възможности и добри практики за социално включване.

4. Използвани методи
Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за
събиране на базови данни и информация, методи за тяхната обработка и
интерпретиране и методи за представяне на обработената информация.
Кабинетно проучване – събиране на данни и информация от различни
институции, събиране на познания, мнения, опит и предложения чрез анкета.
Анализ и Синтез – анализиране на базовата изходна информация и данни,
обобщаване на резултатите, изводи и препоръки.
Оценка – оценка на състоянието на територията относно статистически
показател „бедност“.
Сравнение – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от
проучването и наблюдението и формулиране на изводи.
Работа в екип – разпределение на задачите в рамките на екипа за изготвяне на
анализа.
Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите,
ще се използват геометрически изображения на функционална зависимост с
помощта на линии на равнината. Анализа съдържа цветни карти, таблици, графики,
фигури и схеми.

5. Същност на социалното изключване и включване
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5.1 Социално изключване
Социалното изключване е процес, при който определени индивиди са
изтласкани на ръба на обществото и са възпрепятствани от пълноценно участие по
силата на тяхната бедност, поради липсата на основни компетентности, на
възможности за учене през целия живот, или в резултат от дискриминация. Това ги
поставя на трудно преодолима дистанция от заетостта, доходите и образованието,
както и от социалните и обществените мрежи и дейности. Изключените индивиди и
групи имат ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решения, поради
което мнозинството от тях често чувстват себе си безвластни и неспособни да
контролират решенията, които влияят върху техния ежедневен живот и
биографичната им перспектива.

5.2 Социално включване
Социалното включване е процес, който осигурява на изпадналите в риск от
бедност и социално изключване да получат възможностите и ресурсите,
необходими за пълното им участие в икономическия, социалния и културния живот
и да се радват на стандарт на живот и благосъстояние , считани за нормални в
обществото, в което те живеят. Този процес им гарантирапо-голямо участие в
процеса на вземане на решенията, които влияят върху техния живот и по-голям
достъп до фундаменталните човешки права.
В тази връзка приемаме, че политиките за социално включване съставляват
процес, насочен към постигане на по-високо качество на живот на индивиди и групи
в риск от бедност и социално изключване. Важно е да се подчертае, че
икономическите възможности на нашата страна не са единственият фактор,
определящ какъв е или ще бъде потенциалът на политиката за социално
включване. Политическата ангажираност също има определящо значение.
Аргументите за това са два.
Първо, в България съществуват множество стратегии (близо 200), като поголямата част засягат социалното развитие. Въпреки всичко, резултатите са далеч
от очакваните. Второ, ако качеството на живот на хората зависеше само от степента
на икономическо развитие, нямаше да има нужда да се правят стратегии и да се
определят приоритети в областта на социалното включване. Нямаше да има нужда
и от задълбочени научни изследвания на тази проблематика. От тази гледна точка:
Постигането
на
висок
и
устойчив
икономически
растеж,
стабилна
макроикономическа среда и публични финанси са важни предпоставки за
реализиране на приоритетите на политиката за социално включване . Необходимо е
да се запазят и ускорят темповете на икономически растеж, да се стимулира
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нарастването на заетостта и подобряване на нейното качество, да се запази
валутният борд за гарантиране на финансовата устойчивост. Но макар и важно,
икономическото развитие не е единственото средство за социален напредък, а в
редица случаи не е и най-важното.
Възходящото икономическо развитие не води от само себе си до социално
включване , необходими са и допълнителни мерки, но най-важно е въпросът за
подобряване качеството на живот на хората да бъде включен във всички държавни
политики.
От ключово значение е правилното разпределение на съществуващия ресурс .
Не е оправдание обстоятелството, че ресурс няма или че производителността е
ниска; напротив, има достатъчно средства, но тяхното разпределение може да бъде
по-ефективно. Структурните фондове на ЕС дават допълнителни възможности,
които не се използват в тази посока.
В областта на бюджетната политика държавата следва да се ангажира с
изграждането на устойчиви структури и опори за социално-икономическо развитие,
като „презастраховането” на приходите се преодолява за сметка на реформиране и
приоритетно финансиране на образованието и здравеопазването.
Необходим е интегриран подход , разглеждащ бедността и социалното
изключване като проблем на функционирането на икономическите и социалните
институции (пазар, държавен сектор, гражданско общество, семейство и т.н.).
Радикалната промяна означава три неща: първо , институциите да бъдат оценени
от гледна точка на тяхната „приобщаваща” функция; второ , проблемът за повисокото качество на живот за всички да се интегрира в тяхната мисия и трето , ако
приобщаващата функция не се изпълнява достатъчно ефективно, те да бъдат
реформирани;
Важна част от процеса на реформиране на институциите е тяхното
демократизиране , като за целта е необходимо да се признае правото и ролята на
заинтересованите страни (социални партньори, граждански организации, отделни
граждани) пряко да участват в и пряко да влияят върху процеса на вземане на
решение, засягащо техните съдби.
Политическите приоритети имат много важно значение, дали социалното
изключване може да бъде преодоляно в разумни срокове. Необходими са обаче
решителни, подредени по важност (по направления) и добре насочени (към
определени целеви групи) мерки. Правителствата предпочитат – поради желанието
да се харесат на колкото е възможно повече избиратели - да се занимават с всичко,
но поради липсата на приоритети в крайна сметка постигат малко или нищо. Затова
определянето и подреждането на приоритетите е от ключово значение. И доколкото
социалното включване е проблем на (почти) всички държавни политики, все пак
могат да бъдат подредени няколко сектора, където прогресът е възможен в кратки
срокове и където резултатите ще бъдат съществени. Ето защо приемаме, че:
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Секторите, които имат приоритетно значение за политиката за социално включване
са следните:образование, здравеопазване, пазар на труда и анти-бедност политика.
Сред тези сектори няма „по-важен от най-важните” и всички са стълбове на
политиката за социално включване.
Дейностите трябва да протичат едновременно във всички четири сфери,
независимо, че резултатите във всяка от тях се проявяват с различен времеви лаг.
Целевите групи, към които трябва приоритетно да се насочват мерките са следните:
деца,безработни,
работещи
бедни,
неграмотни,
нискоквалифицирани
и
нискообразовани хора в трудоспособна възраст, клошари, самотно живеещи без
близки и роднини, многодетни семейства, самотни родители с деца, пенсионери,
ромски фамилии в гета, хора с увреждания.

6. Бедност и социално изключване в ЕС и политики за преодоляване
Борбата срещу бедността и социалното изключване е в основата на
Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. С над
120 милиона души в ЕС през 2008 г., изложени на риск от бедност или социално
изключване, лидерите на ЕС обещаха да доведат до 2020 г. най-малко 20 милиона
души от бедността и социалното изключване.
Основни предизвикателства са икономиките на страните от ЕС се
възстановяват, като подобренията са в полза и на най-уязвимите. През 2017 г. в ЕС
имаше 4,4 милиона по-малко хора, живеещи в риск от бедност или социално
изключване, в сравнение с нивата отпреди кризата през 2008 г. Това представлява
спад от над 10 милиона, тъй като този брой достигна своя връх през 2012 г.
Това все още е над целта, заложена в стратегията „Европа 2020“, но няколко
показателя са се подобрили, както е показано от статистиката за 2017 г.:
 22,4% от населението на ЕС е изложено на риск от бедност или
социално изключване - това включва 24,9% от всички деца в Европа,
23,3% от жените, 18,2% от тези над 65 години
 6,7% от всички европейци все още живеят в тежки материални лишения,
въпреки че броят им значително намалява
 17% от европейците живеят с по-малко от 60% от средния доход на
домакинството в страната
 9,3% от европейците живеят в домакинства, в които никой няма работа
Гражданите на ЕС обаче не са се възползвали равномерно от икономическото
възстановяване.
Средно най-богатите 20% от домакинствата в ЕС печелят пет пъти повече от
най-бедните 20% домакинства.
По-малко хора живеят в домакинства на безработни, но нивото на бедност
остава високо или нараства, достигайки около 60% в ЕС.

8

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Делът на работещите бедни нараства в редица държави-членки, като достига
9,6% в ЕС.
30,1% от хората с увреждания в ЕС са изложени на риск от бедност или
социално изключване, в сравнение с 20,9% от хората без увреждания.
Системите за социално подпомагане в различните страни от ЕС не са еднакво
ефективни. Най-добрата система намалява риска от бедност с 57%, най-слабо
ефективният - с 16% (средният за ЕС е 34%)
Европейският стълб на социалните права обхваща 20 принципа, осигуряващи
нови и по-ефективни права за гражданите на ЕС. Тя има 3 основни ключови
области:
 Равни възможности и достъп до пазара на труда
 Справедливи условия на труд
 Социална защита и включване
Онговора на предизвикателствата е съвместен ангажимент между
националните правителства, институциите на ЕС и основните заинтересовани
страни за борба с бедността и социалното изключване, като се основава на целите
на политиката, заложени в стратегията за активно приобщаване и пакета за
социални инвестиции.

7. Бедност и социално изключване в България като държава-член на
ЕС
През 2017 г. в ЕС-28 имаше 112,8 милиона души, които живееха в
домакинства, изложени на риск от бедност или социално изключване , което се
равнява на 22,4% от цялото население. Хората, изложени на риск от бедност или
социално изключване, са в поне една от следните ситуации:
 застрашени от бедност след социалните трансфери (бедност с доходи);
 тежко материално лишени; или
 живеят в домакинства с много нисък интензитет на икономическа
активност.
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Фигура 1

Източник: Евростат

През 2017 г. (вж. фигура 1) в ЕС-28 живеят 53,5 милиона души, живеещи в
домакинства, които са изправени пред бедност по отношение на доходите (но нито
тежки материални лишения, нито много ниска интензивност на труда). 13,8 милиона
души са изпитали тежки материални лишения (но нито един от другите два риска), а
11,9 милиона души са живели в домакинства с много ниска интензивност на работа
(но не са изправени пред нито един от другите два риска). Допълнително 26,5
милиона души са живели в домакинства, изправени пред два от три от тези рискове,
докато още 7,1 милиона души са живели в домакинства, в които присъстват и трите
риска. Въпреки че се смята, че хората са изложени на риск от бедност или социално
изключване, веднага щом те се сблъскат с един от горепосочените рискове, 33,6
милиона души се сблъскаха с комбинация от два или дори всичките три риска. Това
представлява почти една трета (29,8%) от общия брой хора, изложени на риск от
бедност или социално изключване в рамките на ЕС-28 през 2017 г. Намаляването
на броя на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, е
едно от основните цели на стратегията „Европа 2020“.
В сравнение с 2016 г. броят на хората в риск от бедност или социално
изключване през 2017 г. е намалял с 5,1 млн. Души, което се равнява на намаление
на дела на общото население с 1,1 пр.п. Като такъв, делът на населението на ЕС-
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28, изложен на риск от бедност или социално изключване, е спаднал до ниво, което
не е било регистрирано, тъй като данните станаха достъпни през 2010 г.

Фигура 2

Източник: Евростат

През 2017 г. повече от една трета от населението е изложено на риск от
бедност или социално изключване в три държави-членки на ЕС: България (38,9%),
Румъния (35,7%) и Гърция (34,8%) (вж. Фигура 2). В другия край на скалата найнисък е делът на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване, в
Словакия (16,3%), Финландия (15,7%) и Чехия (12,2%). Както беше отбелязано погоре, между 2016 г. и 2017 г. процентът на бедност при показател риск от бедност
намалява с 1,1 пункта в ЕС-28 (23,5% - 22,4%).
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Фигура 3

Източник: Евростат

Фигура 3 представя опростен анализ за всяка държава-членка на ЕС по
отношение на дела на населението, изправен пред трите рискове на бедността или
социалното изключване, посочени по-горе, показващи:
• делът на хората в риск от бедност, включително тези, които живеят в
домакинства, които са изложени на риск от бедност, както и тези, които са изложени
на риск от бедност, съчетани с един или и двата от другите два риска. В ЕС-28 тази
група възлиза на 85,2 милиона души през 2017 г .;
• след това анализът показва допълнителната част от населението, изпитващо
тежки материални лишения (или като единен риск, или като съчетано с живот в
домакинство с много ниска интензивност на работа). В ЕС-28 тази група възлиза на
15,7 млн. Души през 2017 г .;
• в крайната категория се посочва делът на населението, живеещо в
домакинства, които се характеризират изключително с ниска интензивност на
работа (такива, които не са изложени на риск от бедност, нито пък изпитват
сериозни материални лишения). В ЕС-28 тази група възлиза на 11,9 милиона души
през 2017 г.
Сумата от трите категории, показани на фигура 3, съответства на общия дял
на населението, изложено на риск от бедност или социално изключване. Сред
населението, изложено на риск от бедност или социално изключване през 2017 г.,
12
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тези, които са изложени на риск от бедност (независимо дали са съчетани или с или
с други, или с други рискове или не), представляват четири пети или повече от
цялото население, изложено на риск от бедност или социално изключване Естония,
Швеция, Германия, Люксембург, Малта и Испания, докато в Гърция, България и
Унгария те съставляват три пети или по-малко от общата сума.

7.1 Анализ на рисковите групи
Като цяло, децата и възрастните в активна възраст имат по-висок риск от
бедност или социално изключване
Общо
EU-28
Bulgaria
Latvia
Estonia
Lithuania
Romania
Croatia
Malta
Cyprus
Greece
Italy
Portugal
Slovenia
United Kingdom
Germany
Poland
Belgium
Hungary
Spain
Ireland
Sweden
Austria
Finland
Czechia
Slovakia
Luxembourg
Netherlands
France
Denmark
Iceland (¹)
Norway (¹)
Switzerland (¹)

22.4
38.9
28.2
23.4
29.6
35.7
26.4
19.2
25.2
34.8
28.9
23.3
17.1
22.0
19.0
19.5
20.3
25.6
26.6
22.7
17.7
18.1
15.7
12.2
16.3
21.5
17.0
17.1
17.2
12.2
15.3
17.8

Деца
(0-17 години)
24.9
41.6
23.9
18.8
31.6
41.7
25.8
22.8
25.5
36.2
32.1
24.2
15.1
27.4
18.0
17.9
22.0
31.6
31.3
25.2
19.4
23.0
15.1
14.2
22.5
23.6
16.6
22.3
14.5
14.4
14.9
20.5

Възрастни
(18-64 г. )
23.0
34.8
24.5
19.2
25.7
34.6
24.6
16.1
25.3
38.6
30.5
23.9
17.3
21.3
19.6
20.4
20.7
26.3
28.2
23.0
17.5
18.0
16.7
11.5
15.5
22.8
19.0
17.7
20.6
12.6
17.1
15.0

Възрасти
(65 г. и над)
18.2
48.9
43.9
42.0
40.3
33.2
32.7
26.4
24.6
22.8
22.0
20.7
18.3
18.0
17.7
17.4
17.1
16.8
16.4
16.2
16.1
13.4
13.2
12.6
12.1
11.8
10.6
9.5
9.5
6.4
9.5
25.5
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Serbia
North Macedonia
(¹)
Turkey (¹)

Таблица 1

36.7

38.7

37.4

32.5

41.1
45.1

46.1
51.9

40.8
43.0

34.6
36.5

Източник: Евростат

С процент на риск от бедност или социално изключване от 24,9% в ЕС-28,
децата са били в по-голям риск през 2017 г. в сравнение с общото население
(22,4%), както е показано в таблица 1.
Процентът на децата, живеещи в едно домакинство, изложено на риск от
бедност или социално изключване, варира от по-малко от 15,0% в Дания и Чехия до
над 40% в България (41,6%) и Румъния (41,7%). Основните фактори, засягащи
бедността сред децата, са:
• положението на родителите на пазара на труда (което е свързано с тяхното
ниво на образование),
• състава на домакинството, в което живеят децата,
• и ефективността на държавната намеса чрез подпомагане на доходите и
предоставянето на услуги.
Има и по-уязвими групи деца, като тези с родители мигранти, които изискват
специално внимание.
Възрастните хора, определени тук като лица на възраст 65 и повече години, са
имали по-малък риск от бедност или социално изключване през 2017 г. в сравнение
с общото население, с 18,2% при 22,4% за цялото население. Този по-нисък риск се
наблюдава в 20 от държавите-членки на ЕС. Въпреки това, рискът от бедност или
социално изключване, пред който са изправени възрастните хора през 2017 г., е
значително по-висок от този за цялото население в Естония (+ 18,6 п.п.), Латвия (+
15,7 п.п.), Литва (+ 10,7 п.п.) и България (+ 10,0 п.п.). ). Тези различия в
относителното положение на възрастните хора зависят от редица фактори,
включително:
• характеристиките на пенсионните системи за настоящите пенсионери,
• възрастовата и половата структура на населението на възрастните хора, тъй
като разликата в заплащането на жените и мъжете обикновено води до различия в
пенсиите за жените.

7.2 Бедност по доходи
16,9% от населението на ЕС-28 е изложено на риск от бедност след
социалните трансфери през 2017 г.
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Ниво на риска от бедност:
преди социален трансфер

EU-28
Belgium
Bulgaria
Czechia
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Iceland
Norway
Switzerland
North Macedonia
Serbia
Turkey

Таблица 2

след социален трансфер

2016

2017

2016

2017

25.9
26.3
27.9
16.3
24.9
25.3
28.9
34.7
25.2
29.5
23.6
27.3
26.2
25.0
27.8
27.9
27.1
25.8
23.8
22.1
26.3
22.9
25.0
29.5
24.3
18.4
27.0
29.9
28.1
19.9
26.5
24.9
24.8
32.9
24.2

25.6
26.3
29.2
15.8
25.3
24.1
28.9
32.9
24.0
28.4
24.1
26.6
25.2
24.5
28.3
29.8
29.0
25.0
23.7
21.9
24.9
24.0
23.6
28.3
24.0
17.5
26.7
29.3
29.2
19.7
26.3
24.7
25.7
31.6
24.7

17.3
15.5
22.9
9.7
11.9
16.5
21.7
16.6
21.2
22.3
13.6
19.5
20.6
16.1
21.8
21.9
16.5
14.5
16.5
12.7
14.1
17.3
19.0
25.3
13.9
12.7
11.6
16.2
15.9
9.2
11.9
15.6
21.5
25.9
22.5

16.9
15.9
23.4
9.1
12.4
16.1
21.0
15.6
20.2
21.6
13.3
20.0
20.3
15.7
22.1
22.9
18.7
13.4
16.8
13.2
14.4
15.0
18.3
23.6
13.3
12.4
11.5
15.8
17.0
8.8
12.2
14.7
21.9
25.7
22.8

Източник: Евростат

Разглеждайки всеки един от трите елемента, допринасящи за риска от бедност
или социално изключване, 16,9% от населението на ЕС-28 през 2017 г. са изложени
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на риск от бедност след социалните трансфери (вж. Таблица 2), което означава, че
техният разполагаем доход е под прага на националния риск от бедност. Важно е
да се отбележи, че процентът на риск от бедност е относителна мярка за бедността
и че прагът на бедност варира значително между държавите-членки на ЕС.
Сред държавите-членки на ЕС през 2017 г. равнищата на риск от бедност
(след социални трансфери), равни или по-високи от 20,0%, са наблюдавани в
Румъния (23,6%), България (23,4%), Литва (22,9%), Латвия (22,1%), Испания
(21,6%), Естония (21,0%), Италия (20,3%), Гърция (20,2%) и Хърватия (20,0%). Найниски са в Словакия (12.4%), Финландия (11.5%) и Чехия (9.1%).
Процентът на риска от бедност (след социалните трансфери) се е увеличил с 1
пункт или повече в Люксембург, Обединеното кралство и Литва през 2017 г. в
сравнение с предходната година. Трябва да се отбележи, че в случая с
Обединеното кралство е имало прекъсване в сериите (година 2016). На други места
увеличението се наблюдава в България, Хърватия, Нидерландия и Дания , Белгия и
Латвия, Малта и Австрия. Най-голямо намаление на равнището на риск от бедност
между 2016 и 2017 г., над 1 процентни пункта, е в Гърция и Ирландия (по -1
процентни пункта), Унгария (-1,1 процентни пункта), Румъния (-1,7 процентни
пункта) и Полша ( -2,3 п.п.); голям спад (-0,9 п.п.) също се наблюдава в Швейцария.
Равнището на бедност преди социалните трансфери представлява малко поразлична картина от анализа след трансферите.
Процентът на риска от бедност преди социалните трансфери измерва
хипотетична ситуация, при която липсват социални трансфери (пенсиите не се
разглеждат като социален трансфер). Сравняването му със стандартното ниво на
риск от бедност (след социалните трансфери) показва, че тези трансфери имат
важен ефект на преразпределение, което спомага за намаляване на броя на
хората, изложени на риск от бедност. Тези проценти се изчисляват със същия праг
на бедност, както при процента на бедност след социалните трансфери, с други
думи, въз основа на 60% от средния доход, включително социалните трансфери.
Коефициентът на риск от бедност преди социалните трансфери е намалял с
0.3 процентни пункта между 2016 г. и 2017 г. в ЕС-28, достигайки 25.6%. Процентът
на риска от бедност преди социалните трансфери намаля в 18 от държавите-членки
на ЕС между 2016 и 2017 г. и остава непроменен на две. Най-голямо намаление е
регистрирано в Ирландия, където е намаляло с -1,8 п.п., а намаленията между 1,0 и
1,4 п.п. са регистрирани в Италия, Испания, Германия, Гърция и Румъния,
Португалия и Австрия и намалява с по-малко от 1,0 п.п. -членки. Увеличение от 1.0
п.п. или повече се наблюдава в Обединеното кралство и Полша (по 1,1 п.п.), в
България (1,3 п.п.), както и в Люксембург и Литва (по 1,9 п.п.), въпреки че - както бе
отбелязано по-горе - в случая с Обединеното кралство Кралството беше
прекъсване в серия. Наред с промените в разпределението на доходите, рисковете
от бедност могат да се променят поради промени в прага на бедността.(
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Самотноживеещи хора в риск от бедност, 2016 - 2017
2016
2017
Belgium
12 788
12 532
Bulgaria
4 048
4 510
Czechia
7 486
7 565
Denmark
12 800
12 714
Germany
12 707
12 729
Estonia
7 122
7 475
Ireland
10 998
11 020
Greece
5 438
5 423
Spain
9 200
9 308
France
12 375
12 271
Croatia
5 389
5 643
Italy
9 728
9 875
Cyprus
9 707
9 905
Latvia
5 540
5 569
Lithuania
5 616
5 854
Luxembourg
16 784
17 292
Hungary
4 963
5 019
Malta
10 323
10 601
Netherlands
12 717
12 732
Austria
13 867
14 001
Poland
6 512
6 650
Portugal
6 479
6 478
Romania
2 837
3 143
Slovenia
9 149
9 098
Slovakia
6 281
6 336
Finland
11 997
11 884
Sweden
12 451
12 100
United Kingdom
10 421
10 806
Iceland
12 482
13 316
Norway
16 994
17 325
Switzerland
15 954
16 561
North Macedonia
2 734
2 964
Serbia
2 999
3 059
Turkey
3 397
3 803

Таблица 3

Източник: Евростат

Равнището на риск от бедност също е чувствително към внезапни промени в
разпределението на доходите (вж. Таблица 3).
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България и Румъния отбелязаха увеличение с повече от 10% между 2016 и
2017 г. (съответно 10,8% и 11,4%), следвано от няколко държави-членки с повече от
4%, а именно Естония (5,0%), Хърватия (4,7%) и Литва (4,2%). Значителен ръст се
наблюдава и в Турция (12,0%), Северна Македония (8,4%) и Исландия (6,7%) за
периода 2015 - 2016 г. Въпреки това, в Белгия (-2,0%) е регистриран спад от 2% или
повече и Швеция (-2.8%). За да се превърнат колебанията в праговете на бедността
и да се избегнат заблуждаващи резултати в периоди на бързи и общи икономически
промени, Евростат изчислява и показател за риск от бедност, който е постоянен във
времето.

Фигура 4

Източник: Евростат

Този индикатор запазва прага на бедността в реално изражение за
многогодишен период и по този начин премахва ефектите от преместване на прага
на бедност. Степента на риск от бедност, която се поставя във времето, предоставя
допълнителна информация, тъй като предоставя по-дългосрочна перспектива за
развитието на паричната бедност, особено когато средният доход намалява.
Фигура 4 представя нивата на риск от бедност за 2016 г. и 2017 г., където
резултатите показват, че между 2016 г. и 2017 г. намаляването е отчетено във
всички държави-членки на ЕС, най-вече в Румъния (-5,3 п.п.), Кипър (- 4.6 п.п.) и
България (-3.9 п.п.). През 2017 г. 15,9% от населението на ЕС-28 се оценява като
изложено на риск от бедност (закрепена през 2008 г.), което е с 1 процентни пункта
по-ниско от стандартното (не е закотвено във времето) процент на риска от бедност
след социални трансфери (16.9%).
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7.3 Интензитет на активност
През 2017 г. делът на лицата на възраст 0-59 години, живеещи в домакинства с
много нисък интензитет на активност, намаля в 24 държави-членки на ЕС

Фигура 5

Източник: Евростат

Интензивността на активност се отнася до съотношението между броя на
месеците, които членовете на домакинството в трудоспособна възраст (18-59
години, които не са ученици на възраст между 18 и 24 години) са работили през
референтната година на дохода и общия брой на месеците, които същите членове
на домакинството биха теоретично работили. За лица, които са декларирали, че
работят на непълно работно време, броят на месеците по отношение на
еквивалентите на пълно работно време се изчислява въз основа на броя на
часовете, които обикновено работят по време на интервюто. Хората, живеещи в
домакинства с много ниска интензивност на труда, се определят като хора на
възраст 0-59 години, живеещи в домакинства, където възрастните са работили 20%
или по-малко от общия си потенциал през предходните 12 месеца.
Едва по-малко от една десета (9,5%) от населението на ЕС-28 на възраст 0-59
години живее в домакинства с много ниска интензивност на труда през 2017 г., с 1
процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. (вж. Фигура 5). През 2017 г.
държавите-членки с най-висок процент домакинства с много ниска интензивност на
работа са Ирландия (16,2%), Гърция (15,6%), Белгия (13,5%) и Испания (12,8%),
докато най-ниските проценти са регистрирани в Естония. (5,8%), Полша (5,7%),
Чехия (5,5%) и Словакия (5,4%).
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През 2017 г., в сравнение с 2016 г., делът на лицата на възраст 0-59 години,
живеещи в домакинства с много нисък интензитет на работа, намалява в 24
държави-членки на ЕС, най-силно в Испания (-2,1 п.п.) и Ирландия (-2,0 п.п.). В
Естония не се наблюдава никаква промяна, докато в Австрия, Люксембург, Швеция
и Латвия се наблюдава увеличение от 0,2 п.п. или повече, като най-голямо е
увеличението в Латвия (0,6 п.п.).
7.4 Тежки материални лишения

През 2017 г. 6,6% от населението на ЕС-28 беше сериозно материално
лишено.

Фигура 6

Източник: Евростат

Коефициентите на материални лишения допълват информацията за
социалното изключване, като предоставят оценка на дела на хората, чиито условия
на живот са силно засегнати от липсата на ресурси. Големият процент на
материални лишения представлява делът на хората, които не могат да си позволят
поне четири от деветте следните елемента:
• има просрочени плащания по ипотечни или наемни плащания, сметки за
комунални услуги, вноски за покупка под наем или други плащания по заеми;
• да могат да си позволят една седмица годишна почивка далеч от дома;
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• да могат да си позволят хранене с месо, пиле, риба (или вегетариански
еквивалент) всеки втори ден;
• възможност да посрещнат неочаквани финансови разходи;
• възможност за закупуване на телефон (включително мобилен телефон);
• възможност за закупуване на цветен телевизор;
• възможност за закупуване на пералня;
• възможност за закупуване на автомобил;
• да могат да си позволят отопление, за да поддържат къщата топла.
В ЕС-28 6,6% от населението са били сериозно материално лишени през 2017
г. (вж. Фигура 6). Делът на тези, които са тежко материално лишени, варира
значително между държавите-членки на ЕС, вариращи от по-малко от 2,0% в
Люксембург и Швеция (както и в данни за Исландия и Швейцария - 2016) до повече
от една пета в Гърция (21,1%) и една трета в България (30.0%).
Докато в периода между 2016 г. и 2017 г. процентът на тежките материални
лишения в ЕС-28 намалява с 0.9 п. п., Три държави-членки на ЕС отбелязват
увеличение: Швеция (0.3 п.п.), Дания (0.5 п.п.) и Австрия (0.7 п.п.). Макар че в
Нидерландия няма промяна в нивото на тежките материални лишения между 2016
г. и 2017 г., процентът е намалял в 24 държави-членки, като спадът е по-голям от
2,0 п.п. в Италия (-2,0 п.п.), Кипър (-2,1 п.п.), Хърватия ( -2.2 п. П.) И Румъния (-4.1
п.п.).
През 2017 г. 33,8% от населението на ЕС-28 не може да си позволи неочаквани
финансови разходи

Фигура 7

Източник: Евростат
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Една от материалите за материални лишения е изправена пред неочаквани
разходи. Тази позиция измерва способността на домакинството да покрие - от
собствените си ресурси - неочакван разход в размер на една дванадесета от прага
на бедността.
През 2017 г. 33,8% от населението на ЕС-28 съобщава за трудности при
посрещането на такива неочаквани разходи (вж. Фигура 7), което представлява
спад с 2,6 п.п. в сравнение с 2016 г. За този показател има значителни различия
между държавите-членки на ЕС. Процентът на хората, които съобщават за такива
затруднения през 2017 г., варира от по-малко от една четвърт в Холандия (20,7%),
Австрия (20,6%), Люксембург (20,4%), Швеция (19,7%) и Малта (15,8%), до повече
от половината в осем държави-членки, достигайки връх в Латвия (59,9%). В
сравнение с 2016 г. делът на хората, които съобщават за трудности, пред които са
изправени неочаквани разходи, е намалял във всички държави-членки на ЕС, с
изключение на две, а именно Естония (+4,7%) и Дания (+0,6%). В Чехия, Словения,
Малта и Обединеното кралство се наблюдава намаление на дела на населението,
което е съобщило за трудности при неочаквани разходи от 4,0 п.п. или повече,
докато в Кипър съотношението е с 6,5 п.п. други по този показател, тъй като този
дял е намалял с 19.3 п.п. в Унгария, от 50.8% през 2016 г. до 31.5% през 2017 г.
Също така, Исландия и Сърбия отбелязаха забележителни намаления съответно с 6.0% и -4.2%.

8. Бедност и социално изключване в България
Видно от гореизложеното изследване на Евростат за международно сравнение
на населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, ни определя
като „най-бедната страна в ЕС”. Кои са факторите, които опрделят това място.
Комбинираният индикатор за риск от бедност и социално изключване включва
три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и
материални лишения. Това е и причината неговата стойност винаги да е по-висока
от относителния дял на бедните, тъй като има домакинства, които макар да не са
бедни, имат ниска икономическа активност или отговарят на поне 4 от 9-те критерия
за живот в материални лишения. В периода между 2008 г. и 2017 г. този риск у нас
намалява от 44,8% на 38,9%, като най-високата стойност е регистрирана през 2010
г. (49,2%), а най-ниската е именно последната публикувана от Евростат.
Относителният дял на населението в риск от бедност и социално изключване е
сложен показател, при чието тълкуване трябва да се имат предвид няколко неща:
1. Относителният ръст на бедното население в България през последните
няколко години (от 21% през 2013 г. до 23,4% през 2017 г.) се дължи на покачването
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на линията на бедност от 285 на 351 лв. Последната се равнява на 60% от
медианния доход, т.е. на 60% от дохода на хипотетичния „среден българин”, от
който половината население има по-висок доход, а другата половина – по-нисък.
Увеличаването на линията на бедност е добра новина за икономиката – твърдение,
което е лесно доказуемо с обратния пример, на който станахме свидетели при
последната криза. Тогава в периода между 2010 и 2012 г. линията на бедност се
понижи от 295 на 280 лв., като следствие от това, че стотици хиляди българи
загубиха работата си.
2. Ръстът на медианния доход (и оттук линията на бедност) е следствие от
повишаването на трудовите възнаграждения и експанзията на пазара на труда.
Повече хора работят, повече хора получават заплати (при това нарастващи), което
води до повишаване на благосъстоянието на споменатия „среден” българин. Това
бута линията на бедност нагоре, поради което лица с никакви, ниски и фиксирани,
ниски и бавно нарастващи доходи (като пенсионерите) са сред най-често
сменящите статута си от „беден” на „не-беден” при промяна на линията на бедност.
Шансът при подобрение на медианния доход те да паднат под линията на бедност е
голям, тъй като заради демографското състояние и характеристиките на
пенсионната система, нарастването на пенсиите не успява да следва темпа на
заплатите.
3. Докато повишаването на относителния дял на бедното население води до
покачване на стойността на комбинирания индикатор за бедност и социално
изключване, спадът на населението, живеещо в материални лишения (от 43% през
2013 г. до 30% през 2017 г.), оказва ефект в обратната посока. Този спад в известна
степен се дължи на подобрения метод на събиране на информацията от страна на
НСИ, но е безспорно, че част от него се дължи и на подобряване на
благосъстоянието на домакинствата.
4. Въпреки споменатата експанзия на трудовия пазар населението, живеещо в
домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, спада минимално
между 2013 и 2017 г. - от 11,6% на 10,5%. В унисон с наши предишни анализи,
базирани на други статистически изследвания, това показва, че част от населението
на страната е трайно изключено от случващото се в икономиката (доброволно или
принудително), дори що се касае до периоди на относителна стабилност.
Относителен дял на живеещите в риск от бедност и социално изключване
според вида риск (2017), %
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Фигура 8

Източник: Евростат

Сравнението между различните групи лица, които формират комбинирания
индикатор, показва наличието на значителни разминавания между средните
стойности за България и ЕС. Вижда се, че огромната роля за високата обща
стойност за страната ни играе групата на лицата, които не са в риск от бедност,
нямат нисък интензитет на икономическа активност, но в същото време живеят в
материални лишения. Тази група формира общо 13,5% от населението (и
съответно една трета от тези 38,9% българи, които живеят в риск от бедност и
социално изключване), но нейната роля в предишни периоди е била още по-голяма.
Най-високата стойност тук е регистрирана през 2010 г., когато в тази ситуация са
били 27,1% от населението – два пъти повече, отколкото през 2017 г.
Както вече беше споменато, подобрението по този показател отразява както
повишаването на жизнения стандарт, така и подобрената методика на НСИ за
анкетиране на домакинствата. По-важно е друго – тъй като този показател
представлява не относителна, а абсолютна оценка за благосъстояние (показва
дали едно домакинство може да си позволи дадени стоки и услуги), различията
между България и средните стойности за ЕС далеч не са изненадващи. Именно
това обаче прави тенденцията на спад още по-радваща, особено що се касае до
последните данни, при които вече ефектът от променената методика би следвало
да е минимален.
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Кратък преглед на факторите за бедност
Ако разгледаме структурата на живеещите в риск от бедност и социално
изключване, виждаме, че някои отдавна установени зависимости стават все по-ясно
изразени.
Ролята на образованието остава водеща, като през последното десетилетие
се наблюдава почти двукратно подобрение на индикатора при лицата с висше
образование, относителна стабилност при лицата със средно образование и
влошаване при лицата с основно и по-ниско образование. Близо три четвърти от
лицата на 18-64 г. в последната група живеят в риск от бедност и социално
изключване, което е 2,5 пъти по-висок риск от този при лицата със средно
образование и 7,5 пъти по-висок риск от този при висшистите.
Относителен дял на населението на възраст 18-64 г., живеещо в риск от
бедност и социално изключване (2008/2017), %

Фигура 9

Източник: НСИ

Трябва да се отбележи, че този риск може да се материализира дори при наличието
на заетост, което се вижда както от структурната статистика на наетите и
възнагражденията на труд, така и от EU-SILC. Нашите последни изчисления на база
анонимизираните данни от EU-SILC 2016 сочат, че средният разполагаем нетен
доход при заетите висшисти възлиза на 1032 лв., което е с 45% над нивата при
заетите със средно образование, с 125% над нивата при заетите с основно
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образование и близо 4 пъти над нивата на заетите с начално или никакво
образование.
Ако разгледаме най-често срещаните видове домакинства, се вижда, че
единствената група, при която се наблюдава ръст на относителния дял на
живеещите в риск от бедност и социално изключване, са многодетните
домакинства. При всички останали положението през 2017 г. е по-благоприятно от
използваната от Евростат в сравнението 2008 г.
Риск от бедност и социално изключване според вида на домакинството
(2008/2017), %

Фигура 10

Източник: НСИ

9. Бедност и социално изключване на ниво МИГ „Девня-Аксаково“
Според дефиницията използвана в статистиката "Социалното изключване“
включва липсата на ресурси, права, стоки и услуги и невъзможността да участват в
нормалните взаимоотнош-+ ения и дейности, достъпни за мнозинството от хората в
едно общество, било то икономически, социални, културни или политически.
Изключването засяга качеството на живот на индивидите. Дефиницията предполага
липса на ресурси за участие, но и чувство за отхвърляне от обществото или
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определени групи или отхвърляне на обществото или определени групи в
обществото.
Обикновено тези, които са уязвими към изключване, включват: хора в бедност,
самотни родители, безработни, хора с увреждания, лица, които се сблъскват с
дискриминация въз основа на пол, раса, сексуалност или увреждане, бездомни
хора, в училище, хора с малка образователна квалификация, хора с ниско
самочувствие, хора със затруднения при пристрастяването и общности в области на
бедност.
Човек може да се чувства невключен поради: произход, религия, пол, статус на
дейност, увреждане, материални обстоятелства, сексуална ориентация, език,
възраст, външен вид, националност и т.н.
Поради липса на статистически данни на ниво община относно трите
компонента определящи социалното изключване:
риск от бедност, нисък
интензитет на икономическа активност и материални лишения. Анализът на ниво
МИГ „Девня-Аксаково“ ще се базира на статистистическата информация относно
риска от бедност, измерена по възраст, пол, образование.
Населението на община Аксаково съставлява 71 процента от общото
население на територията на МИГ-а. Според статистическите данни населението на
община Аксаково е по-бедно с 5 пункта от населението на община Девня. Също
бедността на ниво МИГ „Девня-Аксаково“ е приблизително с 5 пункта /4,8/ по-висока
от средната за област Варна и с 2,2 пункта по-ниска от средната за страната / 27
пункта/

Фигура 11

Източник: НСИ
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Процентното съотношение на бедните по общини, съставляващи МИГ-а е
илюстрирано на следващата диаграма:

Фигура 12

Източник: НСИ

Бедните на територията на община Аксаково са с 10 % повече от бедните на
територията на община Девня и съставляват 55 % от общия относителен дял на
бедните на ниво МИГ „Девня-Аксаково“.

28

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Фигура 13

Източник: НСИ

От графиката е видно, че на ниво МИГ „Девня-Аксаково“ най-голям процент е
бедността сред децата от 0 до 14 години / 35 %/, с нарастване на възрастта и
процента на бедност намалява, което е свързано с физическото израстване и
възможностите за работа. Най- ниска е бедността на възраст между 18- 64 години
/22,6%/, като след това тя отново бележи ръст на покачване, поради възрастовите
ограничения и физическата неспособност за полатане на труд.
Във всички възрастови показатели нивото на бедност в община Аксаково е повисоко от нивото в община Девня и е по-високо от средното за област Варна.
Община Девня има по-ниски показатели спрямо община Аксаково и във
възрастовата група над 65 години показателите й /21,3% /са по-ниски от средните за
област Варна /23%/.
Интересен показател, специфичен не само за България е „работещите-бедни“.
Въпреки полагането на труд, цената на труда е толкова ниска, че не е възможно да
се покриват стандартите за минимално задоволяване на потребностите. Видно от
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графиката 14 % от населението на община Аксаково не успява да покрива
минимално необходимия праг на бедност. Относителния дял на бедните на
територията на МИГ „Девня-Аксаково“ е по- висок с 3 % от средния за област
Варна. Причините за нова са както индивидуалните особености на индивида, така
нивото на минималната работна заплата, което е недостатъчно да покрие нуждите
на индивида, а в повечето случаи лицата са членове на семейства с 2 и повече
деца.

Фигура 14

Източник: НСИ

Един от основните фактори, който играе съществена роля за преодоляване на
социалното изключване е образованието. Видно от графиката по-долу най-висок е
процента на бедните с основно и по-ниско образование. Ниската степен на
образование възпрепятва търсенето и намирането на работа, социалните контакти
и възможностите за реализация както на пазара на труда, така и приобщаването
към обществото.
Новото на бедност на територията на МИГ сред лицата с висше образование е
по-ниско от средното за област Варна с 5 %, а сред лицата със средно образование
с 3,4 пункта. Нивото на бедност сред лицата с основно и по-ниско образование на
територията на община Аксаково е равно на средното ниво на бедност за област
Варна.
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Фигура 15

Източник: НСИ

Статистиката показва, че бедността сред жените е по-голяма спрямо
бедността сред мъжете, редица фактори като физически ограничения за полагане
на физически труд, който в повечето случаи е по-добре платен, ангажираност с
отглеждане на деца, както и за съжаления продължаващата тензенция за по-ниско
заплащане на жените спрямо мъжете обуславят тенденцията за все повече
задълбочаваща се бедност при жените.
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Фигура 16

Източник: НСИ

Видно от графиката нивото на бедност на територията на МИГ „ДевняАксаково“ бедността при жените е с 3,2 пункта по-висока от средната за област
Варна, а при мъжете с приблизително 4 пункта. Тенденцията за по-висока бедност
на територията на община Аксаково се запазва и по възрастов признак.
Какво обяснява по-високия риск от бедност при възрастните жени?
Във всички държави-членки средният пенсионен доход на жената
понастоящем е по-нисък и често значително по-голям от този на мъжа. За ЕС като
цяло средната пенсия на жените възлиза на 60% от средната пенсия на мъжете
през 2012 г. Важно е, че тези изчисления включват обезщетения за преживели
лица, които предпазват жените до известна степен от бедността след загубата на
техния партньор.
Често значителните различия между половете в пенсиите отразяват
различията между половете в заплащането, работното време и продължителността
на трудовия живот, с които се сблъскват жените по време на професионалния си
живот. Разликите в заплащането могат да се коренират в нивата на образование и
умения, както и в различните форми на сегрегация и дискриминация по полов
признак. Домакинските и грижовни задължения, свързани с децата и немощните повъзрастни роднини, попадат най-вече при жени, които в резултат на това изпитват
повече прекъсвания в кариерата и работа на непълен работен ден, отколкото
мъжете. И накрая, законоустановената пенсионна възраст за жените е все още по-
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ниска от тази на мъжете в някои пенсионни системи, което води до по-кратък
период на вноски и може да доведе до по-ниски доходи.
Освен това, фактът, че по-възрастните жени често живеят сами, са склонни да
изострят несигурната си икономическа ситуация, тъй като не могат да споделят
разходи, които не са напълно пропорционални на размера на домакинството
(например жилища, застраховка, електроенергия). 40% от жените над 65 години
живеят в едно домакинство в ЕС, в сравнение с едва 19% от възрастните мъже.
Заключението от този кратък преглед на данните и факторите влияещи върху
бедността и социалното изключване могат да се направят следните изводи:
1) Тенденциите, които се наблюдават у нас, са по-скоро положителни и
отразяват повишаващото се благосъстояние на обществото, което обаче очаквано
води и до нарастващо подоходно неравенство, особено по отношение на
относителното благосъстояние на нискодоходните групи, които нямат пряка връзка
с пазара на труда;
2) За да се стигне до значително и трайно намаляване на риска от бедност и
социално изключване, е необходимо не просто повече хора да работят, а повече
хора да имат по-добро образование и да работят;
3) Относителният дял на населението в риск от бедност и социално
изключване е комплексен индикатор, с който трябва да се работи внимателно.
Цитирането на крайната стойност, без разбиране за начина на нейното изчисление,
често води до подвеждане на широката публика.

10. Параметри и фактори, които обуславят бедността и социалното
изключване
10.1 Фактори
От представената статистическа информация се открояват трите водещи
фактора за попадане в бедност – икономическа активност, образование и
населено място. Факторът населено място не беше детайлно анализиран, но бе
ясно видим от висикито ниво на бедност на територията на община Аксаково където
има 21 малки населени места, и където възможностите за работа и образование са
ограничени. Профилът на бедните е силно повлиян от ниското образование
(основно, начално или по-ниско) и безработицата. Значителната част от бедните
живеят в малките населени места. Неравенството в е силно изразено между
отделни групи, а не в рамките на една и съща група според всеки от горните три
фактора. Голямо е например подоходното неравенство между заетите и
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безработните, между висшистите и необразованите, между населението в
градовете и малките населени места .
Фокусът на публичните политики неизбежно следва да попадне върху
факторите за бедност, а не върху фискалните мерки за покриване на „липсващия“
доход. Преодоляването на бедността и социалното изключване не би следвало да
се ограничава до административното повишаване на доходите, обезщетенията и
помощите. По-важните фактори са образованието и новите работни места. Водеща
цел на политиките трябва да е пресичането на пътеката от ниско образование към
безработица и в крайна сметка бедност.
Фискалната тежест на бедността, базирана на оценката на самите хора за
недостигащия доход в домакинството, за да „вържат двата края“, показва, че
разходните политики не могат да решат проблемите на бедността. Реформите в
областта на образованието и пазара на труда, както и адекватната регионална
политика са алтернатива за повишаването на доходите.
Провеждането на активна политика по отношение на доходите също ще
доведе до създаване на ефективни механизми за поддържане на социалните
баланси и за подпомагане на хората с ниски доходи. Постигането на устойчивост и
адекватност на пенсионната система, както и наличието на стабилна,
съвременна система за обществено осигуряване също играят съществена роля
в преодоляването на предизвикателствата в областта на бедността и социалното
изключване.
Независимо, че борбата с бедността и социалното изключване не може да
почива единствено на социалните трансфери като помощи, пенсии и т.н., тяхната
роля в условията на икономическа криза е съществена за намаляване на нейните
последици. Показателни са в това отношение данните за броя на лицата, които
получават месечни социални помощи . Лицата на територията на община Аксаково
за 2016 г. са 109, за 2017 – 72 лица, през 2018 г.-56 лица. За територията на община
Девня за 2016 г. са 99, за 2017 – 113 лица, през 2018 г.-80 лица са подпомогнати.
Поради това, от важно значение е повишаването на адекватността на
социалните трансфери като превенция на изпадането в бедност и/или
преодоляване на негативните последици. За да може това да бъде постигнато, е
необходимо политиките и всички законодателни промени, които касаят доходите, да
бъдат обект на оценка на въздействието. Това ще доведе до по-голяма
адекватност, целенасоченост и ефективност на публичните разходи за
социални плащания.
Високото ниво на бедност сред безработните и икономически неактивни лица
ясно показва, че липсата на заетост е една от основните причини за бедност и
социално изключване. Ето защо основен приоритет е активното включване на
отдалечените от пазара на труда – икономически неактивни, младежи,
продължително безработни, лица на социално подпомагане, лица без или с ниско
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образование и квалификация, лица с остарели знания и умения, неграмотни или
ниско грамотни лица, хора с трайни увреждания, възрастни работници и други.
Прилагането на интегрирани стратегии за активно включване за тези рискови
групи е основен инструмент за намаляване на бедността и социалното изключване.
Съчетаването на мерки за достъп до пазара на труда, предоставянето на
качествени социални услуги и осигуряването на адекватни доходи е подход за
социално включване, който обхваща целия цикъл на живота на човека и допринася
за превенция на предаването на бедността между поколенията. Безспорно е обаче,
че за да се постигнат тези цели е необходимо да се развиват икономически
дейности с потенциал за разкриване на нови работни места и постигане на
устойчив икономически растеж.
Освен осигуряването на адекватни доходи и достъп до заетост, осигуряването
на достъп до услуги, и най-вече – достъпът до основни здравни, образователни и
социални услуги, има пряк ефект върху преодоляването на последиците от
бедността и социалното изключване. Именно достъпът до образование,
здравеопазване и социални услуги има решаващо значение и за превенцията
на социалното изключване и бедността.

Ниското равнище на образование е един от основните фактори,
определящи бедността и социалното изключване. Показателни са данните за
нивата на безработица сред лицата със средно или с ниско образование, като те са
и основната група сред продължително безработните. Образованието е ключът към
успешна реализация на пазара на труда. Поради това, ефективният достъп до
образование за всички деца, независимо от техния социален статус, етнос и
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специфични потребности, е от ключово значение за превенцията на бедността и
социалното изключване. В тази връзка основните предизвикателства са намаляване
на равнището на отпадане от образователната система, осигуряване на достъп на
уязвимите групи, включително и на уязвимите етнически групи и децата с
увреждания, до качествено образование в общообразователна среда, както и
стимулиране и развиване на образователните възможности за уязвимите групи.
В сектора на здравните услуги затрудненият достъп на групите в най-голям
риск от социално изключване при ползване на здравни услуги води до влошаване
на общото им здравословно състояние и увеличаване на смъртността сред тях.
България продължава да е страната с един от най-високите показатели за
смъртност в ЕС и най-нисък естествен прираст, въпреки че нарастващото през
последните две десетилетия ниво на смъртност бележи слабо понижение през 2008
г. и 2009 г. Здравните грижи за децата все още не отговарят на средните
стойности за ЕС. Независимо от положителната тенденция на снижаване,
показателят за детска смъртност 9.0 ‰ за 2009 г. все още продължава да е повисок от този в други европейски страни.
Бедността е един от социалните детерминанти на здравето и една от
основните причини за ограничаване на достъпа до здравни услуги. Липсата на
средства за придвижване до съответно лечебно заведение и до специалист е
пречка за получаване на качествено здравеопазване. Този проблем се отнася до
живеещите в малките населени места, в планинските и отдалечените райони, както
и за хората, които са безработни, бедни или със специфични проблеми и
потребности (лица с увреждания, деца в риск и др.), които изпитват сериозни
трудности при получаването на достатъчни по обем и качество услуги от лекарите
специалисти.
Безработицата, ниските доходи, психическият дистрес, липсата на
образование са част от причините за нездравословния начин на живот. Те поставят
сериозни проблеми пред по-бедната част от българското население. Поради липса
на здравна култура и ниско образователно равнище тези лица по-трудно могат
да дадат обективна оценка на здравословното си състояние. Хроничните
заболявания, които не са свързани със страдание, не се декларират, не им се
обръща специално внимание до момента, когато здравословното състояние рязко
се влошава, а клиничните прояви изискват спешна медицинска намеса. Не са
напълно разгърнати и не се осъществяват непрекъснато и дейностите по
промоция, профилактика, лечение, рехабилитация.
Данните от репрезентативно изследване на психичното здраве сред
населението показват и друга тревожна тенденция – 22 % са имали психично
разстройство през живота си. Процесът на деинституционализация и развитие на
психичноздравните услуги в общността е бавен и не всички болни търсят и
получават специализирана помощ.
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Социалните услуги са другия стълб на политиката - ключов фактор за
ефективно социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите
групи. В България е развита мрежа от услуги в институции и в общността. На
територията на МИГ „Девня-Аксаково“ се предоставят следните услуги в общността
Център за настаняване от семеен тип с капацитет 15 лица, Център за обществена
подкрепа с капацитет 50 лица, Център за социална рехабилитация и интеграция с
капацитет 20 лица /община Аксаково/. В община Девня се предоставя услугата
Дневен център за лица с физически увреждания с капацитет 40 лица. Преобладава
институционалният модел на грижа за хората с увреждания и възрастните хора,
както и за децата. Развитите услуги в общността не са достатъчни за пълното
премахване на институционалния модел на грижа.
Междусекторните услуги, които включват здравни, образователни и
социални дейности, са слабо развити (най-вече под формата на единични пилотни
проекти, които поради липсата на финансова устойчивост не се мултиплицират), а
това затруднява предоставянето на комплексна подкрепа на уязвимите групи.
Именно междусекторните услуги ще позволят по-добра индивидуализация на
предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на
мултидисциплинарен подход. Това изисква съвместни усилия и съгласувани
мерки от страна на всички системи – социална, здравна и образователна.
Фокусът, когато говорим за достъп до основни услуги, но и за борба с
бедността и социалното изключване като интегрирана политика, е върху децата и
особено децата в домакинства с ниски доходи, децата с увреждания, децата, които
са лишени от родителски грижи, децата, които живеят в лоши жилищни условия и
т.н. Децата са специфична уязвима група, в много по-голяма степен
застрашени от риск от бедност и социално изключване отколкото
възрастните. Те са силно зависими от възрастните, с които живеят и не могат сами
да осигурят своето съществуване. Отчитайки факторите, пораждащи бедност –
безработица, ниско образование, ниски доходи и т.н., е от особена важност да се
предотврати предаване на бедността между поколенията, да се намали
възможността ограниченият достъп до пазара на труда и ниският образователен
статус на родителите да се предаде на техните деца. За съжаление нивото на
бедност сред децата е високо в България и това изисква интегрирани мерки за
инвестиции в ранното детско развитие – подкрепа на детето в най-ранна детска
възраст и на неговото семейство, с оглед превенция на рисковете за развитието му,
достъп до детска грижа, училище, подкрепа на родителите за заетост, обучение,
както и за съвместяване на личния и професионалния живот.
Не по-малко важни за социалното включване са и други сектори, като
например равния достъп до култура и спорт - изключително важен фактор за
социалното включване на хората с увреждания, децата и други уязвими групи. С
оглед осигуряването на достъп до спортни обекти и съоръжения и културни обекти е
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необходимо да бъдат предприети мерки в следните направления: премахване на
архитектурните бариери на спортните обекти и съоръжения, осигуряване на достъп
до културните институции чрез ремонт и реконструкция на сградите и разработване
на мерки за насърчаване на участието на представители на уязвимите групи в
спортни и културни събития.
Осигуряването на достъп до информация и комуникация е също от важно
значение за насърчаване на социалното включване. Сериозен проблем в тази
връзка е все още ограниченият достъп до информационни и комуникационни услуги
за значителен брой хора. Непрекъснатото развитие в областта на информацията и
комуникациите променят начина, по който хората общуват помежду си, правят
бизнес, ползват услуги и комуникират, като цяло. Важно е всички хора да се
възползват от тези технологични постижения и нито една група да не бъде
изключвана, особено хората с увреждания, уязвимите групи и тези, от отдалечените
райони. В тази връзка, следва да се предприемат мерки, насочени към: осигуряване
на достъпна информация в разнообразие от формати, отговарящи на различните
нужди на различните уязвими групи, консултация, разработване на нови
комуникационни и информационни системи и услуги.
Един от най-актуалните проблеми по отношение на социалното включване,
особено на хората с увреждания и хората със затруднения в придвижването, е
осигуряването на достъпна физическа среда. Тя е изключително важен фактор
за активното включване на хората с увреждания в живота на общността, за
пълноценната им реализация, както и за независимия им начин на живот.
Осигуряването на достъпна физическа среда е въпрос, който изисква
предприемането и прилагането на специални мерки, насочени към осигуряване на
физически достъп до обществени сгради (училища, детски градини, болници, сгради
на държавни институции и др.), жилища, открити пространства и др.
Ограниченият достъп до публични услуги е едно от сериозните проявления
на бедността в ежедневието на уязвимите групи, което възпрепятства тяхната
интеграция и пълноценно участие в обществения живот. В тази връзка,
гарантирането на равен достъп до различните административни услуги е ключова
предпоставка за насърчаване на социалното им включване. За осигуряване на
достъп до висококачествени публични услуги е необходимо предприемането на
мерки, насочени към тяхното организиране и регулиране в няколко основни
направления – наличност на услугата (универсалност на услугата) и финансова
достъпност; непрекъснатост на услугите; качество и конкурентност на услугите и
отчетност на услугите.
Достъпът до финансови услуги също се е превърнал в необходимо условие
за участие в икономическия и социалния живот. Въпреки това, много хора срещат
трудности при намиране на достъп до или използване на подходящи финансови
услуги на основния пазар. Социалните причини, като например остаряването в
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съчетание с нарастването на технологичната пропаст между поколенията,
увеличават финансовото изключване. Финансовото изключване има дълбока връзка
със социалното изключване. Хората, засегнати от бедността или в положение на
социално изключване, обикновено не получават достъп до финансови услуги, като
липсата на този достъп на свой ред повишава риска от социално изключване.
Едни от най-крайните форми на бедност и социално изключване са
бездомността и лишаването от възможност за жилищно настаняване. Въпреки
че достъпът до жилища на достъпни цени е основна необходимост и право,
гарантирането на това право все още е значително предизвикателство, налагащо
необходимостта от разработване на подходящи и комплексни мерки, както за
превенцията на бездомността, така и за справянето с нея. Услугите за хора без
подслон – като приюти, центрове за временно настаняване, са крайно
недостатъчни за подкрепа на тези лица. Липсват и комплексни услуги за
бездомните или лицата, които живеят на улицата, които да ги подкрепят за
намиране на работа, за получаване на образование и здравни грижи, както и за
социална подкрепа.
Жилищните условия на ромите като цяло са все още значително по-лоши,
отколкото за останалата част от населението. Съществуват незадоволителни
жилищни обекти – без баня, електричество, водопровод и канализация.
Нерегулираната или липсваща инфраструктура в ромските махали представлява
сериозен проблем. Делът на незаконните постройки е висок. В много случаи
неузаконената постройка рефлектира в незаконно свързване към електрически,
водоснабдителни и канализационни инсталации, което от своя страна представлява
риск за живота и здравето на хората.
10.2 Параметри
(1) Икономически растеж, който не води до съществено намаляване на бедността .
Ниската степен на социализация на икономическия растеж се подхранва не само от
неолиберални политики, безконтролно натрупване на капитала и нарастване на
печалбите, но и от липсата на доверие в социалните системи и възможностите за
защита. От една страна, е налице тенденция на нарастваща поляризация и появата
на драстични неравенства в обществото, а от друга - недоразвитостта на системите
за социална сигурност и ограниченият достъп до образование и здравеопазване
предпоставят висока степен на риск от настъпване на „вторична бедност”.
(2) Ниски трудови възнаграждения като дял от брутния вътрешен продукт (БВП).
Компенсацията на наемния труд в БВП през годините на преход и икономически
реформи последователно намалява и през последните години достигна 32-34% стойност, която е най-ниска в рамките на ЕС. Този проблем се превърна в основно
поле на дискусии и спорове между социалните партньори, които обикновено
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протичат на различни плоскости, в защита на едни или други икономически
интереси, а не от гл.т. на принципи и ценностна система. Така или иначе,
безпристрастните данни на Евростат показват, че производителността на труда в
България, е около 36% от средноевропейското равнище (около 40% след
разширяването от 2007 г.), докато доходите от труд са около 20% от това равнище.
В действителност България има определен резерв за повишаване компенсацията
на наемния труд. Ръстът на доходите обаче се жертва в името на минимизиране на
макроикономическите рискове в условията на Валутен борд.
(3) Фискална политика, подчинена на принципа за „презастраховане на
приходите”.
В условията на дълбоко социално разслоение правителствата през последните
десет години последователно прокарват данъчна политика, която определено
задълбочава неравенството и не решава проблемите на бедността и ниските
доходи. Тенденцията на изглаждане на данъчната прогресия с всяка изминала
година логически доведе до въвеждането на плосък данък от 10% върху доходите
на физическите лица, при това без необлагаем минимум. Един чисто
институционален
и
административно-управленски
проблем,
какъвто
е
„събираемостта на данъците” бе изкусно заменен с „гарантиране на
постъпленията”. Сравнително високата и универсална ставка на ДДС от 20%, както
постоянното увеличение на акцизите и разширяване на техния обхват доведоха до
обратно на обичайното за световната и европейска практика съотношение между
преки и косвени данъци. Безспорно това удря потреблението и натоварва
относително по-тежко обикновените граждани. „Обърнатата данъчна структура” в
България е парадоксална като политика - с парите на бедните данъкоплатци да се
финансират програми по собственото им социално включване.
(4) Рязко покачване на издръжката на живота (и особено на някои нейни
компоненти, напр. храна и енергия), която не се компенсира с ръста на доходите.
Вече 30 години не може да бъде възстановена реалната стойност на доходите от
работна заплата и от пенсии. Покупателната способност на средната работна
заплата е спаднала с 41.1%, а тази на средната пенсия - с 39.1%. Още пообезпокоителен обаче е фактът, че поскъпнаха най-вече основни хранителни стоки
и енергийни източници, които са двете най-важни разходни пера за българските
домакинства и особено за домакинствата с ниски доходи, чиито потребление и
разходи са фокусирани точно към тях. По последни данни една трета от
домакинствата отделят 30% от семейния бюджет за покриване на текущата
издръжка на жилищата си. Поради ниската степен на еластичност този тип разходи
натоварва изключително бюджетите на бедните домакинства и практически прави
невъзможно разширяване на разходните пера в посока - образование, свободно
време, транспорт и др.
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(5) Влошени качествени и количествени параметри на наличните трудови
ресурси.
Равнищата на икономическа активност и заетост са сравнително ниски, неглижират
се проблемите с „обезкуражените безработни лица”, с високия дял на отпадащите
от образователната система а те са потенциален източник на социално изключване.
Ресурсът от налична “евтина, високообразована и квалифицирана работна сила”
все повече се топи и се превръща в мит. Налице е професионалноквалификационна “амортизация”, тъй като работната сила не се възпроизвежда в
качествен аспект. Липсват достатъчно целенасочени и проактивни мерки, насочени
към учене през целия живот, към придобиване на адекватна на изискванията на
пазара на труда квалификация както на национално ниво, така и в предприятията.
Това задълбочава пропастта между изискванията на икономиката и качеството на
работната сила, нейната пригодност за заетост, в това число и от гледна точка на
гъвкавата заетост.
(6) Растящо разделяне на пазара на труда на два основни сегмента: един, в
който се изисква висока квалификация и се предлагат високи възнаграждения, и
друг от нископлатени дейности и нетипична заетост, които предпоставят настояща и
бъдеща бедност.
Стремежът към повишаване гъвкавостта на пазара на труда изисква в
адекватна степен да се развият системите за сигурност, да се изградят мостове
между различните обществени сфери и статуса на заетост, като по този начин
местните пазари на труда се отворят също към безработните и бедните. Гъвкавата
сигурност (правилно финансирана и управлявана) и активното включване са от
решаващо значение за укрепване на солидарността и сближаването в обществото,
но същевременно трябва да е ясно на всички и да е налице обществен консенсус,
че гъвкавата сигурност (във всичките й нюанси) има много висока социална цена и
тя не може да се финансира с ултралиберални инструменти и рестриктивна
политика.
(7) Висока заболеваемост и негативна оценка на здравния статус на населението.
Налице е повишена заболеваемост, върху която липсва всеобхватно, задълбочено
и публично представяно наблюдение. Епизодичните и частични наблюдения не
дават ясна картина за това застрашаващо бъдещето на нацията състояние. Връщат
се победени и изчезнали доскоро болести. Отново има социално значимо
разпространение е “жълтата гостенка” - туберкулозата. Трайно се наблюдават
появилите се сравнително скоро върху здравната карта на България “спин” и
“хепатит С”. Хипертонията и диабета вече са детски заболявания. Сравнението на
стандартизираните коефициенти на смъртност[3] от болести на органите на
кръвообращението показва, че за 2008 г. България е на първо място по смъртност
от тези причини сред страните - членки на ЕС. При интензитет на умиранията от
тези причини за ЕС - 342.16 за мъжете и 224.94 за жените, за България
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показателите са съответно 840.52 при мъжете и 559.95 при жените. Страната ни е
на едно от първите места в Европа по смъртност и разпространение на социалнозначими болести.
(8) Съчетание на разнороден и устойчив профил на бедността.
Категорията на бедните у нас не е хомогенна група с изчистен социален профил.
Общото между живеещите в бедност са лишенията и чувството за безизходица, но
сред тях могат да се открият хора със всякакво образование, пол, етническа
идентичност, възраст, религия. В България освен пенсионери и безработни, които
според класическите критерии са най-застрашени от капана на бедността, попадат
и заети, поради ниските си или нередовно изплащани заплати. Все пак налице са
трайно изключени групи и опасност от възпроизводство на неравенства в жизнените
шансове между поколенията (наследена бедност). Ромите в България продължават
да съчетават няколко риска от бедност - ниско образование, безработица, лоши
жилищни и битови условия, изостанал селски район, многочленни домакинства,
съставени от 3-4 генерации. Според социолози общата тенденцията за задържане
на високи стойности на индексите на бедност у нас е симптом за формиране на
траен “културен модел на бедността”. Способността му да се възпроизвежда в
следващото поколение крие сериозни рискове от зараждане на “втора генерация
бедни”, което би било непознато предизвикателство за българската реалност през
най-новата ни история.
(9)
Регионални
диспропорции
в
качеството
на
живот.
Териториалните контрасти се задълбочават от неравномерното разпределение на
инвестициите и като цяло те продължават да задържат общия икономически растеж
на страната. Картографирането на бедността в страната очертава драстични
различия в териториален план. Относителният дял на бедните по общини варира от
1.8% в столицата София до 53.8% в община Бойница, област Видин. Съществени
са различията в профила на бедност в градовете и в селата. Градската бедност е
парична, докато бедността в селата е очертана от липсата на работа, некачествени
или недостъпни здравеопазване, образование и социални услуги. В селата
натуралното потребление продължава да формира значителна част от общото
потребление за сметка на доходите от работна заплата или предприемачество.
(10) Неефикасно използване на публичните ресурси - ниска адекватност и
ефективност на социалните трансфери.
Налице са твърде ярки контрасти във възможностите на отделните социални
системи и инструменти да влияят върху редуцирането на бедността. Пенсиите, като
основен социален трансфер имат най-съществено значение при намаляване на
бедността в България, независимо от ниския им номинален размер. Това се дължи
на сравнително високия им дял в общия доход на домакинствата - 22.1% срещу
47.7% относително тегло на работната заплата . Останалите социални трансфери
имат незначително влияние върху редуциране на бедността.
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11. Национална политика за преодоляване на бедността и социалното
изключване, относима към територията на МИГ „Девня-Аксаково“
В контекста на Стратегия „Европа 2020” и вземайки предвид регистрираните
по-високи нива на бедност сред определени групи от населението, българското
правителство прие Национална цел за намаляване на броя на живеещите в
бедност с 260 000 души до 2020 г. Към Националната цел има формулирани
четири специфични подцели, а именно:
Намаляване на броя на децата във възрастовия интервал 0-18 г., живеещи в
бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25% от броя на
бедните деца през 2008 г.);
Намаляване на броя на лицата на 65 и повече навършени години, живеещи
в бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 10% от броя на
бедните възрастни хора през 2008 г.);
Намаляване на броя на безработните във възрастовия интервал 18-64 г.,
живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25% от
броя на бедните безработни във възрастовия интервал 18-64 г. през 2008 г.);
Намаляване на броя на заетите лица във възрастовия интервал 18-64 г.,
живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 22% от броя
на работещите бедни във възрастовия интервал 18-64 г. през 2008 г.).
За постигане на тези цели България следва да се справи с редица
предизвикателства в борбата с бедността и социалното изключване, които за
съжаление се задълбочават с оглед икономическата и финансова криза.
Постигането на висок и устойчив икономически растеж, стабилни
макроикономическа среда и публични финанси са важни предпоставки и имат
директен принос за реализиране на приоритетите на политиката за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване.
Основните политики, които следва да се разработят на национално и
регионално ниво в съответствие с компетенциите и отговорностите на централната
и местната власт са :
11.1 Политики на пазара на труда
 Ориентиране на политиките към новите работни места и покачването на
заетостта – формиране на т.нар. политика по доходите спрямо ефектите върху
заетостта и новите работни места;
 Промени в трудовите норми с цел провокиране на по-висока икономическа
активност сред младежите – осигуряване на по-лесно навлизане на пазара на труда
и по-гъвкави форми на заетост, в т.ч. облекчаване на временната заетост,
непериодичния труд и стажовете.
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 Създаване на стимули за връщане на пазара на труда и адресиране на т.нар.
капан на безработицата – промени в системата на обезщетения, които намаляват
стимулите за продължително отсъствие от работа и ограничават загубата на
трудови навици, в т.ч. чрез съкращаване на срока за получаване на пълно
обезщетение.
 Фокус към програми със структурен ефект върху работната сила – насочване
на разходните мерки към осигуряването на дългосрочна заетост и придобиване на
умения, в т.ч. меки умения и работни навици, в партньорство с бизнеса.
11.2 Политики в сферата на образованието
 Повече избор и възможност за гъвкави форми на образование и иновативни
решения – децентрализация на системата и развитие на т.нар. ваучерен модел в
посока на частните училища и различни форми на неформално образование.
 По-голяма автономност на училищата, в т.ч. по отношение на методите на
преподаване и на учебния материал – наред с външното оценяване да се следи за
последващата реализация и придобиването на умения, които са адекватни на
пазара на труда.
 Ограничаване на броя на отпадналите деца от основното и средното
образование чрез фокус върху семейната среда – отваряне на системата към
гражданския сектор и неформални методи за работа с проблемните и отпадналите
ученици.
 Фокус върху професионалните гимназии – повсеместно въвеждане на
дуалното образование и по-тясно взаимодействие с бизнеса, в т.ч. по отношение на
учебната програма, практиките и модернизирането на базата.
11.3 Политики в сферата на социалното подпомагане и пенсионното дело
 Ясно дефиниране на „бедните хора“ и адекватно насочване на социалните
трансфери – въвеждане на линия на бедността за целите на социалната политика
(било тя абсолютна, или относителна) и ориентиране на помощите към реално
бедните.
 Фокус върху дълбоката бедност – въвеждане на доходен критерий спрямо
линията на бедността и диференциращ механизъм в помощите на база доходите на
домакинството.
 Ефективно разделение между социална и осигурителна политика –
изваждане на социалните пенсии от бюджета на НОИ.
 Повече възможности за трудов доход при хората с увреждания – фокус върху
работоспособността на лицето, разглеждане на увреждането като „социален“, а не
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като тясно медицински феномен и облекчаване на нормативните изисквания при
наемане на хора с увреждания.
 Адресиране на факторите за бедност сред възрастните – провокиране на
личните пенсионни спестявания, по-дълго участие на пазара на труда, в т.ч.
покачване на пенсионната възраст и уеднаквяване на правилата за мъже и жени.
11.4 Регионални политики
 Категорични стъпки за финансова децентрализация и преструктуриране на
данъчната система в посока увеличаване на собствените приходи в местните
бюджети – обвързване на икономическата активност в регионите със състоянието
на общинските бюджети, което създава реални стимули за подобряване на
инвестиционния климат в общините.
 Насърчаване създаването на инвестиционни дестинации и партньорство
между общините – излизане от рамките на административно-териториалното
деление и съвместна работа за привличане на чужди капитали, в т.ч. чрез
приоритизиране на индустриалните паркове и работа за премахване на
административните и политическите рискове пред инвеститорите.
Борбата срещу бедността и социалното изключване следва да търси широка
обществена подкрепа. Необходима е поделена отговорност между държавните
институции, работодатели и неправителствен сектор. По този начин социалната
политика действително се превръща в продуктивен фактор. Формирането на
обществена нагласа и убеждения, че поддържането на социално сближаване е в
интерес на всеки, предпоставя признаване правото на хората, засегнати от
бедността и в положение на социално изключване, да живеят с достойнство и да
участват в обществения живот. Конституционното признаване на това право обаче
далеч не е достатъчно и неговата защита принадлежи най-вече на политиците и
политическите институции, които трябва да решават проблемите по тяхната
естествена логика и път, с произтичащите от това отговорности.
В този контекст трябва да се отчита, че съвременното българско общество е
изправено пред редица предизвикателства. Без да се спираме специално на
демографската криза, считана за фундаментално предизвикателство в
преобладаващата част от европейските страни, ще изброим по-важните за нас:
11.5 Здравеопазване
Достъпът до адекватно здравеопазване за всички граждани е приоритет на всяка
стратегия за социално приобщаване. Правото на здравеопазване е човешко право и
никой не може да бъде лишаван от него на базата на неговия личен доход,
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собственост, местоживеене или на базата на какъвто и да е друг признак. Като общ
подход на политиката приемаме т.нар. солидарен принцип,при който здравната
грижа се гарантира от държавата. Още от подписването на Римският договор при
създаването на ЕС основен постулат е задължението на държавата да осигури
равен достъп до качествени услуги на всички свои граждани, независимо, къде
живеят.
(1) Световният опит показва, че избраният модел на здравеопазване при неговото
въвеждане трябва да отговаря на:
- нивото на икономическо развитие;
- нивото на обществения морал;
- политическата ангажираност към здравните проблеми;
- наличието на проигран в практиката концепционен модел.
Българският опит се разминава значително с тези изисквания. Резултатите от
здравната реформа, провеждана под силното влияние на международните
финансови институции, 8 години по-късно са налице - от една страна,
неудовлетворение на изпълнителите на медицински услуги, недостиг на
специализиран персонал и постоянно тлеещи огнища на социално напрежение в
болниците и ЦСМП; от друга - пълно разочарование и безпомощност на пациентите,
попаднали в лабиринта между:
- „реформираната” извънболнична помощ,
- „недооценените” клинични пътеки на болничните търговски дружества и „пазарния
лукс” на стоматологичните услуги.
(2) Двата основни недостатъка на здравната система са неефективност и
несправедливост.
Неефективност - поради разточителството на квалифициран труд, неизползването
на свободните капацитети, съществуващите порочни стимули, които не
утвърждават
високата
квалификация
и
добрите
практики,
допускат
свръхпотребление в някои сектори и неоправдано ограничават достъпа в други.
Несправедливост - заради неравноправното третиране на различните категории
пациенти, непропорционално ниския обем медицински грижи и качествени здравни
услуги за възрастните и трудно подвижни болни, както и за жителите на малките
селища. Несправедливост има и в отношението към медицинските специалисти и
лечебните заведения, изразяваща се в привилегии и директно или косвено
субсидиране.
(3) Оттук се пораждат и редица други проблеми по отношение на здравната система
Най-сериозно внимание заслужават: високите и растящи неравенства в
заплащането на труда между лекарите в извънболничната и болничната помощ,
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недофинансирането при бързо растящи разходи на болничното здравеопазване,
ограниченията за достъп до специализирани медицински услуги и в същото време
злоупотребите със средства от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) надписване на медикаменти и фактически неизвършени медицински услуги.
До голяма степен тези проблеми произтичат и от властовите дисбаланси, при които
функционира системата. На практика тя е подчинена на лекарското съсловие, което
я управлява съгласно собствените си интереси, при ниска прозрачност и без да се
отчитат интересите на пациента. В такива условия изграждането на пазар на
здравни услуги и реформиране на системата в обществена полза е немислимо и
естествено се създава корупционна среда. От своя страна, посочените проблеми
водят до интензификация на социалното изключване, нисък жизнен стандарт на
българските домакинства и сериозни предизвикателства за системите на социална
защита.
(4) Реформата в здравеопазването доведе до значителен финансов натиск върху
домакинствата, особено като се има предвид влошения здравен статус на
населението. По официални данни на НСИ[9] относителният дял на разходите за
здравеопазване в структурата на разходите на домакинствата показва ясна
тенденция на увеличаване след началото на реформите. В периода 1995-1999 г.
относителният дял на разходите за здравеопазване е в рамките на 1.9-2.9% от
общите разходи. През 2000 г. нараства на 3.6%, а през 2007 г. вече достига 4.7%.
Ниското равнище на доходи на населението затруднява достъпа до
здравеопазване. Това се отнася особено за бедните и уязвими слоеве от него.
Извън кръга на осигуряваните от държавния бюджет и други източници остават
безработните, които са без право на обезщетение и не са включени в системата на
социално подпомагане. За повечето от тях вноската от 6% за здравно осигуряване и
силно комерсиализираните медицински услуги са непосилни. Особено затруднен е
достъпът на представителите на етнически малцинства.
(5) Крайно недостатъчни са средствата НЗОК за покриване стойността на
лекарствата.
По данни на Европейската Федерация на фармацевтичната индустрия българските
пациенти, в сравнение с тези от останалите европейски страни, плащат за
лекарства относително най-много от собствения си джоб - 56%, т.е. само 44% се
покриват от НЗОК. Средно за ЕС това съотношение е 18 към 82%. Правителството
не само не намери начин за увеличение на средствата за лекарства или за поефективното им разходване, но въведе и допълнително утежняващ ДДС от 20%
върху тяхната стойност. Лекарствената политика е съпътствана с перманентни
кризи, свързани с недостиг или липса на животоспасяващи лекарства.
Парадоксално е за една държава, определила се в Конституцията като „социална”,
да изтъква „търговски” и „фискални” причини за неравен достъп до съвременно
лечение и качествени медикаменти. Като правило този ограничен достъп (при
ниското средно равнище на доходи) води до вторична бедност и трайно социално
изключване.
(6) Една част от населението, освен здравните вноски, прави значителни разходи за
здравни услуги под формата на:
- допълнителни регламентирани плащания - потребителска такса за всяко
посещение при ОПЛ или специалист, както и за болнично лечение. Това ограничава
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достъпа особено, когато лечението изисква сложна диагностика и многократни
посещения при лекар.
- допълнителни плащания в извънболничната помощ - наличието на лимити за
посещение при специалист принуждава пациентите да заплащат за проведените
изследвания.
- средствата за високоспециализирани и скъпоструващи изследвания не са
съобразени с потребностите. Формират се листи на чакащите , а тези, които не
могат да чакат трябва да си платят
- допълнителни плащания в болничната помощ - за лекарства, консумативи,
изследвания, храна.
- нерегламентирани плащания под формата на дарения, “благодарности” и други.
По експертни оценки те вече са около 1.5 млрд. лева. Това е огромен допълнителен
ресурс, който се налива по принуда, но същевременно това е и корупционният
потенциал, който дискредитира самата здравна реформа.
Всичко това налага извода, че бедните, ако искат да се лекуват стават по-бедни, а
ако се откажат от лечение, стават по-болни.
(7) Преминаването от бюджетно финансиране към финансиране на здравноосигурителен принцип остави редица неясноти и предизвикателства.
В сегашния модел на организация и функциониране на здравеопазването са
нарушени множество икономически, социални и морални принципи, а държавата
абдикира от конституционните си задължения към здравето на нацията.
Финансирането на болничните заведения реално намалява - увеличават се
клиничните пътеки, а общият финансов ресурс относително намалява. На практика
НЗОК финансира около 60% от стойността на клиничните пътеки. Така се получава
парадоксът - болниците, които работят повече и по-добре да затъват в по-големи
дългове. Налице е и друга опасна тенденция - постепенна ориентация към по-скъпо
оценените клинични пътеки и практически отказ от лечение по „евтини” клинични
пътеки (истинските мотиви за отказ се прикриват, като най-често се изтъкват други
причини). От друга страна, липсват клинични пътеки на определени заболявания и
диагнози, не са предвидени средства за спешната помощ и амбулаторната дейност
в болниците. Липсата на достатъчно финансиране не дава възможност за ремонт
на остарялата морално и физически материална база и за закупуване на
съвременна диагностична апаратура, както и за изследвания. В същото време
продължава регистрацията на лечебните заведения по Търговския закон и
Бордовете на Директорите са хранилка за държавни и общински чиновници.
(8) Съзнавайки наличието на много и задълбочаващи се с времето проблеми в
достъпността и удовлетвореността на пациентите от първичната медицинска
помощ, неотложно е създаването на система от индикатори, която да позволи
оценка и съпоставка на различията в достъпа на пациенти, основаващи се на
географски, времеви, организационни и финансови, демографски, здравни и социокултурни фактори.
Прилагането на такава система за анализ и оценка на достъпа на различни
обществени групи би позволила формирането на стратегии и политики за контрол и
интервенция с цел подобряване на крайните резултати и ефективност на
първичната медицинска помощ и защита правата на пациентите. Заставаме зад
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гарантирането на основен пакет от здравни услуги за всеки осигурен гражданин,
като считаме, че определянето на обхвата на този пакет на задължителното
здравно осигуряване и националната здравна карта трябва да се извършва след
задължителни консултации със социалните партньори, Националното сдружение на
общините в Република България и представителните организации на пациентите.
(9) Изхождайки от разбирането, че кардинална смяна на модела не е възможна и че
тя може да доведе до още по-големи сътресения в системата, могат да се обмислят
следните принципни подобрения на социалната политика за включване, в частност
за подобряване на здравеопазването:
- Насочване на повече средства за здравеопазване - не по-малко от 6% от БВП (при
сегашни 4.2%), с акцент върху профилактиката и доболничната помощ на база
реално извършени дейности. Принципът на капитация не само е неефективен от
гл.т. на разходване на и без това ограничените средства, но той работи и против
създаването на конкурентна среда.
- Спешната извънболнична и болнична помощ следва да бъдат интегрирана
система, която няма алтернатива, освен да бъде публично организирана. Тъй като
структурите в това направление и в бъдеще ще запазят положението си на
регионални монополисти, конкуренцията тук може да се осъществява на екипно или
персонално равнище. Заплащането на труда трябва да съответства на
квалификацията, работното време и броя случаи и да надвишава заплащането в
неспешните сектори.
- Усъвършенстването на болничната помощ задължително минава през реално
остойностяване на клиничните пътеки и обхващане на всички диагнози. Без това да
се случи, не може да се очаква качество на медицинските услуги, съобразено с найдобрите практики и утвърдени стандарти, а от друга страна - ще продължава да
съществува недостиг на консумативи, материали и средства, който пък ще оказва и
съответния натиск върху заплащането на труда.
- Недопускане на задължителното допълнително здравно осигуряване . Това няма
да доведе до подобряване обхвата на здравната грижа, а ще доведе до нови
изключени от системата. Няма да се подобри и качеството на грижата, защото тя
ще се предоставя в същите лечебни заведения от същите хора. Анонсираната
поява на „конкуриращи се помежду си здравно-осигурителни каси”, в които ще се
отклоняват средства за т.нар. втори осигурителен стълб, може да доведе само до
още по-голямо разточителство в разходването на и без това недостигащите пари за
здраве.
- По-висока прозрачност при управление на системата чрез засилване на ролята на
пациентите и техните организации при вземането на решения, мониторинг и оценка
на функционирането й. На практика сега съществуващата система на управление
на НЗОК не допуска възможности за реално участие в управлението и вземането на
решения.
- Финансови стимули за медицинските работници и лекарите да се насочват към
селските и по-ниско урбанизираните райони под формата на бонуси, добавки,
транспортни разходи, квартирни и др. Това би спомогнало в много голяма степен да
се преодолеят регионалните диспропорции в достъпа до здравно обслужване и
гарантирането на минимален пакет здравни услуги.
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- Сключването на ежегодно споразумение между Министерството на
здравеопазването,
представителните
синдикати
и
работодатели
в
здравеопазването за цената на труда, за изпълнителите на медицински услуги,
преди подписването на Националния рамков договор. По този начин ще се
гарантира взаимна обвързаност между обема и качеството на извършваните
здравни услуги и възможностите за достойно заплащане на висококвалифицирания
труд на лекарите и специализирания медицински персонал.
- Приемане на специфичен закон за регистрация и финансиране на лечебните
заведения. Здравеопазването е приоритетна социална сфера във всяка една
модерна държава и тя не може да се третира като всяка друга търговска дейност,
ориентирана на чисто пазарен принцип. В този смисъл трябва да съществуват и
алтернативни източници за финансиране на здравеопазването извън тези от НЗОК,
вкл. и бюджетни средства.
- Разкриване на здравни и стоматологични кабинети във всички училища , като
средствата се осигурят по бюджета на министерството на здравеопазването, а не
на общинските бюджети. За целта нормативите за финансиране трябва да бъдат
разработени и периодично актуализирани, така че да стимулират заемането на тези
„неатрактивни” сега работни места - училищен лекар, стоматолог, медицинска
сестра.

12. Възможни интервенции за ограничаване на бедността и социалното
изключване на територията на МИГ „Девня- Аксаково“
В Стратегията за ВОМР са залегнали 2 мерки насочени към преодоляване на
бедността и социално включване, които са свързани с Приоритет 3: Насърчаване на
социалното приобщаване , намаляване на бедността и подобряване жизнената и
бизнес средата от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня Аксаково“.
12.1 Мярка „ Въвеждане на междусекторни услуги в общността “

Мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността “
Цели
Подобряване достъпа до социални услуги за различни уязвими групи,
социално изолирани или в риск от социална изолация;
Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с
увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след
предоставени интегрирани мерки за социално включване.
Обхват на мярката
Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен
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приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на
равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за
заетост” на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“ на ОП „РЧР“ . Дейностите, насочени към ранното
детско развитие, подпомагане на семействата с деца от уязвимите групи и
предоставяне на качествена грижа за деца, включително за такива с
увреждания чрез интегрирани комплексни услуги, услуги по превенция и
целенасочени дейности във връзка с улесняване достъпа до заетост на
родители, полагащи грижи за деца вкъщи.
Целеви групи: Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца,
вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на
социални и здравни услуги.
Допустими получатели
Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически
услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на
социални услуги; доставчици на здравни услуги, регистрирани поделения на
вероизповеданията; общини работодатели
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на
чл.18 от Наредба 22/2015 г.
Допустими дейности:
‐ Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с
увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция
на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани
междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
‐ Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на
пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на
семейства;
‐ Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други
уязвими групи чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на
подкрепящи услуги, вкл. в общността;
‐ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в
т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
‐ Местни социални дейности за социално включване.

12.2 Мярка „Инвестиции в образование и заетост“
Мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“
Цели
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Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или
обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна
степен, които са завършили обучение или са включени в заетост.
Обхват на мярката
Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен
приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора
(ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,
образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от
социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности,
включително чрез прилагане на гаранцията за младежта” на Приоритетна
ос 1“ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на
ОП „РЧР“ .
Интервенциите са насочени към решаването на проблемите на пазара на
труда за тези младежи, за които ниското образование, а и свързаната с
това липса на професионална квалификация и умения, са сред основните
причини за невъзможността да намерят работа.
Целеви групи: търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29
г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен;
Допустими получатели:
Работодатели /МСП/; Община Аксаково, община Девня; НПО
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на
чл.18 от Наредба 22/2015 г.
Допустими дейности:
‐ Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация
на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
‐ Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са
в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.
информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене
на работа и др.;
‐ Професионално
информиране
и
консултиране;
психологическо
подпомагане;
‐ Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална
квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови
компетентности, обучения по предприемачество;
‐ Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на
работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
‐ Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с
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цел работа;
‐ Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни
младежи;
‐ Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на
самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
‐ Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески,
управленски и бизнес умения;
‐ Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към
финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.
Допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под
внимание само “допустимите разходи”. Те се определят на база
изискванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приемане на национални
правила за допустимост на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския
фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент №
1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото
национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Допълнителна информация относно мерките от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие може да намерите на страницата на МИГ „ДевняАксаково“ https://migda.org/strategiya-za-vomr-i-byudzhet

13. Добри практики на социално включване
Следващите добри практики имат за цел да дадат пример за социално
включване на различни целеви групи чрез различни подходи.
13.1. Кариерния план за хора с увреждане и социалните услуги, които се представят в община
Хорсенс
Кариерния план за хора с увреждане и социалните услуги,
които се представят в община Хорсенс
Организация/държава Община Хорсенс/Дания
Сайт
https://horsens.dk/WorkAndStudy/NewToHorsens/CitizenService
Практика

53

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Обобщена
информация

Ресурси
Цели
Резултати
Оценка

Хората с увреждания имат възможност в Приемния център
на общината да заявят колко часа на седмица биха искали
да работят. В зависимост от техните увреждания те биват
наемани от общината или фирми, с които общината има
сключени договори обиктовено за поддържане на зелените
площи, или при организирането на ежегодни фестивали и
културни събития.
Кариерния план за хора с увреждане и социалните услуги в
гр. Хорсенс са добра практика посочена в „Integrated Social
Services in Europe- A study looking at how local public services
are working together to improve people`s life“. На хората с
увреждания се предоставя възможност за трудова
ангажираност в зависимост от техните нужди. Някои работят
по 2 часа на седмица, други всеки ден , трети няколко часа в
месеца. Обикновено са заети с временна работа: лятото с
поддържане на озеленяването и къмпингите, зимата с
подпомагане поддръжката на ежегодно устройваната
ледена пързалка в центъра на Хорсенс. Ангажираността на
хората е в зависимост от техните психически потребности от
контакти и социално включване. От особена важност е
измерването на резултатите от този проескт и това се прави
на индивидуално ниво за всеки участник в периода да
включване в този проект. Той е стартирал през 2015 г. и
успеха, който отбелязва дава възможност за неговото
финансиране.
Използва се финансовия ресурс на фирмите за
възнаграждения, както и човешкия ресурс, осигурен от
общината.
Превенция на социалното изключване
Повишаване на социалната активност на лицата
Положителна

13.2. Общностен център Пака 40 – Варшава

Практика
Общностен център Пака 40- Варшава
Организация/държава Общностен център Пака 40- Варшава/Полша
Сайт
http://www.jccwarszawa.pl/
Общностният център се фокусира върху предоставянето
54

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Обобщена
информация

Ресурси
Цели
Резултати

на различни дейности, образователни, социални и
културни услуги,за различни социални групи- деца и
млади хора, жени, хора с увреждания, възрастни хора и
други хора в социално изключване. В рамките на центъра
всеки може да намери нещо интересно за себе и своите
роднини. Потребители на центъра са социално
маргинализирани общности и обикновени граждани, които
желаят да се присъединят към различните инициативи.
Центъра прадоставя различни дейности: спорт и
възстановянате,
здарвословно
образование,
образование, отворени лекции, курсове, тренинги,
интеграция, културни / театър, кино, опера/, но също та ка
създава възможност за реализацията на неформални
квартални услуги. Също така съществева Граждански
офис за съвети и интеграционна група за хора с ментални
и емоционални проблеми. Също така се организират
курсове за чуждестранни езици, компютърни умения,
практикуване на йога.
Центъра се управлява от неправителствена организация
Подобряване качеството на живот на застрашени от
социално изключване хора, хора с увреждане
Предоставяне на комплексни социални услуги

13.3. Интегриран план за предоставяне на социални услуги в област Каталуня

Интегрирания план за предаставяне на социални услуги в
област Каталуня
Организация/държава Община Игуелада/Каталуня/Испания
Сайт
http://igualada.cat/
Правителството на Каталуня финансира всички общини с
население над 20 000 жители за прилагане на интегриран
план за социална и здравна грижа. Социалните услуги се
администрират от местните и регионални власти,
Обобщена
здравните услуги се ръководят от регионалните власти.
информация
При първоначалното посещение на гражданите след
изслушване от служители се уговаря среща със
съответните специалисти. В определен ден час лицето се
среща с представител на съответната организация
Практика
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Ресурси
Цели
Резултати

предоставяща услугата и се преминава към оценка на
потребностите и изготвяне на график за предоставяне на
услугата.
Общинският център предоставя два типа услуги: базови
услуги и специализирани услуги. Услугите се предоставят
от Правителството на Каталуня, местната администрация
и частни доставчици. Правителството на Каталуня дава
финансов ресурс на общините над 20 000 жители сами да
организират предоставянето на социалните услуги.
Частните доставчици получават финансиране от общините
и събират такси също.
Общинския център за социални услуги е входната врата
за обществената система на социалните услуги и е
достъпна за всички граждани. Работещите лица са
завършили за социални работници или социални
възпотатели. Те информират, ръководят, диагностицират
и асистират потребителите, предписват социалната помощ
и оценяват рисковата ситуация и превентивните действия.
Базовите
социални
услуги
задоволяват
основни
потребности, които лицата не могат да си осигурят.
Специализираните социални услуги работят в ситуации на
определитни изисквания от техническа компетентност и
предоставяне на определени специфични ресурси. Те
предоставят техническа подкрепа и предоставят връзка
между базовите социални услуге в полето на тяхната
специфична експертиза. Те обслужват групите със
специални потребности- инвалиди, възрастни, хора с
различни зависимости.
Основно финансирането е правителството на Каталуня, но
някои от услугите се финансират частично от самите
граждани.
Предоставяне на по-добра грижа за хората
Балансирано лечение и грижа, Грижа възможно най-близко
до хората, запълване на пропуските от грижа, интегрирано
планиране, предоставяне и отчетност
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