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РЕЗЮМЕ

Настоящата последваща оценка на Закона за социално подпомагане се отнася към периода
на действие на Закона от 2003г. до 2008г., когато са предефинирани основните същностни
характеристики на действащата нормативна уредба.
Оценката се фокусира върху мониторинг на желаните и постигнати ефекти върху целевите
групи и отразява съотношението на заложените цели и постигнатото подобрение в
качеството на социалната закрила в резултат на законовата регулация. Следва да се
отбележи, че Законът за социално подпомагане до голяма степен има рамков и
концептуален характер, като основните ключови данни и детайлни характеристики по
неговото прилагане се съдържат в Правилника за прилагане на закона. С оглед на факта, че
Правилника за прилагане не е предмет на настоящата оценка, разглежданите въздействия
отразяват глобалните промени в картината на предоставяне на социална защита и не
навлизат в детайлната регулация, съдържаща се в ППЗСП. Оценката разглежда Закона за
социално подпомагане в неговите две основни направления: социалните помощи и
социалните услуги.
На база идентифицираните индикатори за вложени ресурси, създаден продукт, получен
резултат и въздействие са откроени следните тенденции и са направени следните
констатации:
9 За изследвания период, броят на лицата и семействата ползвали месечни социални
помощи прогресивно намалява;
9 За периода 2003 г. – 2008 г. броят на лицата и семействата, ползвали еднократни
социални помощи показва динамично и променливо движение, като най-висок ръст се
отчита през 2004 г., а най-нисък през 2006 г.
9 Броят на лицата и семействата, ползвали целеви социални помощи за периода 2003
г. – 2008 г. показва тенденция на трайно увеличение;
9 Броят на подадените, но неодобрени заявления за месечни, еднократни и целеви
социални помощи не се отчита като показател в Дирекциите ”Социално
подпомагане”;
9 Броят на лицата, преминали през Националната програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост" и компонента й „Личен асистент” (в последствие
част от Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”) между 2003
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г. и 2008 г. показва трайно намаляване, което основно е свързано с намаляването
ръста на безработицата, респективно и с броят на лицата, които отговарят на
условията за месечно социално подпомагане.
9 За шестгодишния период, който обхваща настоящата оценка, броят на
доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра към Агенцията за социално
подпомагане, значително и устойчиво нараства;
9 Броят на извършените посещения за проверки на местата, където се извършват
дейности по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в общността и в
специализирани институции (планови и по сигнал) се увеличава постоянно с всяка
следваща година.
9 Броят на лицата и семействата, отпаднали от системата за месечно подпомагане
– годишно, не е отчитан и проследяван показател;
9 Разходите за индивидуални проекти за социална интеграция, изготвени от
дирекция "Социално подпомагане" (този индикатор заема специално място в ЗСП),
не могат да се проследят, тъй като за периода, през който се проведе оценката,
не можа да се осигури еднозначна и надеждна информация дали изобщо се
извършва подобна дейност, дали

тя се води на отчет и съответно какви са

данните за нейното изпълнение.
9 Броят на разкритите нови социални услуги в общността за периода 2003 – 2008 г.
непрекъснато се увеличава.
9 Необходимо е да се предприемат по-категорични и целенасочени мерки, насочени
към осъществяване на планиран процес на деинституционализация и обслужване на
нуждаещите се хора в общността по начин, зачитащ човешките им права и
достойнство;
9 В рамките на изследвания период (2003 – 2008 г.) гарантираният минимален доход е
актуализиран само един път – от 40 лв. / месечно за 2004 г. той нараства на 55 лв. /
месечно за 2005 г.
9 За периода 2003 – 2007 г. гарантираният минимален доход („база за определяне на
социалната помощ” у нас) е под 30% от границата на бедността, изчислена по
методиката на Евростат;
9 Приносът на българската система за социално подпомагане в борбата с
бедността е относително скромен – в страни с развита социална система този
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показател е от порядъка на 6 – 9 процентни пункта, т.е. около 2 – 3 пъти по-висок от
този в България;
9 Липсва нормативно регламентиран механизъм, „свързващ” официалната граница
на бедността и социалните помощи.
На база на анализираните индикатори и направените констатации относно въздействието на
Закона за социално подпомагане върху групите, нуждаещи се от социална защита и върху
цялостната система за социално подпомагане в България, са изведени следните препоръки:
• Засилване на мерките, насочени към младите хора до 34г., които имат значителен
потенциал за реализация на пазара на труда и същевременно са най-сериозно
засегнати от промените в ЗСП, засягащи продължителността на отпусканите
месечно социални помощи;
• Развитие на ефективни програми и политики, основани на междуинституционално
сътрудничество на АСП и АЗ с цел повишаване на образователното ниво,
квалификация и поведение на пазара на труда на трайно безработните лица в активна
работоспособна възраст;
• Обвързване на системата за социални помощи с официалната линия (граница) на
бедността в страната;
• Въвеждане на ясна и конкретна дефиниция на услугите в общността и засилване на
контрола върху тяхното предоставяне;
• По-активно

и целенасочено ограничаване на развитието на социални услуги в

специализирани институции за сметка на разрастването на услугите в общността;
• Ясно формулиране на основните принципи при предоставянето на социални услуги,
като зачитане на личната свобода и правото на личен избор на хората, ползватели на
социални услуги;
• Засилване на контрола и спазването на стандартите за достатъчност,
разнообразие и качество на социалните услуги;
• Въвеждане

на

ясни

и

категорични

мерки

за

предотвратяване

на

институционалната зависимост с реализирането на промени в законодателството,
насочени към деинституционализацията и социалното включване на хората,
преминаващи временно или трайно през трудна житейска ситуация;
• Осигуряване и подобряване на равния достъп до услуги с цел превенция на
социалното изключване;.
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• Засилване на

гражданският контрол върху прилагането на закона чрез

създаването и активното функциониране на обществени съвети към всяко община.
регламентирани в ЗСП (Чл.4, ал.4)
I. Въведение, цел на оценката, използвана методология
1.1.Въведение и цели на оценката
Законът за социално подпомагане1(ЗСП) е приет през 1998г. с основна цел регулиране на
обществените отношения в областта на предоставянето на социални помощи и социални
услуги и дефиниране на ролята на държавните институции при осъществяване на социална
закрила и решаване на проблемите на гражданите, попадащи в рисковите и уязвими групи. С
промените, публикувани в Държавен вестник бр.120 от 29 Декември 2002 са направени
основните концептуални изменения в подхода на предоставяне на социалните помощи като са
въведени различни по вид защитни механизми, диференциращи обхвата на лицата, нуждаещи
се от социално подпомагане като изрично е подчертана нуждата от прилагане на
индивидуален подход при решаване на проблемите на рисковите групи. С измененията в ЗСП
се въвежда практическото раздържавяване на социалните услуги, което цели подобряване на
качеството и създаване на нови

модернизирани центрове, подходящи за по-добра

реинтеграция на рисковите групи. С цел по-добро управление, мониторинг и контрол при
предоставянето на социалните помощи и услуги се създава Агенция за социално подпомагане,
натоварена с изпълнението на държавната политика в областта на социалната закрила.
Следващата значителна и ключова промяна в Закона за социално подпомагане е направена
с изменението му от 2006 г., с което се въвежда ограничение в срока, за който безработните
лица в трудоспособна възраст могат да получават непрекъснато месечни социални помощи
(ДВ, бр. 18/2006 г., в сила от 01.01.2008 г.). с изменение от 2007 г., този срок е намален от
18 на 12 месеца (ДМ, бр. 58/2008 г.).
Основен обект, който цели да обхване Закона за социално подпомагане със спецификата на
текстовете, регламентиращи социалното подпомагане и предоставянето на социални
1

Обн. ДВ. бр.56 от 19 Май 1998г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.,
изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември
2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.,
изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.
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услуги, са хората, които временно или дълготрайно не са в състояние да се грижат сами за
задоволяване на своите основни жизнени потребности. В тази

категория влизат

разнообразни групи от лица като самотни родители, възрастни хора, бременни жени, лица,
полагащи грижи за деца, хора с трайни увреждания, лица, полагащи грижи за болен член на
семейството и т.н. За да се постигне пълноценно социално включване, зачитащо
достойнството на лицата, изпаднали в трудна житейска ситуация, човекът се разглежда от
гледна точка на неговите индивидуални и комплексни нужди, които намират отражение в
различни мерки и механизми за подкрепа, регламентирани освен в Закона за социално
подпомагане, в Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/, Закона за закрила на детето
/ЗЗД/, Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и други релевантни
нормативни актове, които формират цялостната система за прилагане на социалната
политика в България.
Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за социално подпомагане цели
да идентифицира последствията и определи въздействията ex-post от приложението на
Закона. Оценката се фокусира върху мониторинг на желаните и постигнати ефекти върху
целевите групи и отразява съотношението на заложените цели и постигнатото подобрение в
качеството на социалната закрила в резултат на законовата регулация. Следва да се
отбележи, че Законът за социално подпомагане до голяма степен има рамков и
концептуален характер, като основните ключови данни и детайлни характеристики по
неговото прилагане се съдържат в Правилника за прилагане на закона. С оглед на факта, че
Правилника за прилагане не е предмет на настоящата оценка, разглежданите въздействия
отразяват глобалните промени в картината на предоставяне на социална защита и не
навлизат в детайлната регулация, съдържаща се в Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП). Оценката разглежда Закона за социално подпомагане в
неговите две основни направления: социалните помощи и социалните услуги.
Последващата оценка се отнася за периода на действие на Закона за социално подпомагане
от 2003г. до 2008г., когато са дефинирани същностните характеристики на действащата
нормативна уредба. Оценката не обхваща промените, въведени с измененията от месец
Юни 2008г. и месец Февруари 2009г. тъй като периода на тяхното въздействие е прекалено
кратък и липсват достатъчно данни за определянето на техния ефект върху системата за
социално подпомагане.
В идеалния случай, последващата (ex-post) оценка на регулацията е оценка на качеството и
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ефективността на предварителната (ex-ante) оценка на въздействие, оценяваща и отчитаща
непредвидени въздействия и странични ефекти, наред с тези, които са залегнали в
обосновката на приемането на регулацията в първоначалния й вид.
През 2002 г. в периода 14 октомври – 15 декември по поръчка на МТСП е била осъществена
социална оценка на ефекта от предстоящите промени в социалното подпомагане при много
широк обхват на бенефициентите – държавни институции, общини, НПО, засегнати лица.
Като цяло предложенията за промени срещат широка подкрепа със специален акцент от
препоръки

свързани

с

подобряване

на

адресираността,

целенасочеността

и

целесъобразността на средствата за социално подпомагане.
Предвид обаче липсата на цялостна предварителна оценка на Закона за социално
подпомагане обаче, основната роля на ex-post оценката е определяне на непосредствените
въздействия на приетия закон, което ще улесни изработване на последваща предварителна
оценка на бъдещи промени в ЗСП и ще положи основата на методологическата подготовка
за извършване на последващи оценки в бъдеще.
1.2.Използвана методология, процедурни въпроси и консултиране на заинтересовани
лица
В рамката на условията на заданието и встъпителния доклад, последващата оценка следва
указанията на Европейката комисия за извършване на оценка на въздействието (ОВ).
Предвид факта, че

последната е относима най-вече към предварителната оценка на

въздействието2, в рамките на проекта бяха изработени унифицирани насоки за извършване
на последваща оценка на въздействието, ползвани от работната група (Приложение 1).
Методологията, следвана при извършването на оценката съдържа следните процедурни
стъпки:
‐ Формиране на работна група с представители на заинтересованите институции за
целите на оценката;
‐ Планирани заседания на работната група и фокусирани консултации;
‐ Събиране на данни/ информация;
‐ Пропорционален анализ;
‐ Изготвяне на доклад за оценка на въздействието.
Съставът на работна група, от страна на институциите, работещи в областта на социалната
2

Наръчникът
на
Европейската
комисия
от
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm

януари

2009

г.

е

публикуван

на
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закрила включи представители на Министерство на труда и социалната политика,
Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за закрила на детето и бе определен с
решение на г-н Иван Пенев, главен секретар на МТСП на 27 Март 2009г. От страна на
консорциума, в работната група бяха включени експерти в областта на социалната закрила,
в икономическата и правната области.
Късното определяне на съставя на работната група постави работния екип пред
предизвикателството да извърши оценката на въздействието в съкратени срокове, предвид
наличието на великденски и майски празници в рамките на работния период.
Работните сесии по последващата оценка на въздействието на Закона за социалното
подпомагане започнаха на 1 април 2009 година и приключиха на 11 май 2009 година. Срещите
се провеждаха по предварително уточнен график (Приложение 2) при отлична комуникация и
предварителна информираност на всички участници. Планирани и проведени при спазване на
първоначалния график са 8 (осем) работни сесии. Освен планираните, с оглед на нуждите на
всеки един етап на работата са проведени и други работни срещи – по уточняване на
методологията; за изслушване на мнения на ръководители и експерти; за търсене на съдействие
за намиране на информация и данни. Представителите на Министерство на труда и социалната
политика осигуриха основната институционална подкрепа при осъществяването на оценката.
Дневният ред на срещите следваха предварително установената методология, като в случай на
необходимост дневния ред бе своевременно актуализиран.
По-голяма част от данните за извършване на оценката на въздействието бяха предоставени
от г-жа Инна Ведър, държавен експерт в отдел „Социални помощи”, дирекция „Социална
закрила и социално включване”, Министерство на труда и социалната политика като в
рамките на оценката бяха използвани статистически проучвания и доклади на редица
български и международни организации, както и данните, достъпни на интернет
страниците на съответните институции.

2.

Цели на закона

Законът за социално подпомагане е насочен към постигането на набор от общи,
специфични и оперативни цели както следва:
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2.1.Общи цели
•

Задоволяване на основните жизнени потребности на подпомаганите лица;

•

Укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски

ситуации;
•

Социална реинтеграция на лицата, които получават социални помощи;

•

Осъществяване

на

ежедневните

дейности

и

социално

включване

на

подпомаганите лица.
2.2.Специфични цели
•

Предоставяне на средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват

собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно
възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства;
•

Оказване на подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните

дейности и социално включване.
2.3.Оперативни цели
•

Регламентиране на механизъм за предоставяне на социални помощи;

•

Създаване на условия за социална реинтеграция на подпомаганите лица;

•

Стимулиране на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на

условията за получаване на месечни социални помощи;
•

Регламентиране на механизъм за предоставяне на социални услуги;

•

Насърчаване на предприемачеството в социалната сфера;

•

Институционализиране на системата за социално подпомагане;

•

Дефиниране на източниците за финансиране на социалното подпомагане;

•

Създаване на система за контрол в областта на социалното подпомагане.
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Дърво на целите – диаграма

Общи цели:
•
•
•
•

Задоволяване на основните жизнени потребности на
подпомаганите лица;
Укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни
житейски ситуации;
Социална реинтеграция на лицата, които получават социални
помощи;
Осъществяване на ежедневните дейности и социално включване
на подпомаганите лица.

Специфични цели:
•

•

Предоставяне на средства в пари и/или в натура, които допълват или
заместват собствените доходи до основните жизнени потребности
или задоволяват инцидентно възникнали потребности на
подпомаганите лица и семейства;
Оказване на подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на
ежедневните дейности и социално включване.

Оперативни цели:
•
•
•
•
•
•
•
•

Регламентиране на механизъм за предоставяне на социални помощи;
Създаване на условия за социална реинтеграция на подпомаганите лица;
Стимулиране на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят
на условията за получаване на месечни социални помощи;
Регламентиране на механизъм за предоставяне на социални услуги;
Насърчаване на предприемачеството в социалната сфера;
Институционализиране на системата за социално подпомагане;
Дефиниране на източниците за финансиране на социалното подпомагане;
Създаване на система за контрол в областта на социалното подпомагане.
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3.Инструменти за постигане на целитe
За постигане на горепосочените цели, Законът за социално подпомагане в неговата част
след измененията от бр.120 на ДВ от 29 Декември 2002г. дефинира следните механизми за
осъществяване на социалната закрила в България:
9 Усъвършенства критериите за достъпност на социалната закрила. Дефинират се
критериите за преценка при отпускане на социални помощи.Предвидено е лишаване
от правото за получаване на социални помощи за срок от 1г. на лицата, използвали
ги не по предназначение. Създадена е презумпцията, че непотърсените в тримесечен
срок вземания по закона се погасяват.
9 Установява принципа на индивидуалния подход при социалното подпомагане и
оценка на конкретните потребности на лицата и семействата. ЗСП предвижда
възможност, социалната интеграция на подпомаганите лица да се реализира въз
основа на индивидуален проект, изготвен от дирекция "Социално подпомагане";
9 Насърчава трудовата заетост за дълготрайно безработните лица в трудоспособна
възраст, които са в крайно затруднено положение и са обект на продължително
подпомагане. Създават се програми за трудова заетост за лицата, отговаряще на
условията за месечно социално подпомагане като същевременно се обвързва
трудовата заетост с получаването на социални помощи. За лицата, отказали
включване в програмите за трудова заетост се предвижда спиране на социалните
помощи за период от 1 година.;
9 Гарантира минимален доход на всеки гражданин, които поради възрастови или
здравословни проблеми не може да посрещне основните си потребности при
условие, че са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от
задължените по закон да я осигурят лица;
9 Въвежда термина социално включване, който е дефиниран като "създаването на
условия и възможности в най-висока степен за участие на подпомаганите лица в
обществения живот”. Социалното включване е изведено като основен приоритет на
работата при предоставянето на социални услуги, наред с подпомагането на
осъществяването на ежедневните дейности на нуждаещите се лица.
9 Въвежда дефиниция на понятието социални услуги, предоставени в общността
(услуги, предоставени в семейна среда или в близка до семейната среда);
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9 Създава възможност за предоставяне на алтернативни социални услуги в общността
и в близост до семейната среда и дава възможност на общините, неправителствения
и частния сектор да се включат активно в процеса на предоставяне на социални
услуги;
9 Разграничава функциите на държавата и общините в областта на управлението,
финансирането и контрола на дейностите по социално подпомагане. От 2003 г.
финансирането на социалните помощи се извършва изцяло със средства от
републиканския бюджет, а за социалните услуги, които са делегирана от държвата
дейност се определят стандарти за издръжка.;
9 Създава Агенция за социално подпомагане, натоварена с изпълнението на
държавната политика в областта на социалната закрила. Агенцията е натоварена и с
осъществяване на специализирания контрол по законосъобразното прилагане на
нормативните актове в областта на социалното подпомагане, както и по спазването
на критериите и стандартите за извършване на социални услуги в рамките на
специализираните институции и услугите в общността.
Промените, въведени с трите изменения на Закона за социално подпомагане през
2006г. (изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ.
бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ) на са толкова мащабни, и не въвеждат концептуално
нови разбирания в законовата рамка. Основните промени са:
9 Определя се максималния срок, в който безработните в трудоспособна възраст да
могат да получават месечна социална помощ непрекъснато за период не по-дълъг от
18 месеца. (срокът е намален до 12 месеца с изменението на ЗСП, публикувано в ДВ,
бр. 58 от 2008 г.);
9 Увеличава се на две години срокът, за който лицата, недобросъвестно получили
социални помощи, се лишават от тях;
9 Завишават се санкциите за длъжностни лица, които нарушават законодателството по
социално подпомагане. Размерът на глобата от 500 до 1000 лева се увеличава на от
600 до 1200 лв;
9 Дава се право доставчиците на социални услуги в ЕС да предоставят такива услуги и
в България;
9

Въвежда се задължение за физическите и юридическите лица, които предоставят
социални услуги да бъдат вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане
като им се дава възможност да извършват всички дейности в областта на социалните
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услуги, при спазване на критериите и стандартите, определени с наредба на министъра
на труда и социалната политика. Социални услуги могат да се предоставят при
съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините, физическите и
юридическите лица;
Измененията на Закона от 2007г. разширяват обхвата на лицата, имащи право на
социално подпомагане като включва в техния кръг и чужденците, притежаващи разрешение
за постоянно пребиваване, лицата с хуманитарен статут и тези, ползващи се от временна
закрила, да се ползват от това право наред с българските граждани и бежанците, законно
пребиваващи в Република България.
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Индикатори
Индикатори за последваща оценка на Закона за социално подпомагане

Ниво на
целите

Цели

Вид на
индикатора

Характеристика на
индикатора

Индикатори за
вложени
ресурси

Осигуряват информация за
финансовите, материални,
човешки и други ресурси,
необходими за
осъществяване на
съответната интервенция
(закон).

Индикатори за последваща
оценка на Закона за социално
подпомагане

•

Разходи на МТСП;

•

Численост на щатния персонал
на МТСП;

•

Разходи на МТСП за
провеждане на държавната
политика в областта на
социалното подпомагане;

•

Ведомствени разходи на МТСП;

•

Ведомствени разходи на МТСП
за провеждане на държавната
политика в областта на
социалното подпомагане;
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•

Разходи на МТСП за
изпълнение на програма
„Предоставяне на социални
помощи при прилагане на
диференциран подход”;

•

Ведомствени разходи на МТСП
за изпълнение на програма
„Предоставяне на социални
помощи при прилагане на
диференциран подход”;

•

Численост на щатния персонал
на МТСП за изпълнение на
програма „Предоставяне на
социални помощи при
прилагане на диференциран
подход”;

•

Разходи на МТСП за
изпълнение на програма
„Осигуряване на целева
социална защита за отопление
на населението с ниски доходи”;

•

Ведомствени разходи на МТСП
за изпълнение на програма
„Осигуряване на целева
социална защита за отопление
на населението с ниски доходи”;

•

Численост на щатния персонал
на МТСП за изпълнение на
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програма „Осигуряване на
целева социална защита за
отопление на населението с
ниски доходи” (брой).

Оперативни
цели

•
•

•
•
•
•
•

Регламентиране на
механизъм за предоставяне
на социални помощи;
Стимулиране на трудовата
заетост на безработните
лица, които отговарят на
условията за получаване на
месечни социални помощи;
Регламентиране на
механизъм за предоставяне
на социални услуги;
Насърчаване на
предприемачеството в
социалната сфера;
Институционализиране на
системата за социално
подпомагане;
Дефиниране на източниците
за финансиране на
социалното подпомагане;
Създаване на система за
контрол в областта на
социалното подпомагане.

Регламентиране на механизъм за
предоставяне
на
социални
Индикатори за Свързани с конкретния помощи
създаден
продукт,
който
продукт
интервенцията се очаква да
•
Регулация
на
реда
за
предоставяне на соц. помощи и
генерира (произведе).
услуги;
• Наличие на диференцирани
мерки/
механизъм
за
предоставяне
на
социални
помощи;
• Брой
лица
и
семейства,
ползвали месечни социални
помощи;
• Брой
лица
и
семейства,
ползвали
целеви
социални
помощи;
• Брой
лица
и
семейства,
ползвали еднократни социални
помощи;
• Брой
лица
и
семейства,
ползвали целеви помощи за
отопление
• Брой подадени, но неодобрени
заявления за месечни социални
помощи;
17

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

•
•
•

Брой подадени, но неодобрени
заявления за целеви социални
помощи;
Брой подадени, но неодобрени
заявления
за
еднократни
социални помощи;
Брой
санкционираните
ползватели на соц.помощи;

Стимулиране
на
трудовата
заетост на безработните
•

•

•

Брой
безработни
лица,
отговарящи на условията за
социално
подпомагане,
преминали през програмите за
временна заетост;
Брой
лица
включени
в
програмите за заетост спрямо
брой лица подали заявление за
получаване
на
социални
помощи,
отговарящи
на
условията за включване, но не
са включени в програми за
заетост;
Брой
лица
включени
в
програмите за заетост спрямо
общия брой лица подали
заявление за получаване на
социални помощи;
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•

Брой
безработни
лица,
получаващи месечни социални
помощи,
включени
в
програмите за временна заетост.

Регламентиране на механизъм за
предоставяне на социални услуги
•

Наличие на механизъм за
предоставяне
на
социални
услуги;
• Регламентиране на стандарти за
предоставяне
на
социални
услуги;
•
Наличие на определени ясни
критерии за подбор на кадри в
системата на социална закрила;
• Брой доставчици на социални
услуги, вписани в регистъра към
Агенцията
за
социално
подпомагане за предоставяне на
социални услуги;
• Брой регистрирани доставчици,
предоставящи социални услуги
в общността;
• Брой регистрирани доставчици,
предоставящи социални услуги
в специализирани институции;
• Брой доставчици на социални
услуги заличени от регистъра
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към Агенцията за социално
подпомагане за предоставяне на
социални услуги;
Насърчаване
предприемачеството
социалната сфера
•

на
в

Брой на частните и брой на
държавните
институции
и
лицата, предоставящи социални
услуги;

Институционализиране
на
системата
за
социално
подпомагане
•

Създадени
институции
за
провеждане на политиката в
сферата
на
социалното
подпомагане;

Дефиниране на източниците за
финансиране
на
социалното
подпомагане
•

Размер
на
средствата
от
републиканския
бюджет за
финансиране
на
социални
услуги, делегирана държавна
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•
•

•

•

дейност;
Размер
на
средствата
от
национални и международни
програми;
Размер на средствата от дарения
от местни и чуждестранни
физически и юридически лица
за предоставяне на социални
услуги;
Размер на средствата от фонд
"Социално подпомагане" за
предоставяне
на
социални
услуги;
Размер на средствата от други
източници за предоставяне на
социални услуги

Създаване на система за контрол
в
областта
на
социалното
подпомагане
•

•

Брой извършени посещения за
проверки на местата, където се
извършват
дейности
по
социално подпомагане;
Брой извършени посещения за
проверки на местата, където се
предоставят социални услуги в
общността и в специализирани
институции относно спазване на
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•
•

Специфични
цели

•

•

Предоставяне на средства в
пари и/или в натура, които
допълват или заместват
собствените доходи до
основните жизнени
потребности или задоволяват
инцидентно възникнали
потребности на
подпомаганите лица и
семейства;
Оказване на подкрепа на
подпомаганите лица за
осъществяване на
ежедневните дейности и
социално включване.

Индикатори за
получен
непосредствен
ефект
(резултат)

Представят
•
непосредствените
резултати (ефекти) от
интервенцията
за •
съответните
преки
адресати (целеви групи).
•
•
•
•
•
•

критериите и стандартите за
социални услуги (планови и по
сигнал);
Брой направени предписания за
отстраняване
на
допуснати
нарушения;
Брой спрени изпълнения на
неправомерни решения.
Брой
лица
и
семейства
отпаднали от системата за
месечно подпомагане;
Брой лица и семейства на които
месечната социална помощ е
прекратена, респ. целевата
Размер
на
средствата,
предоставени
за
месечни
социални помощи;
Размер
на
средствата,
предоставени
за
целеви
социални помощи;
Размер
на
средствата,
предоставени за еднократни
социални помощи;
Размер на средствата, изплатени
за целеви помощи за отопление
Разходи
за
предоставени
социални помощи;
Разходи
за
индивидуални
проекти за социална интеграция,
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•
•
•
•
•
•

изготвени
от
дирекция
"Социално подпомагане";
Разходи
за
предоставени
социални услуги в общността;
Разходи
за
предоставени
социални
услуги
в
специализирани институции;
Брой разкрити нови социални
услуги в общността;
Брой разкрити нови социални
услуги
в
специализирани
институции;
Брой лица, ползвали социални
услуги в общността;
Брой лица, ползвали социални
услуги
в
специализирани
институции.
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Общи цели

•
•
•
•

Задоволяване на основните
жизнени потребности на
подпомаганите лица;
Укрепване и развитие на
обществената солидарност в
трудни житейски ситуации;
Социална реинтеграция на
лицата, които получават
социални помощи;
Осъществяване на
ежедневните дейности и
социално включване на
подпомаганите лица.

Индикатори за Представят
въздействие
средносрочните
и
дългосрочни последици
(въздействия)
от
интервенцията за преки
адресати (целеви групи) и
“трети страни” (в т.ч.
непредвидени).

•
Граница на бедността;
•
Официална
граница
на
бедността;
•
Гарантиран
минимален
доход;
•
Равнище на бедност преди
социалните трансфери;
•
Равнище на бедност след
социалните трансфери.
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5.

Анализ на въздействието

5.1. Период на последващата оценка
Последващата оценка се отнася за периода на действие на ЗСП след основната ревизия на
закона през 2002 г. ( тоест обхваща периода 2003 – 2008 г.). Оценката не обхваща ефектите,
настъпили под въздействието на измененията, приети от Народното събрание през месец
Юни 2008 и месец Февруари 2009г. поради краткия период на тяхното действие и липсата
на достатъчно информация за тяхното приложение.
5.2. Индикатори за вложени ресурси
Индикатори за вложени ресурси
Стойност на индикатора
Индикатор
1. Разходи на МТСП
(хил. лв.)
2. Разходи на МТСП
за провеждане на
държавната политика
в областта на
социалното
подпомагане (хил. лв.)
3. Ведомствени
разходи на МТСП
(хил. лв.)
4. Ведомствени
разходи на МТСП за
провеждане на
държавната политика
в областта на
социалното
подпомагане (хил. лв.)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

848 033

957 784 1 005 432

995 319 1 116 077, 1

566 712

657 737

697 236

669 254

786 819, 6

123 008

133 730

110 996

165 159

170 515, 2

60 016

54 335

58 970

57 382

64 691, 1

5. Разходи на МТСП
за изпълнение на
програма
„Предоставяне на
социални помощи при
прилагане на
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диференциран
подход” (хил. лв.)
6. Ведомствени
разходи на МТСП за
изпълнение на
програма
„Предоставяне на
социални помощи при
прилагане на
диференциран
подход” (хил. лв.)
7. Численост на
щатния персонал на
МТСП за изпълнение
на програма
„Предоставяне на
социални помощи при
прилагане на
диференциран
подход” (брой)
8. Разходи на МТСП
за изпълнение на
програма
„Осигуряване на
целева социална
защита за отопление
на населението с
ниски доходи” (хил.
лв.)
9. Ведомствени
разходи на МТСП за
изпълнение на
програма
„Осигуряване на
целева социална
защита за отопление
на населението с
ниски доходи” (хил.
лв.)

136 045

131 304

120 044

96 341

86 536

15 314

9 746

14 656

10 492

12 605

1 929

1 107

1 066

1 032

928

107 600

81 618

91 900

85 736

112 300

7 165

7 486

8 597

9 259

10 100

10. Численост на
щатния персонал на
МТСП за изпълнение
на програма
„Осигуряване на
целева социална
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защита за отопление
на населението с
ниски доходи” (брой)

953

959

957

934

843

Анализът на индикаторите за вложени ресурси генерира следните по-важни изводи и
оценки:
•

Държавната политика в областта на социалното подпомагане е ключов „акцент” в

дейността на Министерството на труда и социалната политика – за целта то „харчи” над 2/3
от своя годишен бюджет (в т.ч. за реализацията на Закона за семейни помощи за деца,
Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за закрила на детето). По години,
делът на разходите за провеждане на държавната политика в областта на социалното
подпомагане в общите разходи на МТСП е, както следва:

•

o

2004 г. – 66,8%;

o

2005 г. – 68,7%;

o

2006 г. – 69,4%;

o

2007 г. – 67,2%;

o

2008 г. – 70,5%.

Ведомствените разходи на МТСП (т.е. административната „цена”) за провеждане на

държавната политика в областта на социалното подпомагане съставляват около 8 – 9 % от
разходите за провеждане на държавната политика в областта на социалното подпомагане (
като тези средства се явяват разходи по прилагането на още три закона). По години техният
дял показва тенденции на намаляване:

•

o

2004 г. – 10,6%;

o

2005 г. – 8,3%;

o

2006 г. – 8,5%;

o

2007 г. – 8,6%

o

2008 г. – 8,2%.

Разходите на МТСП за изпълнение на програма „Предоставяне на социални помощи

при прилагане на диференциран подход” (по Закона за социално подпомагане) намаляват в
абсолютно изражение в рамките на изследвания период (виж горната таблица). По години
делът на тези разходи в разходите на министерството за провеждане на държавната
политика в областта на социалното подпомагане също намалява:
o

2004 г. – 24,0%;

o

2005 г. – 20,0%;
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•

o

2006 г. – 17,2%;

o

2007 г. – 14,4%;

o

2008 г. – 11,0%.

Ведомствените разходи на МТСП за изпълнение на програма „Предоставяне на

социални помощи при прилагане на диференциран подход” (по Закона за социално
подпомагане) съставляват около 10 – 12% от разходите на министерството за изпълнение на
програмата – една приемлива административна „цена”.
•

В рамките на изследвания период числеността на щатния персонал на МТСП за

изпълнение на програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на
диференциран подход” намалява наполовина (виж таблицата).
•

Разходите на МТСП за изпълнение на програма „Осигуряване на целева социална

защита за отопление на населението с ниски доходи” (по Закона за социално подпомагане)
заемат около 13 % от разходите на министерството за провеждане на държавната политика
в областта на социалното подпомагане (с изключение на 2004 г.):

•

o

2004 г. – 19,0%;

o

2005 г. – 12,4%;

o

2006 г. – 13,2%;

o

2007 г. – 12,8%;

o

2008 г. – 14,3%.

Ведомствените разходи на МТСП за изпълнение на програма „Осигуряване на целева

социална защита за отопление на населението с ниски доходи” (по Закона за социално
подпомагане) също могат да бъдат оценени като приемлива административна „цена” – под
10% от разходите на министерството за изпълнение на програмата.
•

За изследвания период числеността на щатния персонал на МТСП за изпълнение на

програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски
доходи” намалява с около 100 щатни бройки (виж таблицата).

5.3. Индикатори за създаден продукт
Индикатори за създаден продукт
Индикатор

Стойност
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.
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Брой лица и семейства, 268 241
ползвали
месечни
социални помощи

222 040

212 180

183 122

130 646

78 497

Брой лица и семейства, 12 809
ползвали
еднократни
социални помощи

17 202

8 610

7 032

7 669

7 823

Брой лица и семейства, 349 446
ползвали
целеви
социални помощи

384 221

122 715

138 035

145 124

149 463

Брой лица и семейства, 542 685
ползвали
целеви
помощи за отопление

520 236

466 159

360 807

300 340

256 763

Брой
подадени,
но неодобрени заявления
за месечни социални
помощи

-

-

-

-

-

Брой
подадени,
но неодобрени заявления
за целеви социални
помощи

-

-

-

-

-

Брой
подадени,
но неодобрени заявления
за еднократни социални
помощи

-

-

-

-

-

Брой безработни лица в 327 724
трудоспособна възраст,
получаващи
месечни
социални помощи

195 262

186 124

172 782

121 675

110 852

Брой безработни лица, 103 942
получаващи
месечни
социални
помощи,
включени в програмите
за временна заетост

102 550

85211

73134 НП 62104
НП 47784 НП
„ОСПОЗ” „ОСПОЗ”
„ОСПОЗ”

Нац.
Програма
11
687
„От
соц. НП „ЛА”
12441
помощи
„ЛА”
към
осигуряван
е
на

НП 11020 НП
„ЛА”
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заетост”
13 584 НП
„Личен
асистент”

Брой доставчици на
социални
услуги,
вписани в регистъра
към
Агенцията
за
социално подпомагане
за предоставяне на
социални услуги

175

374

доставчици

доставчиц
и

553
удостовере
ния

115
доставчици

269
доставчи
ци

242
доставчици

413

292
доставчиц
и
1056
удостовер
ения

удостовер 544
ения
удостовере
ния

736
удостове
рения

701
удостоверени
я

Брой
регистрирани 453
доставчици,
предоставящи социални
услуги в общността

333

444

586

551

856

Брой
регистрирани 100
доставчици,
предоставящи социални
услуги
в
специализирани
институции

80

100

150

150

200

Брой доставчици на 0
социални
услуги
заличени от регистъра
към
Агенцията
за
социално подпомагане
за предоставяне на
социални услуги

4

19

10

11

13

Размер на средствата от 48 959,9
републиканския бюджет

53 585,2

54 659,1

64 353,0

69 199,6

148 612,6
Забележк
а:
Средстват
а
за

за
финансиране
на
социални
услуги,
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делегирана
държавна
дейност (хил.лв.)

Размер на средствата
национални
международни
програми
предоставяне
социални услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Размер на средствата от 4 126, 3
фонд
"Социално
подпомагане”
за
предоставяне
на
социални
услуги
(хил.лв.)

2 694, 7

2 438, 7

2 986,0

1 708,0

2 936,9

Размер на средствата от други източници за
предоставяне
на
социални услуги

-

-

-

-

-

Брой
извършени 78
посещения за проверки
на местата, където се
извършват дейности по
социално подпомагане

276

175

123

454

636

Брой

89

116

203

178

201

Размер на средствата
дарения от местни
чуждестранни
физически
юридически лица
предоставяне
социални услуги

от и

бюджет
2008 г. са
коригиран
и
със
средства
по
РМС№39
2
и
ПМС№48

за
на
от и
и
за
на

извършени 44
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посещения за проверки
на местата, където се
предоставят социални
услуги в общността и в
специализирани
институции
относно
спазване на критериите
и
стандартите
за
социални
услуги
(планови и по сигнал)
Брой
направени 1 234
предписания
за
отстраняване
на
допуснати нарушения

1 200

1 266

2 024

1 774

1 998

Брой
спрени изпълнения
на
неправомерни решения

-

-

-

9 акта

3 акта

Анализът на индикаторите за създаден продукт налага следните по-важни изводи:
•

За периода 2003 г. – 2008 г. броят на лицата и семействата ползвали месечни социални
помощи прогресивно намалява. Тази устойчива тенденция се наблюдава и през шестте
години на периода, който обхваща настоящата оценка на последващо въздействие на
ЗСП.3 Установеното трайно намаляване на броя на месечно подпомаганите лица е в
резултат на няколко сериозни промени, които търпи закона през последните години, с
цел засилване на контрола върху средствата, изразходвани за социални помощи и
въвеждане на по-ефективен механизъм за достъп на хората, които реално се нуждаят от
тях.

Въведените мерки и причините за постигане на гореспоменатите цели са следните:
3

Месечни помощи по ЗСП се отпускат на лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от
определен диференциран минимален доход. Основа за определяне на диференцирания минимален доход е
гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет. Тази мярка
на социално подпомагане търпи най-големи промени през годините с цел ограничаване броя на лицата,
трайно зависими от непрекъснатото месечно подпомагане и стимулиране на тяхната трудова заетост.
Неизяснен остава въпросът има ли връзка и каква е зависимостта между реално отчетения брой на постоянно
намаляване на лицата, обект на месечно подпомагане и ръста на трайна заетост.
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- От началото на 2003 г. започва реализацията на Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” /”ОСПОЗ”/, чиито обхват е насочен към трайно
безработните лица в работоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане;
- От 1 юни 2005 г. с Постановление на Министерски съвет № 51 от 29.03.2005 г. е
определен нов размер на гарантирания минимален доход, който се увеличава от 40 лв. на
55 лв.;
- От 1 юни 2005 г. се увеличават индивидуалните проценти за всяка от категориите лица
посочени в чл. 9 от ППЗСП. По този начин реално се увеличава границата за достъп до
месечно социално подпомагане и размера на отпусканата помощ;
- Процентът на безработица в страната намалява;
- Увеличават се пенсиите, минималната работна заплата и доходите от труд;
- През 2006 г. се въвежда намаляване срока на отпусканите месечни социални помощи до
18 месеца, а през 2008 г. до 12 месеца;
•

За периода 2003 г. – 2008 г. броят на лицата и семействата, ползвали еднократни
социални помощи показва динамично и променливо движение, като най-висок % се
отчита през 2004 г., а най-нисък през 2006 г.

Поради спецификата на този вид мярка за социално подпомагане4 трудно могат да бъдат
установени причинно-следствени връзки, обусловени от времевата рамка и социалния
контекст на приложение на ЗСП.
•

Броят на лицата и семействата, ползвали целеви социални помощи за периода 2003 г. –
2008 г. показва тенденция на трайно увеличение.5

Единствено изключение е установено през 2005 г., когато броят на лицата и семействата,
подпомагани с целеви социални помощи рязко е намалял.6 Наблюдаваната тенденция се
установява поради нарастващия брой на лицата с трайно намалена работоспособност.

4

Еднократните помощи по ЗСП са предназначени за задоволяване на инцидентно възникнали здравни,
образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата и се отпускат
веднъж в годината, до петкратния размер на гарантирания минимален доход. Поради тази особеност е трудно
да се обхванат разнообразните случаи, които са били подпомагани и да бъде установена тяхната ефективност.
5
Целевите помощи са помощи за наем на общинско жилище на самотни родители, самотно живеещи
възрастни хора над 70 години и сираци до 25 години; за пътуване с автобусния транспорт в страната на хора с
трайни увреждания и на многодетни майки, регламентирани в ППЗСП.
6
Причина за този факт е влизането в сила от 1 януари 2005 г. на ЗИХУ. Съществуващите в ЗСП целеви
помощи за лица с трайни увреждания преминават като видове интеграционни добавки в ЗИХУ – за
транспортно обслужване, балнеолечение, телефонни услуги, наем за общинско жилище, респективно – броят
на бенефициентите се прелива от ЗСП към ЗИХУ.
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•

Броят на подадените, но неодобрени заявления за месечни, еднократни и целеви
социални помощи не се отчита като показател в Дирекциите ”Социално
подпомагане”. 7

Причина за това е недостатъчния човешки ресурс и липса на адекватно техническо
обезпечаване. През последните години бяха съкратени висок процент социални работници
без да бъде отчетен специфичния контекст и обхвата на тяхната работа. За устойчивото
развитие на социалното подпомагане и повишаването на ефективността и качеството на
социалните услуги е необходимо да се увеличи значително броя на социалните работници.
Задълбоченият аналитичен поглед, обхващащ системата на социалното подпомагане и в
частност

системата

на

месечното

социално

подпомагане,

показва,

че

въпреки

прогресивното намаляване на броя на подпомаганите лица и семейства в работоспособна
възраст, поради започване на някакъв вид работа, не може да бъде установена пряка връзка
между този фактор и промяната на жизнения стандарт и повишаване качеството на живот
на хората. Пример за това е въведената през 2003 г. НП „ОСПОЗ”, дейност „Личен
асистент”. Основна цел е осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на
положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от
постоянни грижи. Същевременно програмата е и мярка за намаляване на разходите за
социални помощи и средство за намаляване на процента на безработните лица в
трудоспособна възраст. Задължителното условие, личният асистент да бъде роднина или
член на семейството на човека с увреждане в този случай не води до реална заетост на
безработните

лица,

които

така

или

иначе

полагат

грижи

за

своите

близки.

Преформулирането на средствата за социална помощ като минимална работна заплата и
обвързването им с програма за заетост, в този контекст води до постигане на
констатираните показатели, но не и до реална промяна в благосъстоянието на
подпомаганите лица и семейства и създаване на възможности за установяване на
икономическа независимост и развитие. От една страна, чрез програмата „Личен асистент”
се намалява броя на лицата, ползващи месечни социални помощи, но от друга се
ограничава достъпа и ползването на лични асистенти от страна на нуждаещите се хора с
увреждания. Затова е важно ясно да бъдат разграничени мерките за подкрепа на двете
целеви групи – на хората с увреждания и на безработните лица в работоспособна възраст. В
този смисъл трябва да се подчертае, че „Личен асистент”, стартира като част (първо
7

Наличието на подобна статистика би довело до възможност за проследяване и отчитане на важна
информация свързана с качеството и ефективността на системата за социално подпомагане.
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„дейност”, а после „компонент” до извеждането като самостоятелна НП „Асистенти за хора
с увреждания”) от НП „ОСПОЗ” е мярка за подкрепа на хората, които се грижат
непрекъснато за лица с увреждания и по тази причина не могат да работят, като им се
осигурява минимална работна заплата с всички осигуровки, задължения и права (по реда и
условията на кодекса на труда).
•

Броят на лицата, преминали през Националните програми „От социални помощи към
осигуряване на заетост" и „Асистенти за хора с увреждания” между 2003 г. и 2008 г.
показва трайно намаляване.

8

Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” беше въведена
през 2003 г. като една от най-стратегическите и мащабни инициативи, целяща
интегрирането на продължително безработните лица чрез повишаване на уменията и
нагласите им към трудова дейност. Реализацията й на практика се оказва далеч по-малко
ефективна, отколкото нейният замисъл. Липсата на перспектива за устойчиво развитие на
лицата, наети по програми за временна заетост, като цяло е друг фактор, който демотивира
включването и активното участие на безработните в тях. Това автоматично води до
отпадане на хората от системата на социалното подпомагане, като „...лица, отказали
участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.”
/чл.12, ал.2 от ЗСП/.
Като цяло програмите за временна заетост не носят дългосрочни ползи и участието на
хората в тях е по-скоро безалтернативно, отколкото резултат на личен избор, съобразен с
техните интереси и желания. По правило тези програми предлагат на безработните лица
работа за по няколко месеца като чистачи, градинари или друг ниско квалифициран труд
срещу минимално заплащане, без стимули за повишаване на квалификацията им. Тъй като
хората, които са обект на месечно социално подпомагане в преобладаващата си част са с
много ниско образование

или без образование изобщо, е изключително важно в тези

програми, изработвани съвместно с Агенцията по заетостта, да се акцентира върху
включването на хората в курсове по ограмотяване и развитие на умения за работасериозна
пречка пред намиране на по-високо доходна работа.) Символичен е броят на преминалите
през квалификационни курсове (едва между хиляда и две хиляди) при преобладаващ
процент безработно ромско население. Съотношението между ‘обучителния’ компонент на
8

Националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост" и „Асистенти за хора с
увреждания”, въведени през 2003 г. – 2004 г. целят да предложат заетост на максимален брой трайно
безработни лица, отговарящи на условията за социално подпомагане.
35

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

тази програма, спрямо трудовия е твърде незначително и се отнася до много малка част от
неграмотните, заети в нея. Спорен е също така въпроса за качеството на неговото
съдържание. Все още липсват ефективни мерки за мотивиране на хората (особено на помладите) чрез предлагане на подходящо професионално обучение или продължителна
заетост за тези, които влагат усилия и отлично изпълняват възложените им задачи. Като
цяло похарчените средства в изпълнение на действащите програми са несъразмерни спрямо
ефекта от тях.
Въведеният строг ограничителен механизъм за отпускане на социални помощи, от една
страна води до сериозно понижаване на разходите за социални помощи и респективно
броят на подпомаганите лица, но от друга, включването на допълнителни критерии и
задължителни условия за месечно социално подпомагане, постави голяма част от хората,
които реално имат нужда от подпомагане, извън системата за достъп до социални помощи.
Изключително важно е в усилията при разработването на политики за социално
подпомагане, предотвратяващи явлението „професия социално слаб”, т.е. избягване на
зависимостта от социални помощи и стимулиращи устойчивата заетост, да се търси баланса
между строгата, крайна рестрикция и тяхното свободно и неограничено предоставяне,
както е била развита системата преди въвеждането на промените в ЗСП през 2006 г.9 Тук е
важно да се отбележи положителният ефект от въведената диференциация на целевите
групи, нуждаещи се от месечно социално подпомагане. Въведените ограничения на
условията за получаване на социални помощи обхващат само лицата в работоспособна
възраст, които са в състояние да полагат труд, но не и техните семейства. Целта е хората да
бъдат насърчени активно да полагат усилия за намиране на работа, която да им осигурява
достоен жизнен стандарт чрез доходи от собствен труд, а не от пасивно получавани
символични средства от социални помощи. В този смисъл ограничението не е в сила за
лица и семейства, които не са в състояние да работят поради здравословни и/или други
причини. (чл.12б, ал.4)
За сравнение в Германия системата за социално подпомагане е регламентирана в три
9

През юли, 2006 г. след извършените поправки в ЗСП се ограничи продължителността на времето, през което
лицата, които са дългосрочно безработни и са в трудоспособна възраст, имат право на месечно социално
подпомагане с месечни помощи за ниски доходи (чл.12в, ал.1 от ЗСП). Максималната продължителност на
получаваните помощи беше ограничена до 18 месеца, т.е. изменението в закона е в сила от 1 януари 2008 г., а
с гласуваните през 2007г. нови промени в ЗСП, срокът за получаване на месечни помощи се намали до 12
месеца. Спирането им е за срок от 12 месеца, като след изтичането му същите лица отново имат право да
кандидатстват за получаване на месечни помощи (чл.12в, ал.2 от ЗСП).
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отделни закона, насочени към строгата диференциация на различни целеви групи от хора –
лица и семейства, нуждаещи се от месечно социално подпомагане: Законът за подпомагане
на търсещите работа ( SGB II) – обхваща безработни лица и семейства в работоспособна
възраст; Социална помощ или помощ за издръжка (SBG XII) – обхваща лица с ограничена
(медицински) работоспособност, които не са в състояние да работят повече от 3 часа
дневно, както и деца с увреждания, които живеят в институции и наркозависими хора,
които не могат да бъдат наемани на работа; Закон за подпомагане в старостта или при
намаляване на работоспособността (SGB XII) – обхваща лица над 65 години (хора с ниска
пенсия) и лица над 18 години, които по медицински причини са трайно напълно
нетрудоспособни. 10
Въпреки, че за разлика от България, в Германия, социални помощи по принцип се
предоставят за не по-голям период от 6 месеца, механизмът за определяне на
продължителността на тяхното получаване е подчинен на гъвкав и индивидуализиран
подход. На всеки 6 месеца се извършва проверка и оценка на всяко конкретно лице, за да се
прецени какви последващи мерки да бъдат приложени спрямо него, насърчаващи усилията
му в търсене, намиране и адаптиране на работното място. В този смисъл е много важно
активното междуинституционално сътрудничество за изработването на съвместни
програми, обвързващи проблемите на социалното подпомагане и заетостта, какъвто опит е
и Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
•

За шестгодишния период, който обхваща настоящата оценка, броят на доставчиците
на социални услуги, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане,
значително и устойчиво нараства.

С измененията в ЗСП ( ДВ, бр.120 от 2002 г.) бяха внесени

сериозни изменения по

отношение на регламентирането и развитието на социалните услуги. Законодателните
промени имаха за цел да въведат децентрализирано управление на социалните услуги,
насърчаване на частното предприемачество, създаване на строга система за контрол върху
предоставянето на социални услуги чрез въвеждане на регистрационен режим за
доставчиците на социални услуги. Бяха приети и въведени критерии и стандарти за
извършване на социални услуги, разшири се разнообразието от източници на финансиране,
бяха създадени условия за засилване на гражданския контрол.
Въвеждането на стандарти за финансиране на социални услуги, делегирана от държавата

10

Източник на информация: http://www.sozialhilfe24.de/hartz‐iv‐4‐alg‐ii‐2/.
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дейност, доведе до рязко увеличаване на броят на НПО и фирмите, които желаят да
предоставят социални услуги за деца и възрастни в общността. От данните по този
индикатор по-горе в таблицата се вижда, че с натрупването на опит през годините в
предоставянето на услуги, много доставчици професионализират натрупаната експертиза,
като се превръщат в предприемачи на социални услуги.
В този смисъл е препоръчително от гледна точка на засилване на контрола върху дейността
на доставчиците на социални услуги да се прецени необходимостта от актуализиране на
регистъра с възможност за предоставяне на информация за частни и държавни институции,
регистрирани по години.
Общата рамка на социалните услуги в ЗСП и респективно, подробното им описание в
ППЗСП11 показват ясно регламентиране на механизма за тяхното предоставяне в общността
или в специализирани институции. Проблемът, който възниква е, че се извършва
обвързване на „Личен асистент”, който от една страна е услуга в общността, но от друга е
част от програма за намаляване на безработицата, т.е. съществува задължително условие
личният асистент да бъде безработен с оглед по-добрата целенасоченост на средствата за
социални помощи. На практика обаче по този начин се постига ниска ефективност на
предлаганите услуги, тъй като се ограничава избора на лични асистенти, като не се отчита
конкретната потребност, както на лицата, нуждаещи се от дадени услуги, така и
спецификата на контекста за тяхната реализация.
Увеличението на финансирането на социалните услуги също е важен елемент от цялостния
процес на подобряване на предлаганите услуги. В този смисъл е особено важно да се
постави специален акцент върху планирането и контрола на средствата, необходими за
разкриване и управление на нови социални услуги в общността.
•

Броят на извършените посещения за проверки на местата, където се извършват
дейности по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в общността и в
специализирани институции (планови и по сигнал) се увеличава постоянно с всяка
следваща година.

Целенасочена и организирана система от мерки за контрол в областта на социалното
подпомагане и социалните услуги се създава през 2005 – 2006 г., въпреки факта, че
дейността на Инспектората, осъществяващ проверките и предписанията е регламентирана в
11

Видовете социални услуги в общността и в специализирани институции са посочени в ППЗСП.
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ЗСП още през 2003 г. Степента на изпълнените предписания и препоръки всяка година
нараства в сравнение с предходната, което показва повишаване на качеството и
ефективността на работата на Инспектората. За илюстрация, броят на направените
предписания за отстраняване на допуснати нарушения през 2008 г. е с 224 броя по-висок в
сравнение с този през 2007 г. Извършването на мониторинг през определен период от
време, обхващащ специализирани институции за социални услуги и социални услуги,
предоставяни в общността е добра практика, която е необходимо да бъде още по-добре
развита и да се установи като постоянна мярка от системата за контрол и повишаване
качеството на предлаганите социални услуги, в съответствие с утвърдените стандарти и
критерии за предоставяне на социални услуги.
Въпреки че, данните показват засилване на контрола и санкциите на Инспектората,
предприетите действия не са достатъчни за осъществяване на регулярни проверки,
проследяващи системата на функциониране на социалните услуги в общността и в
специализираните институции. Необходимо е още по-интензивно да се проследява
изпълнението на Наредбата за стандартите и критериите за предоставяне на социални
услуги, като се поставя специален акцент върху процесите на деинституционализация и
реинтеграция чрез развитие на социални услуги в общността.
5.4. Индикатори за получен резултат
Индикатори за получен резултат
Индикатор

Стойност
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Брой лица и семейства,
отпаднали от системата
за месечно подпомагане

-

-

-

-

-

-

Брой лица и семейства,
на които месечната
социална помощ е
прекратена, респ.
целевата

-

-

-

-

-

-

98 898,0

86 345,5

94 865,2

83 480,3

65 758,5

38 216,9

Размер на средствата,
изплатени за месечни
социални помощи
(хил.лв.)
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Размер на средствата,
изплатени за целеви
социални помощи
(хил.лв.)
Размер на средствата,
изплатени за
еднократни социални
помощи (хил. лв.)
Размер на средствата,
изплатени за целеви
помощи за отопление
(хил. лв.)
Общо разходи за
изплатени социални
помощи (хил.лв.)

19 363,2

23 105,9

5 581,9

6 887,4

7 181,0

8 978,3

1 241,4

1 612,1

909,3

797,5

1 097,6

1 301,3

-

100 435,0

74 132,0

83 303,0

76 477,0

102 199,0

119 502,6

211 498,5

175 488,4

174 468,2

150 514,1

150 695,5

Разходи за
индивидуални проекти
за социална интеграция, изготвени от дирекция
"Социално
подпомагане" (хил.лв.)
Брой лица, ползвали
социални услуги в
специализирани
институции12

-

-

-

-

14 161

-

13 960

18 862

Анализът на индикаторите за получен резултат налага следните важни изводи и коментари:
•

Броят на лицата и семействата, отпаднали от системата за месечно подпомагане –
годишно, не е отчитан и проследяван показател.

Системата на предоставяне на социални помощи е динамична и трудно може да се
диференцира точния брой на отпадналите. В рамките на една отчетна година едни и същи
лица, напълно легитимно, могат да влязат в системата минимум два пъти. След въвеждане на
ограничението на срока за получаване на социални помощи на 18 месеца, както и влизането в
сила на променения механизъм за санкции и контрол13, по данни на АСП за 2008 г. се отчита,
12

Данните са взети от сайта на НСИ.
13 Лицата, отказали участие в програми за заетост, вместо за една година, вече се лишават от право на
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че броят на лицата, ползващи месечни социални помощи е намалял с 14 000, т.е. това са
отпаднали от системата лица и семейства.
•

Разходите за индивидуални проекти за социална интеграция, изготвени от дирекция
"Социално подпомагане" (този индикатор заема специално място в ЗСП),14 не могат
да се проследят, тъй като за периода, през който се проведе оценката, не можа да се
осигури еднозначна и надеждна информация дали изобщо се извършва подобна
дейност, дали тя се води на отчет и съответно какви са данните за нейното
изпълнение.

Оказването на подкрепа на подпомаганите лица чрез изготвянето на индивидуален проект
за осъществяване на ежедневни дейности, насърчаващи социалното включване на хората е
изключително ценен подход в системата на социалната работа. Активното въвеждане и
използване на този инструмент ще оптимизира ефекта от дейностите, както в социалното
подпомагане, така и в предоставянето и управлението на социални услуги в общността и в
специализирани институции.
•

Броят на разкритите нови социални услуги в общността за периода 2003 – 2008 г.
непрекъснато се увеличава.

Нарастващите цифри показват, че с приетите промени в ЗСП през 2006 г. и респ. ППЗСП
по отношение на развитието на алтернативни социалните услуги за деца и възрастни, се
въвежда ясен регламентиран механизъм, който стимулира доставчиците да бъдат активни в
предоставянето и управлението на нови социални услуги. Един от най-тежките проблеми
на България в процеса на присъединяване към ЕС беше изключително високият процент на
деца и възрастни хора, живеещи в институции. Този факт беше констатиран и изразен в
конкретни предписания, направени още през 2005 г. от ЕК към правителството за
изработване на ефективни мерки за преодоляването му. Въведените промени през 2006 г. в
ЗСП са малка стъпка в тази посока, но крайно недостатъчна.
Въпреки отчитаната динамиката от 2003 г. до 2008 г. в посока на нарастване броя на
социалните услуги в общността спрямо броя на услугите в специализирани институции,
все още делът на институциите остава твърде голям, а относителният дял на хората
настанени в тях, необосновано висок. Отбелязването на развитие и постигането на реални
промени по пътя на деинституционализация е възможно и постижимо единствено чрез ясно
месечни помощи за срок от 2 години.
Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) от ЗСП

14

41

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

заявена политическа воля и конкретни целенасочени действия за реформи в тази сфера.
Започналият през 2006 г. процес на закриване и преместване на домове за деца и възрастни
хора, намаляване на капацитета на някои специализирани институции, изграждане на
защитени, наблюдавани и преходни жилища, извеждане и настаняване на хора с ментални
увреждания в тях, реинтеграция на деца чрез други подходящи форми на социални услуги в
общността, въпреки отчитаните резултати, на практика сочи ниска ефективност и запазване
на институционалния модел на разкритите нови социални услуги.
Едно по-задълбочено проучване относно ефективността на промените в ППЗСП,
регламентиращи въвеждането на нови социални услуги в общността /Звено „Майка и бебе”,
Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата/, показва, че
количественото нарастване на броя на услугите в общността, далеч не съответства на
тяхното високо качество на развитие и социално включване. Бавното развитие на услугите
в общността се дължи най-вече на факта, че общините не разпознават предоставянето на
соц. услуги в общността като свой ангажимент и нямат необходимата компетентност в
областта. По този начин статуквото на институцията се запазва, тъй като няма ясна визия за
преструктурирането и реформирането на тези институции, нито пък има изградена връзка
между съществуващите алтернативни услуги.
Закриването на специализираните институции, които не отговарят на стандартите и
критериите за предоставяне на социални услуги и откриването на нови, чиито
местоположение, материална база и обучен, квалифициран персонал отговарят на нормите,
изисква изграждане на система от междуинституционално сътрудничество, определен
финансов ресурс и засилен контрол на осъществяваните дейности.
Необходимо е да се предприемат по-категорични и целенасочени мерки, , насочени към
осъществяване на планиран процес на деинституционализация и обслужване на
нуждаещите се хора в общността по начин, зачитащ човешките им права и достойнство.
5.4. Индикатори за въздействие
Индикатори за въздействие
Стойност на индикатора
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Индикатор

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

137,3

142,2

152,1

166,6

193,5

-

-

-

-

152,0

166,0

40,0

40,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Равнище на бедност
преди
социалните 16,1
трансфери (%)

17,6

17,2

16,9

17,2

-

Граница
бедността15 (лв.)

на

Официална граница на бедността16 (лв.)
Гарантиран
минимален доход (лв.)

Равнище на бедност
след
социалните 14,1
трансфери (%)

15,3

14,2

13,9

14,1

Равнището на (месечен) доход, под което хората се считат за бедни се нарича
граница на бедността – разделителна линия между бедни и „небедни” в обществото.
Границата на бедността е своеобразен детерминант на обхвата на системите за социално
подпомагане в развития свят – всички хора, чиито доходи са под нивото на тази граница се
нуждаят от социално подпомагане, за да могат да задоволят своите основни жизнени
потребности. По данни на Евростат за периода 2003 – 2007 г. границата на бедността в
България нараства от 137,3 лв. / месечно (през 2003 г.) на 193,5 лв. / месечно (през 2007 г.).
За петте години номиналната граница на бедността у нас нараства с близо 41% или с около
8% годишно – ръст, които (само) „покрива” (компенсира) инфлацията за периода.
За първи път официална линия (граница) на бедността в България е „прокарана”
през месец декември 2006 г. – 152 лв. / месечно за 2007 г. Тя е изчислена въз основа на
специална

методика,

регламентирана

с

Постановление

на

Министерския

съвет.

Дефинирането на официална граница на бедността е една добра (първа) стъпка на
българското правителство, която определено ни доближава до практиката на страните от
15
16

По данни на Евростат.
Приета с ПМС.
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развития свят. Това, което прави впечатление е, че официалната граница на бедността у нас
за 2007 г. е (само) 78,6% от границата на бедността, изчислена по методиката на Евростат.
Разликата се получава от методиката за изчисляването на линия на бедността. ЕВРОСТАТ
мери парична бедност, т.е. доходи, а НСИ – потребление, на базата на което се изчислява и
линията на бедността.
Официалната граница на бедността за 2008 г. е 166 лв. / месечно. Това е ръст от
9,2%, при годишна инфлация за 2007 г. – 12,5%. С други думи, в реално изражение (по цени
от 2007 г.) официалната граница на бедността за 2008 г. е (само) 147,6 лв. / месечно – с
почти 5 лв. по-малко отколкото през предходната 2007 г. Налице е (забележимо)
„изоставане” още на старта!
Неадекватното ежегодно „повдигане” на официалната граница на бедността, обаче, е
по-малката „беда”. Големият проблем е в липсата на нормативно регламентиран
механизъм за връзка между официалната граница на бедността и социалните помощи. В
светлината на здравата икономическа логика, границата на бедността е естествена (и найподходяща) „котва” за системата на социално подпомагане. У нас, обаче, по традиция това
не е така – основа за изчисляване на социалните плащания продължава да бъде т. нар.
гарантиран минимален доход.
По дефиниция „Гарантиран минимален доход е нормативно определен размер
средства, който се използва като база за определяне на социалната помощ, с цел
осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на
лицата, съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно и имуществено
състояние.”17
Както личи от данните в горната таблица, проблемът не е просто „методологически”.
Поне две неща правят (очевидно) впечатление:
• В рамките на изследвания период (2003 – 2008 г.) гарантираният минимален доход
е актуализиран само един път – от 40 лв. / месечно за 2004 г. той нараства на 55 лв. /
месечно за 2005 г. През последните четири години (2005 – 2008 г.) гарантираният
минимален доход не е променян. Простата сметка показва, че инфлацията е „отхапала”
близо 1/3 от неговата стойност.

17

Точка 10 от §1 на Допълнителната разпоредба към Закона за социално подпомагане (Обн., ДВ, бр. 56 от
19.05.1998 г.).
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•

За периода 2003 – 2007 г. гарантираният минимален доход („база за определяне на
социалната помощ” у нас) е под 30% от границата на бедността, изчислена по методиката
на Евростат. Нещо повече, гарантираният минимален доход е доста под равнището и на
официалната граница на бедността в България – 36,2% от официалната граница на
бедността за 2007 г. и (само) 33,1% от официалната граница на бедността за 2008 г.
Класически индикатор за ефективност18 на системата за социално подпомагане
в едно съвременно общество е диференциалът (разликата) между равнището на бедност
преди социалните трансфери и равнището на бедност след социалните трансфери.
През периода 2003 – 2007 г. този индикатор у нас се движи в диапазона 2 – 3 процентни
пункта, както следва:
• 2003 г. – 2,0 процентни пункта;
• 2004 г. – 2,3 процентни пункта;
• 2005 г. – 3,0 процентни пункта;
• 2006 г. – 3,0 процентни пункта;
• 2007 г. – 3,1 процентни пункта.
Приносът на българската система за социално подпомагане в борбата с бедността е
относително скромен – в страни с развита социална система, този показател е от порядъка
на 6 – 9 процентни пункта, т.е. около 2 – 3 пъти по-висок.
В заключение, на основата на направения анализ, препоръчваме във възможно найкратък срок, системата за социални помощи у нас да се обвърже с официалната линия
(граница) на бедността в страната.

6. Заключение
През годините на дългия преход българското общество преживява дълбоки обществени
промени, които засегнаха всички области на социалния живот и широки слоеве на
населението. Тази ситуация доведе до сътресения в стандарта на живот на гражданите и
постави сериозни предизвикателства в диалога между държавата и гражданите. На
системата на социалното подпомагане в този контекст е поставена задачата да компенсира
тежестта на промените, като помага на най-уязвимите и нуждаещи се групи да преминат
18

Степен на постигане на целите
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през тях без да губят човешкия си облик и достойнство. Паралелно, обаче, системата за
социална закрила следва да отчита международните стандарти и покрие основните
европейски стандарти в тази сфера. За да отговори на тези потребности, системата за
социално подпомагане търпи сериозно развитие, като периода на настоящата последваща
оценка на въздействието (2003 – 2008 г. ) се явява ключов за концептуалното развитие на
социалната закрила в България.
В областта на социалното подпомагане са осъществени редица промени на нормативната
уредба, свързани със социалната защита на най-бедните и рискови групи от населението.
Промените в системата на социалното подпомагане показват значително подобряване на
целенасочеността на помощите чрез въведения диференциран подход при подпомагане на
уязвимите групи от населението, в оказването на по-строг и активен контрол при
отпускането на помощите и увеличаване на санкциите за недобросъвестно получени
помощи, а така също и в привеждане на ЗСП в съответствие с изискванията на
европейското право.
Анализът показва, че ефективността на предприетите мерки е рано да се установи, тъй като
е твърде кратък срокът от периода на тяхното въвеждане до времето на извършване на
настоящата оценка.
Законът за социално подпомагане понастоящем регламентира средствата за помощите да се
отделят от държавния бюджет, поради което сега те се предоставят без закъснения, нещо,
характерно за времето, когато социалните помощи се финансираха със средства от
републиканския и общинските бюджети. Въпреки, че въведените промени показват
значително намаляване на броя на подпомаганите лица и съответно разходите за социални
помощи, законът продължава да се нуждае от подобрения.

Основните препоръки от последващата оценка на Закона за социалното подпомагане
могат да бъдат обобщени в следните препоръки:
•

Засилване на мерките, насочени към младите хора до 34г., които имат значителен
потенциал за реализация на пазара на труда и същевременно са най-сериозно
засегнати от промените в ЗСП, засягащи продължителността на отпусканите
месечно социални помощи;
• Развитие на ефективни програми и политики, основани на междуинституционално
сътрудничеств на АСП и АЗ с цел повишаване на образователното ниво, квалификация
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и поведение на пазара на труда на трайно безработните лица в активна
работоспособна възраст;
•

Обвързване на системата за социални помощи с официалната линия (граница) на
бедността в страната;

•

Въвеждане на ясна и конкретна дефиниция на услугите в общността и засилване на
контрола върху тяхното предоставяне;

•

По-активно

и целенасочено ограничаване на развитието на социални услуги в

специализирани институции за сметка на разрастването на услугите в общността;
•

Ясно формулиране на основните принципи при предоставянето на социални услуги,
като зачитане на личната свобода и правото на личен избор на хората, ползватели на
социални услуги;

•

Засилване на контрола и спазването на стандартите за достатъчност, разнообразие
и качество на социалните услуги;

•

Въвеждане на ясни и категорични мерки за предотвратяване на институционалната
зависимост с реализирането на промени в законодателството, насочени към
деинституционализацията и социалното включване на хората, преминаващи временно
или трайно през трудна житейска ситуация;

•

Осигуряване и подобряване на равния достъп до услуги с цел превенция на социалното
изключване;.

•

Засилване на гражданският контрол върху прилагането на закона чрез създаването и
активното функциониране на обществени съвети към всяко община. регламентирани в
ЗСП (Чл.4, ал.4)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Последваща оценка на въздействието: практически насоки за екипите

1. Цел на последващата оценка:
Мониторинг и оценка на реалния ефект на действащото законодателство като основа за
коригиращи мерки. Така косвено то е и оценка на качеството на предварителната
оценка, когато я има.
2. Инструменти:
Индикатори
В идеалния случай са заложени в предварителната оценка, в нашия случай това означава, че
последващата оценка на практика включва най-малко частична предварителна оценка
за да можем да конструираме индикаторите за последващата оценка. Т.е. трябва да
извлечем от действащото законодателство:
•

Проблема

•

Целите

•

Инструментите за решението му

На тази основа да конструираме индикатори: три групи, разделени с голяма доза
условност: т.е. целта е не да сложим на индикаторите етикети и да им намерим
мястото в тези групи а по скоро това деление да ни помогне да разграничим, измерим
и оценим различните реални ефекти при мониторинга и оценката спрямо очакваните
въздействия. С движението от а към в неопределеността, допусканията, условностите
нарастват. Ето защо системите за мониторинг обикновено се доминират от input
индикатори, а нашата цел е да балансираме по посока на output и outcome (impact)
индикатори
a. Индикатори на вложените ресурси (Input, resource indicators). Те нямат голямо
самостоятелно значение за последващата оценка, въпреки че обикновено доминират
всяка система за оценка поради естествения фискален приоритет във всяка
администрация да се отчитат разходи и да се обосновава недостиг. Освен това са поопределени и ясни. Те обаче са важни за нас като елемент на ex-post оценката на
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ефикасността (резултатите спрямо разходите за постигането им); или като ex-post
оценката на ефективността на разходите (разход за постигане на физическа единица
полза).
b. Индикатори на постигнатите оперативни цели, т.е. непосредствените резултати от
регулаторната интервенция (Output indicators). Ръководството на ЕК разграничава
индикатори за продукта (output) на дейността от индикатори за реалния непосредствен
ефект от този продукт (result indicators). Например: колко хора са преминали обучение
(продукт) от това доколко се е увеличил капацитета им (резултат). Това може да има
смисъл за инвестиционни проекти, за разходни програми, но за регулации няма толкова
практическа полза. Например output би била някаква структурна промяна, или
създаване на агенция, а резултат би бил реалния ефект. Но доколкото малка част от
него е непосредствен ефект, (повечето въздействия на регулациите изискват повече
време за да се реализират), едва ли ще имаме емпиричен материал за такова фино
разграничение между непосредствени и краткосрочни ефекти (output & result). Те са
важни за корекция на инструментите на политиката. Ако третата група покаже, че не
сме постигнали желаното въздействие, обикновено тук можем да търсим практически
отговор на въпроса „защо?” и „какво трябва да се направи?”.
c. Индикатори на постигнатите основни цели (outcome; impact) по дългосрочните
резултати, заради които сме предприели регулаторната намеса/ненамеса. Те са найважни за оценката, но и с най-голяма степен на неточност, защото отразяват и други
политики, фактори, въздействия. Трудно е да изолираме само ефекта на избраната
интервенция. Но с цялата им условност, те са изходна база за идентифициране на
необходимостта от коригиращи мерки. Конкретния избор на тези мерки зависи в голяма
степен от информацията от втората група индикатори.
Освен това делим индикаторите на
d. индикатори за ефективност, които оценяват постигнатите резултати отнесени към
целите на регулацията
e. индикатори за ефикасност, които оценяват постигнатите резултати спрямо разходите
за постигането им
3. Периодичност. За нас този въпрос не стои, тъй като нашата задача са еднократно
оценки, но трябва да влезе в националното ръководство (или най-малко изискването

49

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната
администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ. обособена позиция:
"Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

всяка предварителна оценка да съдържа предложение за период на задължителни
последващи оценки)
4. Принцип на пропорционалността: разходите по индикаторите да не надхвърлят
ползите от тях
5. Базови стойности на индикаторите: Голямата трудност при такъв подход, при който
„със задна дата” се създава система за ex-post оценка, е липсата на базови (изходни)
стойности на индикаторите за оценка. В нормални условия, предварителната оценка
съдържа индикаторите, с които ще се измерва напредъка, както и изходните им
стойности спрямо които ще се оценяват положителните ефекти. В нашия случай едва ли
ще намерим изходни стойности на основата на които да оценим дали и в каква степен
нетните ползи от закона са постигнати. Реалистично би било да се очаква, че ние сега
ще конструираме индикатори, като зададем изходните им стойности за бъдещ
мониторинг, но едва ли ще можем да изпълним целите на ex-post оценката на
въздействието.
6. Benchmarking. При липсата изходни стойности на индикаторите компромисно
решение би било да оценим резултата спрямо някакво количествено измерение на
целта, която законът преследва: например намаляване с 25% на регулаторната тежест
до 2012 г, или рециклиране на 80% от отпадъците, или производство на 30% на
електроенергията от възобновяеми енергийни източници. Тогава тази цел ни служи за
бенчмарк (т.е. стойност спрямо която измерваме и оценяваме ефективността на
законодателството, разбирано като резултата спрямо целите за постигането им). Но
подобни възможности за оценка на ефективността на действащото законодателство
също са ограничени. Ето защо трябва да сме готови за алтернативен компромисен
вариант, който да е нещо като вариант на мулти-критериен анализ за последваща
оценка
7. Последваща мултикритерийна оценка на регулациите. Това е структурирана
експертна оценка на ефекта на законодателството. За разлика от мултикритерийния
анализ, където целта е да се избере най-добрата от няколко опции, тук обикновено се
оценява действието и прилагането на закона по предварително зададени критерии
(извлечени от целите на закона) и скала за оценка. Резултатът може да бъде част от
консултациите със заинтересованите страни. За да се постигне независима оценка е
добре първо да се извърши оценяването и след това дискусията по резултата и
отразяването на специфичните интереси.
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