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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Подобряване благосъстоянието на българските граждани чрез активно 

социално осигуряване е основната цел на тази програма. Подцели са 

намаляване на неравенството, ефективно държавно подпомагане на 

биологичните семейства и приоритетно отглеждане на децата в биологичното 

им семейство, оптимизиране на пенсионната система, подобряване на средата 

и условията за живот на хората с увреждания и намаляване на рисковете от 

бедност, изоставяне на деца и родители, зависимости, девиантно поведение, 

насилие и престъпност.  

 

I. Оптимизиране на системата за социални услуги 

 Цялостен анализ на потребностите на семействата с деца, хората с увреждания, 

рисковите групи и възрастните хора на национално ниво, анализ по вид социални 

услуги за всички групи нуждаещи се.  

 Реформиране на порочния модел за инвестиране на публични средства в сграден 

фонд без промяна на обслужването и заплащането на служителите в сферата на 

социалните услуги.  

 Прозрачно инвестиране на европейски средства в социални услуги с тримесечни 

отчети на национално ниво за процеса и публична национална карта за 

състоянието на услугите и бъдещите планове. 

 Електронно управление на социалните услуги и плащания, въвеждане на умни 

технологии за по-добра диагностика и наблюдение на потребителите в домашна 

среда.  

 Разработване на програми за обучение и квалификация на цялата 

администрация, подпомагаща семейства и деца (ОЗД1, социални услуги, общини, 

училища, детски градини) (виж програма „Образование“), рискови групи, 

възрастни хора и хора с увреждания, с водеща роля на държавата. 

 Изменения в Закона за социални услуги, Смейния кодекс, Закона за закрила на 

детето и Закона за защита от домашно насилие. Приемане на Закон за 
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доброволчеството с цел ефективна защита на гражданските прав, укрепване на 

семейството, включване на родителите като фактор при възпитанието и 

ефективност в мерките за закрила и защита.  

II. Подкрепа за семействата с деца  

 Еднократна целева помощ за всички ученици от всички класове.  

 Увеличение на данъчното облекчение за дете до 18 г. в размер на три средни 

месечни заплати.  

 Въвеждане на данъчно облекчение за лице с увреждане, отглеждано в семейство, 

в размер на 25% от средната годишна работна заплата за страната. 

 Двойно увеличение на помощите за деца сираци или полусираци без право на 

наследствени пенсии. 

 Потребителска месечна помощ за първо, второ и трето дете чрез ваучери в 

размер на 24 минимални заплати, разсрочени за първите седем години, за всяко 

новородено дете на пълнолетни родители с активно социално осигуряване на 

осемчасов работен ден.  

 Възможност за ползване на потребителската помощ за новородено до една 

година при регистрация в бюрото по труда.  

 Държавно осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна 

възраст с взети изпити. 

 Право на гъвкаво ползване на двугодишния отпуск по майчинство и бащинство 

през първите 7 години на детето с право на намален работен ден. 

 Премахване на възрастовия праг за данъчно облекчение на семейства с деца при 

покупка на първо жилище посредством банков кредит (виж програма „Финанси“). 

 Премахване на практиките за доплащане при инвитро, финансирано от Центъра 

за асистирана репродукция. 

 Създаване на регистри на осъдени насилници и педофили и ефективно 

прилагане на административно-наказателните норми за превенция на риска в 

семействата. 

III. Развитие на грижата за възрастни хора  
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 Първоначална и периодична актуализация на пенсиите. Пенсионна реформа с 

цел намаляване на дефицита във фонда.  

 Реформа на втори пенсионен стълб с цел повишаване на неговата ефективности 

укрепването му. Премахване на таксата за вноска във втори стълб и мерки за по-

гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него.  

 Обвързване на тавана на осигурителния доход със средната работна заплата.  

 Намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране.  

 Социално подпомагане за всички пенсионери и семейства на лица с увреждания 

за достигане на минимален стандарт от 70% от МРЗ2 на лице чрез ваучери/карти 

за хранителни и хигиенни продукти, лекарства и енергия, до реализиране на 

пенсионната реформа.  

 Развитие на домашния социален патронаж и разширяване на капацитета на 

институционалната грижа, съпътствани от подобряване качеството на 

обслужване. 

IV. Независим живот за хората с увреждания 

 Въвеждане на законодателно и административно задължение за създаване и 

поддържане на регистър на хората с увреждания у нас, отделен регистър за 

хората с редки болести и възстановяване на съществуването на Националния 

раков регистър.  

 Връщане на Закона за лична помощ в първоначалния му вид, подобряване 

условията на труд, гарантиране на финансирането за болнични и отпуски и 

оптимизиране на системата за управление на личните асистенти.  

 Реформа на ТЕЛК3. Отделяне на определянето на нетрудоспособността от 

поставянето на медицинската диагноза. Определянето на нетрудоспособността да 

се извършва от орган към МТСП4 по ясни и прозрачни критерии на база пазара на 

труда и медицинската диагноза. Премахване на процентите нетрудоспособност. 

 Осигуряване на медицински лица на постоянен щат от МЗ в центрове за социални 

услуги, работещи с деца и лица с увреждания – ЦНСТДМУ5, ЦСРИ6, ЦСОП7, ЦОП8. 

 
2. Минимална работна заплата 
3. Териториални експертни лекарски комисии 
4. Министерство на труда и социалната политика 
5. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 
6. Център за социална рехабилитация и интеграция 
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 Осигуряване на рампи в целия градски транспорт в цялата страна и поставяне в 

автобусите на стикери с гореща линия за сигнализиране, ако шофьор не е 

отворил врати или не е качил хора в нужда и с колички.  

 Усъвършенстване на разпоредбите в ЗУТ9 и в ЗЗДискр10. за контрол на 

достъпността на средата за лица с увреждания, както и за налагане на 

административно-наказателни санкции от страна на Комисия за защита от 

дискриминация и ДНСК/ РДНСК11. 

 Преразглеждане на програмите за заетост на хора с увреждания и на политиките 

за социално предприемачество. Изработване на класификатор на всички 

професии, включващ кодиране на възможностите за участие на хора с различни 

видове увреждания. 

 

 

 
7. Център за специална образователна подкрепа 
8. Център за обществена подкрепа 
9. Закон за устройство на територията 
10. Закон за защита от дискриминация 
11. Дирекция за национален строителен контрол/Регионална дирекция за национален строителен контрол 


