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Резюме: Статията съдържа предложения за промени в семейните помощи за деца и в ма-
териалната подкрепа на осигурени и неосигурени родители/осиновители при бременност, 
раждане и отглеждане на дете, вкл. на деца с трайни увреждания. Предложенията са на-
сочени към решаването на идентифицирани проблеми и са подкрепени от данни от предста-
вително за страната социологическо изследване сред населението. Направена е и финансова 
оценка на необходимите бюджетни средства за реализация на мерките в тази област. 

Ключови думи: семейни помощи за деца; финансова подкрепа на осигурени и неосигурени 
родители. 
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Аbstract: The article contains suggestions for changes in family allowances for children and the 
material support of insured and uninsured parents / adopters in pregnancy, childbirth and child 
care, incl. of children with permanent disabilities. The proposals are aimed at solving identified 
problems and are supported by data from a national representative sociological survey. A financial 
assessment of the necessary budgetary resources for the implementation of the measures in this 
area is also presented.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата публикация съдържа предложения за про-
мени в семейните помощи за деца и в материалната подкрепа на осигурени и 
неосигурени родители/осиновители при бременност, раждане и отглеждане на 
дете. На първо място, необходимостта от промени в тези системи произтича от 
ясно проявени техни недостатъци, породили основателното обществено недо-
волство. На второ място, почти всички изследователи и политици констатират 
ниската степен или напълно отсъстващо въздействие на съществуващите фор-
ми на семейно подпомагане върху раждаемостта в страната, въпреки много-
кратните изменения в социалните закони, правилници и наредби.

Целта на публикацията е да се предложат промени в политиките и законо-
дателството, с които да се преодолеят недостатъците и да се повиши ефектив-
ността на семейната политика.

Въз основа на анализ на текущата нормативна рамка, на статистически 
данни за резултати от нейното приложение, както и въз основа на резултати 
от представително за страната емпирично социологическо изследване (ЕСИ1 са 
идентифицирани проблеми в системите за семейни помощи за деца и за финан-
сова подкрепа на осигурени и неосигурени родители.

На тази основа се предлагат промени, които се изразяват в следното:
1. Преход от селективен към универсален принцип на предоставяне на се-

мейните помощи за деца, т.е. постигане на пълен обхват на подпомагане 
на семействата с деца.

2. Диференциран подход в условията за достъп и начина на предоставяне 
на семейните помощи за деца на осигурени и неосигурени родители.

3. Диференциран размер на помощите според броя на децата в семейство-
то – с акцент стимулиране раждането на второ дете.

4.  Размерът на семейните добавки за деца да бъде значително по-висок, в 
зависимост от степента на увреждане на детето.

5. Бонус (допълнителна сума) за образование на детето при преминаване в 
по-висока образователна степен.

6. Обвързване на обезщетенията за гледане на малко дете с минималната 
работна заплата и гъвкав режим за ползването на отпуска.

7. Автоматичен механизъм за ежегодно осъвременяване на семейните по-
мощи за деца и помощите за неосигурени родители/осиновители – най-
малко с хармонизирания индекс на потребителските цени.

Предлаганите промени в системите за семейни помощи за деца и матери-
ална подкрепа на родителството са подкрепени от повече от две трети от рес-

1 Изследването обхвана населението на възраст 18–50 г. (жени) и 18–55 г. (мъже) и бе проведено 
в периода м. март-април 2018 г. от Агенцията за социални и маркетингови изследвания „Маркет 
Линкс“ ООД за нуждите проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република 
България“, на разработен от БАН по поръчка на Правителството. 
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пондентите, участвали в националното представително ЕСИ. Това означава, че 
при своята реализация като практически мерки, те биха имали широка общест-
вена подкрепа.

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В 
СИСТЕМАТА „СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА“

Недостатъци и проблеми на съществуващата 
система за семейни помощи за деца
При анализа на сегашната система за семейни помощи за 

деца, основана на подоходен тест на семействата, се открояват следните недос-
татъци и проблеми:

1. Обект на подпомагане са главно семействата без доходи или с ниски 
официално обявени доходи. Преобладаващата част от тези семейства 
по правило са с ниска култура на семейно планиране поради религи-
озни и други убеждения и раждат три и повече деца. Нещо повече, 
раждането на деца се е превърнало в основен източник за генериране 
на доходи.

2. Въведеният подоходен критерий за достъп до семейните помощи в ма-
совия случай лишава от помощи почти половината от семействата, чии-
то доходи са малко под средните доходи за страната и нагоре. В основна-
та си част това са семействата, които трябва да бъдат насърчени да имат 
второ и евентуално трето дете, защото точно те могат да отглеждат деца 
в сравнително добра и много добра качествена среда;

3. Самият подоходен критерий се определя доста субективно и размерът 
му е обект на политически мотиви. Освен това, както при всички систе-
ми, осигуряващи достъп до помощи въз основа на доходен и имущест-
вен тест и тук съществува проблем с границата на критерия. Това сти-
мулира укриването на доходи, насърчава работата в сивата икономика и 
санкционира добросъвестните;

4. Връзката между правото на получаване на семейни помощи за деца 
и образованието на детето е доста формална – иска се само посеща-
ване на училище. Не се стимулира успеваемостта при преминаване в 
по-горен клас или в по-висока образователна степен и не се отчитат 
нарастващите разходи на семействата за получаване на по-високо об-
разование, включително за развиване на таланта на децата в извънучи-
лищни занимания.

Независимо от направените промени през 2018 г. – създаване на междинна 
група от семейства със среден доход на лице от 400 до 500 лв., които да полу-
чават семейни помощи за деца в размер 80% от определените в закона помощи, 
проблемите си остават. 

По отношение на семейните помощи за отглеждане на деца с трайни ув-
реждания, при които не се прилага подоходен критерий за достъп, като основни 
недостатъци могат да се посочат:
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