Приложение към т. 1

Отчет за изпълнение на дейностите по мерките за преодоляване на
демографската криза в Република България към 31 декември 2017 г.
от Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017 - 2021 г.

Демографската политика на Република България се изпълнява от
множество отговорни институции и ведомства, тъй като тя има хоризонтален,
интегриран, междусекторен и междуинституционален характер.
Настоящият Отчет включва информация относно изпълнение на дейностите по
мерките за преодоляване на демографската криза в Република България към 31
декември 2017 г. от Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017 - 2021 г. по Приоритет 6: Ограничаване на негативните
демографски тенденции, в т.ч. повишаване на раждаемостта, намаляване на
младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с
потребностите на българския бизнес.
В изпълнение на Цел 19: Забавяне на негативните демографски процеси и
намаляването на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в
дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, както
и ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на
населението - с Решение на Министерския съвет на 15.11.2017 г., Протокол №48, е
приет Отчет за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за
демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.). Отчетът е
предоставен за информация в Народното събрание и е публикуван на официалната
интернет-страница на Министерството на труда и социалната политика. В процес на
подготовка е изготвянето на методика за оценка на изпълнението на Актуализираната
Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (20122030 г.).
Провеждат се консултации на централно и регионално ниво по координиране и
синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за изпълнение на
демографската политика и за адаптиране на социалните системи и секторни политики
към демографската промяна - чрез участия в регионални съвети за развитие, кръгли
маси, семинари и обучения и др.
В изпълнение на Цел 20: Създаване на условия за раждане, отглеждане,
възпитание и социална реализация на деца в предвидима и сигурна семейна и
обществена среда - със Закона на държавния бюджет на Република България за
2018 г. и Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. са въведени следните промени:
 От 01.01.2018 г. се увеличават размерите на месечните семейни помощи за
отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от
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20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) при
доходен критерий до 400 лв.:
- за семейство с едно дете – от 37 лв. на 40 лв.;
- за семейство с две деца – от 85 лв. на 90 лв.;
- за семейство с три деца – от 130 лв. на 135 лв.;
- за семейство с четири деца – от 140 лв. на 145 лв., като за всяко следващо
дете в семейството размерът на помощта се увеличава с по 5 лв. на семейство
от размера на помощта за 2017 г.
 Въвеждат се два вида доходен критерий за предоставяне на месечни помощи за
отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД:
- при доходен критерий до 400 лв. месечните семейни помощи се предоставят
в пълен размер;
- при доходен критерий от 400,01 лв. до 500 лв., включително, месечните
семейни помощи се предоставят в размер на 80% от пълния размер на
помощта.
 Увеличава се доходният критерий за три вида семейни помощи (еднократната
помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас
и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година) от
400 лв. на 450 лв.
 През 2018 г. обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна
възраст се увеличи от 340 лв. на 380 лв.
По Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) работодателите се насърчават да
разкриват работни места за наемане на безработни лица - самотни родители
(осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от
ЗНЗ). Мярката предвижда стимули за работодатели, които осигуряват заетост на лица
от целевата група на пълно или непълно работно време. Уредена е и възможност за
включване на родителите в обучение за придобиване на професионална квалификация.
С Постановление № 225 от 13 октомври 2017 г. на Министерския съвет са
приети промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта,
които регламентират реда и условия за прилагане на мярка, насърчаваща
териториалната мобилност на безработни лица (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ). По силата на
мярката се подпомагат лица, които започват работа в населено място, което се намира
на повече от 50 км от населеното място, в което живеят, чрез предоставяне на средства
за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище и такси за ползване на
интернет. Тази подкрепа е важна за семействата с малки деца.
От бюджета на Държавното обществено осигуряване се изплащат следните
обезщетения свързани с осигуряването за риска майчинство – парични обезщетения за
бременност и раждане, парични обезщетения за отглеждане на малко дете и парични
обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
През 2017 г. бяха извършени следните законодателни промени по
отношение на обезщетенията за майчинство:
- От 01.06.2017 г. майката (осиновителката), която е осигурена за общо
заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за бременност и раждане
може да получава парично обезщетение в размер 50 на сто от него (чл. 50а от КСО), в
случай че:
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След изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на
здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което
ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
 След изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на
здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова
дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
- Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права
или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата
(осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е
починал – на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело
отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
- В сила от 01.06.2017 г. осиновителят има право на парично обезщетение за
срок от 15 календарни дни при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл.50, ал.6
от КСО). Обезщетението се изплаща в размера, изчислен като за парично обезщетение
за бременност и раждане.
- В чл.50, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се извършиха
промени, свързани с разширяване кръга на лицата с право на отпуск за бременност и
раждане, и за отглеждане на дете, съответно правото на парични обезщетения от
държавното обществено осигуряване. Осигуреното за общо заболяване и майчинство
лице има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен за
бременност и раждане, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до
410 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 от Кодекса на
труда, а именно:
 При условията на чл. 163, ал. 10, със съгласието на майката (осиновителката)
след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да
ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. От 1 юни 2017 г., когато
бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на
майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва
от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата
(осиновителя);
 При условията на чл. 163, ал. 11, от 1 юни 2017 г. със съгласието на работничка
или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна
възраст на детето един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуск за
остатъка до 410 дни;
 Съгласно чл. 163, ал. 12, от 1 юни 2017 г. когато детето е настанено по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на
работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето
нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
- При смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), което я
възпрепятства да гледа детето, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса
на труда, се изплаща парично обезщетение при раждане на дете, за отглеждане на
малко дете, а от 01.06.2017 г. парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5годишна възраст (чл. 51 от КСО).
В допълнение към горните мерки, в рамките на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ е поставен специален фокус върху съвместяването
на професионалния и личния живот. В момента се реализира операция „Родители в
заетост“, която предоставя една нова възможност за родители с деца между 0 и 5 г. вкл.
да продължат не само своето кариерно развитие, но същевременно да осигурят сигурна
и качествена грижа за децата си.
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С бюджет от 20 млн. лв. процедурата цели да осигури по-доброто съвместяване
на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на
заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за
отглеждане на малки деца.
Операцията е в съответствие с Актуализираната стратегия по заетостта на
Република България 2013-2020 г., в която се насърчава балансът между работа и
семейство, като основен елемент за включване на пазара на труда. Приоритетно ще
бъдат подкрепени самотни родители, многодетни семейства, лица на социално
подпомагане и други уязвими групи. Очаква се по операцията да бъдат включени 1500
родители и 2000 безработни и неактивни лица.
В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта е постигнато
следното:
- В резултат на икономическото съживяване и активната политика на
правителството на пазара на труда е налице трайна тенденция за увеличаване на
заетостта и намаляване на безработицата. Почти 150 хил. безработни лица са включени
в заетост чрез посредничеството на Агенцията по заетостта само за периода майдекември 2017 г.
- От 1 септември 2017 г. е стартирана Национална програма за обучение и
заетост на безработни лица „Работа“, в резултат на което в 14 общини в областите
Видин, Враца и Монтана е осигурена работа на 1 149 безработни лица, като през
2018 програмата ще бъде продължена на национално ниво със средства от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 80 млн.лв.
- Kоефициентът на заетост на населението от 15 до 64 години достигна 68.5%
през третото тримесечие на 2017 г. Ръстът спрямо година по-рано е с 4.3 процентни
пункта. Това означава, че в момента заетостта в страната е по-висока отколкото в
пика на икономическия подем през 2008 г., когато коефициентът на заетост
достигна 65%.
- По данни на Евростат през месец ноември 2017 г. безработицата е на ниски
нива – 6,2%, което е с 0.6 процентни пункта по-ниско в сравнение със същия месец на
2016 г. За сравнение в ЕС средното равнище за ноември е 7,3%.
- В рамките на изпълнявани операции по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” (ОП РЧР) е осигурена заетост на близо 47 хил. лица, като над 90%
от тях са безработни и неактивни младежи на възраст до 29 г., близо 15 хил. лица са
включени в различни типове обучения, като отново над 90% от тях са безработни и
неактивни младежи. Над 48 хил. лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за
самообслужване са включени в мерки за превенция на социалното изключване в
рамките на ОП РЧР.
За реализиране на младежки политики на местно ниво, развитие на
потенциала и личностните качества на младите и за създаване на подходящи
условия и среда за реализиране на дейности за свободното време, Министерство на
младежта и спорта реализира национални младежки програми. За 2017 г. са
администрирани две такива програми:
 Национална програма за младежта (2016-2020) с две подпрограми:
- Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационноконсултантски центрове (МИКЦ). В края на 2016 г. са финансирани 36 проекта, които
реализират дейността си до края на 2017 г. Младежките информационно-консултантски
центрове са ситуирани в 26 области в страната и предоставят основно три типа
дейности – информационни услуги – групови и индивидуални; консултантски услуги –
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групови и индивидуални; обучения. Дейностите на центровете са насочени към
младежи от 15 до 29 годишна възраст.
- Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании. По тази
подпрограма са финансирани 56 проекта през 2016, които изпълняват дейностите си
през 2017.
 Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от
Закона за хазарта се разработва и прилага за първи път през 2017 г. По нея са
финансирани 62 проектни предложения.
За създаване на среда и условия за подходяща организация на свободното
време на младите хора и семействата с деца, вкл. занимания със спорт, култура,
доброволчество и други подходящи дейности се изпълнява Програма „Развитие на
спорта на учащите“ Чрез реализиране на Програмата се осъществява политиката на
Министерството на младежта и спорта за повишаване на качеството и ефективността на
дейностите в областта на ученическия и студентския спорт в т. ч. и деца в риск чрез
изграждане, усъвършенстване и постигане на равновесие между физическите и
интелектуалните дейности и достъп до спортните съоръжения. Бенефициенти по
Програмата са: Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ), Асоциация за
университетски спорт-„ Академик“ (АУС) и Българска спортна федерация за деца и
младежи в риск (БСФДМР) с обхват около 11 000 деца и младежи.
По Цел 21: Оптимизиране на дейността на Центъра за асистирана
репродукция - оптимизирането на периода за получаване на одобрението от Центъра
за асистирана репродукция (ЦАР) от 8-10 месеца на 2-3 месеца, увеличаването на броя
на опитите от 3 на 4, добавянето на 4 размразени ембриотрансфери, добавянето в
показанията за извършване на асистирана репродукция на двойките с генетични
проблеми и жените с новооткрити онкологични заболявания обуславят значително
нарастване на необходимия финансов ресурс, който от 12 млн. лв. през последните
години, се планира да бъде около 20 млн. лв. годишно след приемането на
предложените промени в двата нормативни акта - Постановление № 25 от 2009 г. на
МС за създаване на Център за асистирана репродукция и Правилник за организацията
на работа и дейността на Център за асистирана репродукция.
Беше изготвен проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 25 от 2009 г. на МС за създаване на Център за
асистирана репродукция, който беше публикуван за обществено обсъждане в периода
28.08.2017 г. – 27.09.2017 г. С предложеното изменение се увеличават възможностите
на двойките с репродуктивни проблеми да получат финансиране от Центъра за
асистирана репродукция (ЦАР) чрез увеличаване броя на опитите от 3 на 4 и добавяне
на 4 размразени ембриотрансфери.
На 20.10.2017 г. за обществено обсъждане беше публикуван и проект на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и
дейността на Център за асистирана репродукция, с който се въвеждат и някои нови
показания за финансиране на дейности по асистирана репродукция от Центъра за
асистирана репродукция – при двойки с генетични проблеми, жени с новооткрити
онкологични заболявания. Предлагат се и промени с административно –
организационен характер, които имат за цел намаляване на периода, в който двойките с
репродуктивни проблеми очакват одобрението на Центъра за асистирана репродукция
за включване в процедурите по асистирана репродукция. Част от промените касаят
подобряване на организацията на работа на Комисията към Центъра за асистирана
репродукция чрез допълване на състава й с лекар - специалист по образна диагностика,
регламентира се организацията по провеждане на заседанията – ежемесечно, както и
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обхвата на заявленията, които следва да се разглеждат на всяко заседание – всички след
предходното заседание. Разширява се контролната дейност на ЦАР като се предвижда
тя да се извършва и самостоятелно, като се предвиждат и допълнителни финансови
санкции при установени нарушения, както и възможност да се прекратява договора със
съответното лечебно заведение. Въвеждат се изисквания за постигната успеваемост и
при новите договорни партньори на ЦАР. Повишава се информираността на двойките
с репродуктивни проблеми чрез публикуване на интернет страницата на ЦАР на
информация относно успеваемостта на лечебните заведения и срока на изчакване за
включване в процедура във всяко от тях.
Предстои работа и по изменение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по
асистирана репродукция, като за целта е създадена работна група.
Разработването на програми за здравно образование и информационни
кампании по въпросите на репродуктивното здраве, семейното планиране,
грижите за децата и изграждане на умения за здравословно поведение включва повишаване на превенцията и осведомеността на широката общественост като
традиционно информационните кампании на национално и регионално ниво се
организират около ключови дати, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН. Във всички
етапи на планиране, организиране и провеждане на кампаниите се включват млади
хора, което повишава достигането на информацията и посланията до основната целева
група. Организирането и провеждането на местните кампании става с активното
участие на Регионалните здравни инспекции, училищни и общински власти,
неправителствени организации, доброволци младежки клубове и училища. Проведени
са две Национални кампании, реализирани във всеки един от 28-те областни
административни центрове на България - за Свети Валентин, 14 февруари; Третата
неделя на м. май - Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (в общо 28
области в страната с организатор РЗИ, КАБКИС, НПО, общини, учебни заведения,
младежки домове, социални институции за юноши). А през декември предстои
провеждането на Национална АНТИСПИН кампания за Първи декември.
По Цел 22: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване - приетият
през 2016 г. от Министерския съвет Актуализиран план за действие за изпълнение
на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“ очертава рамката и планираните мерки за продължаване на
процеса по деинституционализация на грижата за деца в страната до 2025 г. През
следващия етап от изпълнение на реформата предстои закриване на всички
специализирани институции за деца. Ще бъде преустановено настаняването на деца до
3-годишна възраст в резидентна грижа, като тази форма на грижа ще бъде насочена
само към децата, които се нуждаят от по-специално внимание и целенасочени грижи и
не могат да бъдат отглеждани в семейна среда.
В рамките на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ е
заложено финансиране за изграждането на 149 нови услуги, от които 28 са интегрирани
здравно-социални услуги.
Сформирана е работна група за разработване на проект на ПМС за приемане на
наредба, с която да се определи видът на интегрираните здравно-социални услуги,
условията и редът за предоставянето им, критериите и стандартите за тяхното качество
и редът за осъществяване на контрола по спазването им. От Министерството на
здравеопазването са подготвени и подадени две проектни предложения по процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“,
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финансирана по ОПРР 2014-2020 за изграждане на 20 Центрове за специализирана
здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински
грижи и 8 Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Като част от мерките за
ранна интервенция и превенция в семейна среда, в Актуализирания план за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“ е заложено развитието и осигуряването на патронажна грижа във
всички 28 области на страната.
През периода 2014-2020 г. продължава закриването на останалите домове за деца
и младежи. Това са домовете за деца лишени от родителски грижи и домовете за
медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. Целта е да се осигури качествена
алтернативна грижа за децата, които не могат по една или друга причина да бъдат
отглеждани от техните родители. Мерките за децата са насочени към предотвратяване
на настаняванията в специализирани институции от една страна, а от друга за
извеждането на вече настанените, чрез предоставяне на алтернативни социални услуги
в общността.
Конкретните
мерки
по
финализиране
на
процеса
по
деинституционализация на децата и младежите са заложени в Актуализирания план
за
действие
за
изпълнение
на
Националната
стратегия
„Визия
за
деинституционализация на децата в Република България“, приет с Решение на МС №
859 от 13.10.2016 г. и ще се изпълняват с подкрепата на общо три оперативни
програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР),
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОП РР) и Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) с общ размер на средствата над
320 000 000 лв.
С подкрепата на ОП РЧР е планирано изграждането на следните услуги за
деца:
 23 Центрове за обществена подкрепа/Общности центрове за деца и семейства;
 27 Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 16 Дневни центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и
техните семейства;
 10 Центрове за настаняване от семеен тип за деца ;
 20 Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи;
 8 Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково
поведение и потребност от специални здравни грижи.
По отношение на Актуализиране на „Националната програма за
подобряване на майчиното и детско здраве (НППМДЗ)“ - продължава изпълнението
на предвидените по НППМДЗ дейности, както следва:
1. Провеждане на масов неонатален слухов скрининг, в рамките на който са
извършени 42 817 броя изследвания за деветмесечието на 2017 г., въз основа на
сключени договори с всички лечебни заведения за болнична помощ с разкрити
акушеро-гинекологични и/или неонатологични структури.
2. Комплексно медицинско наблюдение при деца с диабет, вродени сърдечни
малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания,
детска церебрална парализа и недоносени деца се осъществява от 12 експертни
комисии към университетски и специализирани болници в София, Варна, Пловдив и
Плевен, които изготвят индивидуални медико-социални планове за посочените деца.
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3. На територията на страната функционират 31 Здравно-консултативни центъра
за майчино и детско здраве, които за деветмесечието на 2017 г. са извършили 5 923
специализирани медицински консултации и 219 домашни посещения на бременни с
патология, родилки, деца с увреждания, хронични заболявания и недоносени деца.
4. Извършване на лабораторни изследвания и консултации в университетските
болници в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора в рамките на биохимичен
скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други
анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. В
рамките на биохимичния скрининг Министерство на здравеопазването финансира
дейността за извършване на 17 003 изследвания и консултации за деветмесечието на
2017 г.
В изпълнението на дейностите по НППМДЗ са изразходвани средства в рамките
на утвърдения за 2017 г. от Министерство на здравеопазването бюджет в размер
приблизително на 1 700 000 лв.
Предстои да бъде изготвен обобщен анализ по изпълнението на дейностите, на
чиято база да бъде изготвено предложение за актуализиране на програмата при
необходимост.
За развитие на интегрирани здравно-социални услуги за деца и
финализиране на процеса на деинституционализация на деца до 3 г. чрез
закриване на всички домове за медико-социални грижи за деца - през 2016 г.
Министерство на здравеопазването разработи Концепция за закриване на Домовете за
медико-социални грижи за деца (ДМСГД) до 3 години и развитие на система от
здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността за деца и семейства
„Здраве за всички деца“ 2016-2025 г., която е съобразена с потребностите и е
продължение на политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на
деинституционализацията, предприета през 2010 г. Концепцията е секторен документ,
който конкретизира целите, приоритетите и политиките, насочени към подобряване на
детското и майчино здравеопазване в съответствие с приетите стратегически и
програмни документи - Концепция „Цели за здраве 2020“, Националната здравна
стратегия 2020, Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве.
Концепцията отразява и целите и приоритетите на Национална стратегия за детето
2008-2018 г. и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България“, до 2020 г. за подобряване качеството на живот на децата като
условие за свободното и пълноценното им личностно развитие, в т.ч. и осигуряване на
възможност да растат и да се развиват в семейна или най-близка до нея среда.
Визията и целите на Концепцията остават с ясен фокус върху
деинституционализацията, но с по-голям акцент върху реформа на здравната система,
насочена към подобряване на достъпността и качеството на здравните грижи в
подкрепа на превенция на разделянето на децата от техните семейства и подобряване
на благосъстоянието на децата, чрез развитие на система от здравни и интегрирани
здравно-социални услуги.
Визията на Концепцията е до 2025 г. България да бъде държава с развита мрежа
от здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства, осигуряваща
условия за замяна на институционалната грижа за децата с отглеждане в семейство и
гарантираща на всички деца и семейства подобряване на здравето и благосъстоянието
им и намаляване на здравните неравенства.
Стратегическата й цел е гарантиране на достъпа на всяко дете и семейство до
възможно най-качествени и комплексни здравни и интегрирани здравно-социални
услуги според индивидуалните им потребности, с особено внимание към децата с
увреждания и хронични заболявания.
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Във връзка с концепцията за осигуряване на комплексни грижи през 2015 г. е
регламентиран нов вид лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания.
В края на 2016 г. бе приет Правилник за устройството и дейността на Център за
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, който създава
ясен регламент за структурата, основните дейности и услуги, които ще предлага този
вид лечебно заведение, неговия вътрешен ред, управление и финансиране като
юридическо лице на бюджетна издръжка, което се създава от държавата. Дейността на
Центъра ще бъде насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да
удовлетворяват потребностите на индивида от съхраняване на здравето, от
емоционално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално
благополучие, чрез координирането на дейностите на Центъра за комплексно
обслужване с други здравни, социални и образователни услуги.
През 2017 г. са предприети мерки за планиране на структурата и бюджета на
Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
(ЦКО ДУХЗ).
Сформирана е междуинституционална работната група, която предстои да
разработи проект на ПМС за приемане на наредба, с която да се определи видът на
интегрираните здравно-социални услуги, условията и редът за предоставянето им,
критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по
спазването им.
В изпълнение на Цел 23: Насърчаване на активния живот на възрастните
хора е разработен проект на Национална стратегия за насърчаване на активния
живот на възрастните хора в България. Подготвя се актуализиране на проекта във
връзка с получаването на нова статистическа и административна информация, след
което ще бъде предоставен за обсъждане на заинтересованите ведомства и организации
- за съгласуване. В проекта на стратегия ще бъдат отразени и последните тенденции по
застаряването в международен план, обсъдени по време на Десетото заседание на
работната група по застаряване към Икономическата комисия на ООН за Европа
проведено на 23-24 ноември 2017 г. Проектът на Национална стратегия за насърчаване
на активния живот на възрастните хора в България ще бъде предложен за приемане с
Решение на Министерския съвет.
Предприемат се действия за постепенно въвеждане на национално и на
регионално ниво на Индекса на активния живот на възрастните хора (“Active
Ageing Index”) като инструмент, създаден от експерти на Европейската комисия и на
Икономическата комисия на ООН за Европа за сравнителни анализи и бъдещи
партньорски проверки в държавите-членки на Европейския съюз в отговор на процеса
на стареене на населениeто и на работната сила.
С решение на Министерския съвет от 13.12.2017 г., Протокол №52, е приет
двугодишен Доклад за степента на отразяване на Националната концепция за
насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в
секторните политики за периода 2015-2016 г. Докладът е публикуван на официалната
интернет-страница на Министерството на труда и социалната политика.
В изпълнение на приоритета за подобряване на системата за социална
закрила на най-уязвимите групи от населението, включително хората с
увреждания и възрастните хора, са предприети следните мерки:
- За първи път от 2009 г. Гарантираният минимален доход бе повишен от 65 лв
на 75 лв. По този начин се увеличи размера на различни социални плащания и броя на
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хората, които ги получават. Например, месечните добавки за социална интеграция,
които се получават от над 500 000 хора с увреждания, нараснаха с 15 %. Броят на
лицата и семействата с право на помощи за отопление се очаква да стигнат 220 000.
- За първи път е осигурено бюджетно финансиране от над 68 млн. лв. за
социални и лични асистенти и домашни помощници за над 26 000 хора с
увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. По този начин ще се
осигури работа на над 16 000 социални асистенти. Средствата за политиката за
хората с увреждания през 2018 г. се увеличават общо с 81,4 млн. лв.
Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните
приоритети както в Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017-2021 г., така и на Българското председателство на ЕС.
В процес на изпълнение е Плана за действие за прилагане на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.), съдържащ конкретните
действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на
Конвенцията.
В Министерство на труда и социалната политика е сформирана експертна група
за координиране изпълнението на Плана за действие. На проведените заседания на
експертната група членовете й обсъждат предложените и представени от отговорните
институции проекти на концепции и нормативни промени. Периодично се осъществява
мониторинг по изпълнението на дейностите и мерките, заложени в Плана.
За усъвършенстването на законодателството в областта на политиката за
интеграция на хората с увреждания, целящо постигане на по-добра целенасоченост,
ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на
административната процедура, е предвидено да се осъществи чрез промяна на
механизма на изплащането на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. В тази връзка
със заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена
междуведомствена работна група за промяна на механизма на изплащането на целевите
помощи за изработване, покупка и ремонт на Помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). На проведените заседания на
групата са представени и са в процес на обсъждане варианти за промяна в сега
действащия механизъм за отпускане, реализиране и отчитане на ПСПСМИ. В процес на
разработване е и Координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на
дейностите, свързани с целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на
ПСПСМИ. Целта е подобряване на механизма на предоставяне и контрол на целевите
помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства и медицински изделия.
Изготвянето на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане
на индивидуалните потребности е друга мярка, свързана с усъвършенстването на
законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. В
изпълнение на Решение на Народното събрание се разработи и прие Методика за
извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на
хората с увреждания, съгласно действащия чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания. Методиката има за цел да даде възможност за предприемане на
адекватни подкрепящи действия, базирани на извършената социална оценка.
Предстои сформиране на междуведомствена работна група, която да разработи
проект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, в
рамките на която ще бъдат разгледани всички предложения, включително и
изготвянето на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на
индивидуалните потребности. Ще бъде извършено прецизиране на действащите
текстове в областта на интеграцията на хората с увреждания в контекста на
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Конвенцията с цел подобряване на нормативната уредба. На работната група ще бъде
предложена и концепция за модернизиране на системата на интеграционните добавки
за хора с увреждания.
Усъвършенстването на механизма за предоставяне на безплатни винетни
стикери за хората с увреждания е следваща мярка за усъвършенстване на
законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. За
нейното изпълнение е сформирана междуведомствена работна група която ще
разработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2
декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при
ползване на републиканските пътища.
Един от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика по
време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е
„Хората с увреждания – пълноправни членове на обществото“, който включва:
 Равно третиране и недопускане на дискриминация като фактор за справяне с
предизвикателствата в икономическия и обществения живот.
 Борба с бедността и социалното изключване: популяризиране на концепцията
за ранно детско развитие и инвестиране в образованието и грижите в ранна
детска възраст като ефективно средство за превенция на преждевременното
напускане на училище и на социалното изключване.
 Хората с увреждания – пълноправни членове на обществото: усъвършенстване
на изискванията за достъпност за продукти и услуги и гарантиране на
упражняването на правата на човека от страна на хората с увреждания и
тяхното пълноценно участие в живота на обществото.
Това е една от приоритетните теми в областта на заетостта, трудовата
мобилност и социалната политика на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз, както и по линия на правата на човека, осигуряването на
достъпност и разглеждането на досиета в областта на равни възможности и
антидискриминация.
По време на Българското председателство ще бъдат осъществени триалози,
тъй като на 07.12.2017 г. по време на ЕПСКО бе одобрен общ подход по
предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изисквания за
достъпност на продукти и услуги, така известна като Европейски акт за достъпност.
Досието е приоритетно за Европейската комисия, за Съвета на Европейския съюз и за
Европейския парламент, което е отразено в подписаното от тях Междуинституционално споразумение.
Европейският акт за достъпност е в изпълнение на ратифицираната от
Европейския съюз, от държавите членки, включително и от България, Конвенция за
правата на хората с увреждания на ООН.
По време на Българското председателство ще продължи обсъждането на
предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на
лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст
или сексуална ориентация, известна като Директивата за равно третиране. Това
досие също е в изпълнение на Конвенцията за правата на хората с увреждания на
ООН, с която се утвърждават по отношение на различни уязвими групи, включително
и хората с увреждания принципите на недискриминация, участие и приобщаване към
обществото, равни възможности и достъпност. На предвидените заседания на
Работна група по социални въпроси на Съвета предстои да бъдат обсъдени въпроси,
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засягащи хората с увреждания и множествената дискриминация, които започнаха по
време на Естонското председателство.
По Цел 24: Създаване на условия за равнопоставеност на жените и
мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия
живот, равно третиране и недопускане на дискриминация - Министерството на
труда и социалната политика администрира прилагането на Закона за
равнопоставеност на жените и мъжете. Изпълняват се мерки от Националната
стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020
г. Изработен е Национален план за действие за насърчаване на жените и мъжете
за 2017- 2019 г., приет с Решение на Министерския съвет. Централните и
териториалните органи на изпълнителната власт определиха служители, които
изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.
Във връзка с Националния план на Работната програма на Комуникационната
стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г. беше проведено
обучение за координатори по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво
в периода 16-17 ноември 2017 г. в гр. Велико Търново. Обучението обхвана 28
представители на областните администрации, координатори на областно ниво,
определени с приемането на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете.
Целта е повишаване на компетентностите на областните координатори за прилагане и
оценка на политиката за равни възможности на областно ниво и изграждане на мрежа
от обучени експерти по равнопоставеност на жените и мъжете.
Създаването на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на
обществото и равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с
оглед на успешната им личностна и социална реализация се подпомага от
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС
(НСРЖМ), който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и
координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
структурите на гражданското общество. На 12 декември 2017 г. се проведе тематично
редовно заседание на НСРЖМ в сградата на Народно събрание, което беше посветено
на представяне на резултатите от Индекса за равенството между половете 2017 г.
На 27 ноември 2017 г. министърът на труда и социалната политика утвърди
Условията и реда за получаване на отличителния знак за значими постижения в
ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Те
бяха изработени от специално създадена за целта междуведомствена работна група.
Стартирана
е
Процедура
за
получаване
на
отличителен
знак
от
институции/организации със значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България. Изготвен е
план график за изпълнението на процедурата за получаване на отличителен знак от
институции/организации със значими постижения в ефективното изпълнение на
политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България, който
предстой да бъде утвърден от ръководството на МТСП.
В рамките на Българското председателство, приоритетът в областта на
равнопоставеността на жените и мъжете ще бъде „Жените в дигиталния свят“,
във връзка с което предстоят следните ангажименти:
- Сътрудничество с Европейския институт по равенство на половете (ЕИРП) с
фокус върху темата „Жените в дигиталния свят“. ЕИРП изготви и изпрати за одобрение
в МТСП концептуална рамка за изследване за българското председателство на Съвета
на ЕС Равенство между жените и мъжете и дигиталния свят.
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- Организиране на съпътстващо събитие в рамките на 62-та сесия на Комисията
за статута на жените на ООН през м. март 2018 г. в Ню Йорк с фокус „Жените в
дигиталния свят“;
- Представяне на темата за участието на жените в областта на дигитализацията
на всички подходящи събития по време на Българското председателство. Извършени са
необходимите действия за включване на темата в дневния ред на международната
конференция „Бъдещето на труда“, организирана от МТСП;
- Заседание на Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеността на
половете, 31.01-01.02.2018 г., гр. София. Изготвен е дневен ред на събитието, които
заедно с поканата за заседанието са изпратени на членовете.
България изпълнява ангажиментите си в съответствие със заключителните
препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на
дискриминацията по отношение на жените. Препоръките на Комитета от юли 2012 г. са
във връзка с прегледа на консолидирания IV-VII периодичен доклад на България по
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение
на жените (CEDAW). Планът за действие за изпълнение на заключителните препоръки
към България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по
отношение на жените, приет от МС през юли 2013 г. е израз на ангажираността на
България за прилагането на Конвенцията и усилията за подобряване на защитата на
правата на жените в различни области и насърчаване на равнопоставеността на
половете.
Изготвен е Доклад за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на
заключителните препоръки към България, отправени от Комитета на ООН за
премахване на дискриминацията по отношение на жените, приет от МС на 8 ноември
2017 г. Министерството на труда и социалната политика координира събирането от
всички ангажирани институции и организации на информацията за напредъка по
неговото изпълнение.
В изпълнение на Цел 25: Подобряване на ефективността на процесите по
предоставяне на българско гражданство и осигуряване на подбор и приемане на
имигранти, които са способни да се интегрират и реализират в приоритетни за
развитието и благосъстоянието на страната области, в т.ч. използване на
демографския потенциал на традиционните български общности в чужбина - със
заповед на Министъра на правосъдието от 19.12.2017 г. на основание чл.25 ал.4 и чл.
45 ал.1 и 3 от Закона за администрацията е създадена работна група. Председател на
работната група е заместник – министър на правосъдието. Като членове на работната
група са включени представители на: Министерство на правосъдието, Държавна
агенция за българите в чужбина, МВР, ДАНС, МОН, Администрацията на президента,
Върховен административен съд, Върховна административна прокуратура,
академичните среди и неправителствения сектор. На работната група е възложено да
изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското
гражданство. В хода на изпълнение на задачите работната група може да привлича
допълнително експерти.
Приоритетните цели на правителството за периода 2017-2021 г., са
подобряване на качеството на живота на хората, увеличаване на доходите чрез
заетост и по-висока производителност на труда, намаляване на диспропорциите на
пазара на труда по региони, защита на доходите и жизнения стандарт на
нископлатените работници и др.
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За изпълнението на политиките способства благоприятната социалноикономическа среда, устойчивите темпове на нарастване на БВП, положителните
тенденции на пазара на труда. Средните заплати в икономиката и през трите
тримесечия на 2017 г. нарастват с устойчиви темпове. През третото тримесечие
средната работна заплата достигна 1037 лв., което е ръст от 10,2% спрямо същото
тримесечие на 2016 г.
През 2018 г. се предвижда ръст на брутния вътрешен продукт от 3,9%. Очаква се
подобрение на бизнес климата в страната, ръста на износа, инвестициите и заетостта.
Стабилните макроикономически показатели и търсенето на висококвалифицирана
работна ръка са предпоставка за увеличение на доходите. Ръстът на заплатите в частния
сектор през трите тримесечия на 2017 г. показва темпове на непрекъснато нарастване съответно с 9,7% за първо тримесечие; 10,6% за второ тримесечие и 11,0% за третото
тримесечие. В обществения сектор средната работна заплата нараства също с
устойчиви темпове -7,3%, 8,1% и 7,9%.
През последните години правителството води политика за ускорено нарастване
на размера на минималната работна заплата. Повишаването на минималната
работна заплата е фактор за намаляване на бедността сред работещите. От 01.01.2018 г.
минималната работна заплата за страната е 510 лв., като спрямо 2017 г. нараства с
10,9%. Така определената минимална заплата способства за повишаване на
покупателната способност на най-ниско доходната част от заетите и гарантира
задоволяване на минималните жизнени потребности на най-нискодоходната част от
работната сила.
Нетният размер на минималната работна заплата през 2018 г., след приспадане
на дължимите осигуровки и ДОД, е 395,75 лв. и е със 74,75 лв. над официалната линия
на бедност за страната, която за 2018 г. е 321 лв.
Предприетите мерки от правителството – за водене на активен социален
диалог на равнище експерти и равнище ръководители – вече дава добър резултат.
Воденето на открит и честен диалог показа, че това е верният път за постигане на
консенсус. Търсенето на общи решения чрез обективни аргументи и подкрепени с
независими оценки е гаранция за доверие и увереност при постигане на общата цел.
Резултат на това е вече ратифицираната на 24 януари от Народното събрание
Конвенция 131 за определяне на минималната работна заплата. С приемането на
Конвенцията е изпълнена общата цел на правителството, синдикатите и работодателите
за създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната заплата в
отговор на специфични препоръки на Съвета на ЕС. През 2017 г. правителството
положи усилия и показа отговорност в рамките на тристранния диалог и се надяваме
това да продължи до окончателното приемане на механизма.
Поради силно инерционния и трудно обратим характер на демографските
промени и тенденции в България, подобно на много други страни от Европейския
съюз, официалните прогнози за развитие на населението в следващите
десетилетия са неблагоприятни. Затова е изключително важно постигането на
дългосрочно политическо съгласие за изпълнение на набелязаните мерки,
смекчаващи негативните демографски въздействия върху всички сфери и области
на обществения живот и съдействащи за адекватно посрещане на демографските
промени в 21-ви век.
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В резултат на предприетите мерки от всички отговорни институции за
реализиране на държавната хоризонтална демографска политика в България, са
постигнати следните позитивни резултати и тенденции през 2016 г.: увеличава се
средната продължителност на живота, намалява детската смъртност, намалява
броят на починалите лица, коефициентът на плодовитост се задържа на нива от
около 1.5, които са сравними със средните за страните-членки на ЕС, подобрява се
жизненият стандарт и качеството на живот на хората.

