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ВЪВЕДЕНИЕ

Социалната политика на дадена държава е съвкупност от 
специфични дейности, които целят да регулират социалните 
отношения между различни по своето социално положение 
субекти. Този подход към изясняването на социалната поли-
тика се нарича още функционален и по същество разглежда 
социалната политика като дейност за регулиране на отно-
шенията на равенство или неравенство в обществото. Той 
дава възможност да се търсят неравенства в икономическите 
позиции на индивидите във връзка със собствеността, труда 
и условията за труд, разпределението на доходите и потреб-
лението, социалното осигуряване и здравеопазването, да се 
търсят източниците за тези неравенства и тяхната социална 
оправданост или неоправданост.

Белег на тази политика е социалната работа или дейност. 
Като термин социалната работа се разбира и като вид про-
фесия, и като система от специализирани институции, и все 
по-многообразни практики, които, за да бъдат ефективни, 
следва да използват интегрирано знание от фундаменталните 
науки за човека и обществените групи, за обществото като 
цяло.

В световната практика социалната работа се възприема 
като една изключително важна и престижна помощна профе-
сия. Западните изследователи я определят като професията 
на XXI-ви век, а социалната работа се превръща в най-раз-
пространената междудисциплинарна професия на XXI-ви 
век. Развитието й се определя от връзката и взаимодействи-
ето на няколко процеса — нейната институционализация, 
идентификация и интернализация на база на европейската 
интеграция и глобализация.

В България разбиранията за социална работа се обединя-
ват около няколко елемента — че тя е интегративна дейност, 
със самостоятелна наука и практика, помощна професия, със 
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свое специфично поле, „форма на социална интервенция“, 
насочена към индивида, семейството, групата и общността, 
за възпитание и превъзпитание, социализация и ресоциа-
лизация, интеграция и реинтеграция, адаптация и реадап-
тация. Разглежда се като цялостна интегративна система. 
Основната й цел се свързва с превенцията, с преодолява-
нето или решаването на социални проблеми и рискове за 
личността.

Възраждайки се отново преди двадесет години, соци-
алната работа се превръща във важна част от помощните 
професии и навлиза в професионалното пространство чрез 
заявяване на приоритетите на професията в нови нормативни 
документи, включването й в регистъра на специалностите 
в България, въвеждане на образователен ценз (изисквания) 
за социалните работници, академичното й представяне, оп-
ределяне на квалификационните й характеристики и ком-
петенции, изисквания към професионалната дейност на со-
циалните работници и т. н. Собственият й път на развитие 
преминава през проучване на опита на модерните пазарни 
икономики, адаптиране и прилагане на успешни практики. 
В годините на обществени, политически и икономически 
трансформации или най-общо казано на преход обществото 
ни се сблъска със сериозни социални проблеми. За някои 
от тях бяха намерени социалнополитически механизми за 
регулиране и съответната процедурна форма.

Основните проблеми на социалната работа като дейност 
на обществото, като държавна дейност, неотделима част от 
социалния, институционен и политически живот, са: нена-
временно и неадекватно подпомагане или обслужване на 
нуждаещите се лица, семейства, домакинства, социални гру-
пи; неадекватна кореспонденция с европейските стандарти 
и критерии при осъществяване на социалната работа, като се 
имат предвид нашите национални традиции и опит; липса на 
координация и съгласуване на социалната работа по видове, 
форми, йерархични равнища; липса на взаимодействие (об-
щуване, диалог) на социалния работник с клиента (групата) 
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в посока хуманизъм, демократичност и спазване на етика-
та; липса на професионална квалификация (знания, умения, 
опит) на социалните работници и помагащите лица. В общи 
линии конкретните измерители могат да бъдат дефинирани 
по различен ред и в различен порядък, но общото, което ги 
обединява, е социалната ефективност на процеса.

Здравната система на Република България претърпя 
многократни реформи през последните години, наложени 
от все по-засилващите се проблеми и по-конкретно от: нео-
споримата констатация, че здравният статус на гражданите 
у нас се подобрява, но с по-бавни темпове, отколкото това 
се случва в останалите държави — членки на Европейския 
съюз; задълбочаването на ресурсното бреме — основно финан-
сово, на незаразните заболявания; ниското покритие с про-
филактични здравни услуги и същевременно високия брой 
на хоспитализации, отново изпреварващо останалите страни 
в Европа; високата степен на неудовлетвореност на българ-
ските граждани от действащата здравна система и липсата 
на доверие в нея; прекомерно високият дял на допълнително 
заплащане с лични средства и същевременно ниската фи-
нансова защита, осигурявана от системата, която при това е 
и непълна; ниското заплащане на медицинския труд в пуб-
личните лечебни заведения, което има като краен резултат 
наличието на дефицити в системата от гледна точка на ме-
дицинските кадри от всяко ниво, които са демотивирани 
и в готовност да емигрират с цел — по-добро професионална 
реализация в чужбина; изпразване от съдържание на поня-
тието „качество“ на медицинската помощ и превръщането 
на системата от социална в търговска; както и редица други 
обстоятелства и причини.

Налага се констатацията, че независимо от тенденцията 
за увеличаване на публичните разходи за здраве в средно-
срочен и дългосрочен план, за съжаление същите не водят 
до подобряване на ефективността и ефикасността, а от там 
и до изпълнение на търсения краен резултат — използване 
на публичните ресурси по възможно най-добрия начин с цел 
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осигуряване на по-добри резултати за здравето, както и по-
вишаване на удовлетвореността на българските пациенти. 
Именно в този контекст, настоящият монографичен труд се 
фокусира върху следните ключови по нашите разбирания 
области, в които неотложните и адекватни действия биха 
могли да доведат до положителни резултати и да подобрят 
обслужването на пациентите в България: финансирането на 
болниците, лекарствената политика, миграцията на меди-
цинските кадри и заплащането на труда на медицинския 
персонал. Тези въпроси са изключително важни и същевре-
менно взаимосвързани, а тяхното разрешаване е от ключово 
значение за модернизацията на обслужването не само у нас, 
но и в системите за здравеопазване в Европейския съюз. Ло-
гическата връзка между тях би могла да се проследи по след-
ния начин — за да може да се отговори адекватно на предиз-
викателствата, в следствие от демографското застаряване на 
населението у нас, трябва да бъдат конструирани принципно 
нови модели на здравни и социални грижи (услуги), които 
да позволят на пациентите да получат качествена болнична 
услуга. Болниците у нас, пък следва да бъдат изключително 
добре финансирани и обезпечени с персонал и необходимата 
техническа и технологична осигуреност. Само благодарение 
на технологичните нововъведения и на качествените лекар-
ствени средства, може да се избегне прекомерния брой на 
лицата с престой в лечебните заведения. Необходимо условие 
за постигне на пълното изпълнение на поставените пред со-
циалната, в частност здравна система задачи, е и наличието 
на квалифициран и високо мотивиран медицински персо-
нал, който да получава адекватно и достойно заплащане за 
положения труд, и в чиито планове не се включва варианта 
за миграция.

Настоящата монография е разработение при 70% учас-
тие на проф. д. н. Венелин Терзиев.
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ГЛАВА I.  
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ 
В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛНАТА РАБОТА

1.1. Концептуални основи, историческо развитие 
и съвременни измерения на социалните политики

Съвременната държава поема социални функции, чрез 
които се стреми да регулира дисбалансите, да защитава сла-
бите социални позиции и да не позволява разпадането на 
обществената система. Тя регулира процесите в обществото, 
като хармонизира интересите и се противопоставя на марги-
нализацията. Всяка модерна държава 1 развива социални дей-
ности, които отразяват особеностите на конкретното общество, 
съответстват на неговото икономическо, политическо и кул-
турно състояние. Плод са на политически решения, целящи 
да насочват и регулират процеса на адаптация на национал-
ното общество към трансформациите на пазарната среда.

Социалната политика стои в основата на развитието 
и управлението на всяка страна. Независимо от това, че вър-
ху нея оказват влияние твърде голям брой фактори и пробле-
ми, то тя до голяма степен определя физическото и психич-
ното състояние на населението, както и взаимоотношенията 
и взаимовръзките между хората. От друга страна, социалната 
политика дава възможност за по-глобално изучаване и ре-
шаване на жизнено важни социални проблеми на граждан-
ското общество. На базата на програмите и действията на 

1 Под „модерна държава“ се разбира държава, в която са налице пазарна 
икономика и демократична политическа система.
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политическите партии и на държавните органи се очертават 
насоките за развитие на обществото. Социалната политика 
следва да се разглежда като дейност за регулиране отноше-
нията на равенство или неравенство между различните ин-
дивиди и социални групи в обществото. Нейното значение се 
определя от възможността на базата на комплексния подход 
да се установят:

 – икономически позиции на различните социални групи 
и индивиди, като се определят различията между тях 
по отношение на доходи, потребление, условия на труд, 
здравеопазване и др.;

 – да се разкрият причините за неравенството;
 – да се търсят конкретни и специфични мерки за прео-
доляване на възникналите социални различия.

В широк смисъл понятието социална политика може да 
се приеме като съвкупност от регулиращи въздействия на 
държавата и в частност на общините, които се провеждат 
с цел да се осигурят равенство и справедливост в рамките 
на икономическите възможности и задоволяване на основ-
ните жизнени потребности на различните социални групи 
в обществото. Социалната политика се основава на правно- 
нормативни, икономически, психологични и др. механизми 
за въздействие, с оглед намаляване на социалното неравен-
ство и преодоляване на възникнали социални конфликти.

В тесен смисъл понятието социална политика се раз-
глежда като средство за защита на хората при вече възник-
нали неблагоприятни жизнени ситуации.

Доцент Душка Димова 2 определя социалната полити-
ка като съвкупна специфична дейност на правителствените 
и неправителствените органи и организации за регулиране на 
социалните отношения между различните по своето социално 
положение субекти. В това определение е залегнал функцио-
налният подход, т.е социалната политика се разглежда като 

2 Димова, Д., Кусев, И. Социална политика и социални дейности. Ана-
лизи, есета, технологии. — София, Тракия- М, 2003.
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дейност за регулиране отношенията на равенство в обще-
ството. Дава се възможност за търсене на икономическите 
причини за неравенството на индивидите в тясна връзка със 
собствеността, труда, условията на труд, разпределението на 
доходите и потреблението, социалното неравенство и др. Со-
циалната политика според доц. Душка Димова може да се 
разглежда в три аспекта:

 – по отношение на обхванатите лица — социалната поли-
тика трябва да обхваща всички членове на обществото, 
а не само лицата в трудовонаемни отношения;

 – относно социалните отношения — социалната поли-
тика трябва да регулира всички отношения, свързани 
с различията в социално- икономическото положение 
на хората;

 – по отношение на субектите на социалната политика — 
такива са държавата и нейните специализирани органи, 
местните органи на държавната власт, производствените 
предприятия, фирмите, синдикатите, както и общест-
вените и благотворителните организации.

Проф. Кръстьо Опров 3 дава следното определение: 
„Социалната политика е съвкупност от организационно- 
управленчески, правно- нормативни мерки, от ресурси и от 
преки дейности, насочени към разкриване и решаване на 
социалните проблеми в и на обществото.

Социалната политика представлява отделна, самостоятел-
на по своя характер наука. Тя граничи и има тесни връзки 
с други науки като социология, икономика, педагогика, поли-
тология и др. Социалната политика по своята същност пред-
ставлява теория и практика на социалните отношения, които 
имат свое начало, минало, настояще и бъдеще. Тя е специфич-
на дейност за регулиране на социалните отношения в обще-
ството. Това се осъществява от държавните и недържавните 

3 Класова, С., П. Иванов, Г. Младенова, Л. Станкова, В. Балева, Л. Ва-
силева, Б. Дуранкев, Н. Найденов, Кр. Опров, А. Геров, Маркетинг, София, 
УННС, 2009.
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органи и организации, от отделни партии и лица. В основата 
на социално- политическата дейност стоят общочовешките, 
държавните, политическите и др. интереси, както и тези на 
социалните групи, семействата и отделните индивиди.

Социалната политика отразява реалните човешки отно-
шения. Социалните решения са същността на политиката. 
По този начин се ангажират обществото, държавата, фирма-
та, общината и др. спрямо носителя на социалния проблем. 
Социалната политика е силно идеологически обвързана. Тя е 
зависима и не може да се откъсне от платформата и про-
грамата на управляващите политически сили, както и от 
философията на силите на опозицията, която се стреми към 
властта. Следователно съществува тясна връзка и зависимост 
между социалната политика и властта. Последната се явява 
средство за реализация на решенията в социалната област. 
В борбата си за власт политическите сили утвърждават оп-
ределен социално- политически курс.

Социалната политика като практика до голяма степен за-
виси от доминиращите схващания за нейната същност и съ-
държание, както и от развитието на икономиката на страна-
та. Често връзката между икономика и социална политика се 
разглежда едностранно. Социалната политика може не само да 
взема, но и да тласка икономиката напред. В развитите евро-
пейски страни социалната политика играе роля на силен прео-
бразуващ фактор в икономическите и обществените отношения.

Развитието на социалната политика в различните стра-
ни е тясно свързано с природните, икономическите, кул-
турните, етническите и политическите условия на живот. 
Формите и обхватът на социалната политика се обуславят от 
конкретните обстоятелства на отделните исторически епохи. 
Изучаването на социалната политика през различните пери-
оди на човешкото общество създава възможности за устано-
вяване на обективните закономерности и условия на разви-
тие и на промени в социалните отношения с използване на 
съвременни методи и прийоми. Чрез социалната политика 
се утвърждават принципите на хуманност, както и защитата 
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и подпомагането на онази част от населението, която живее 
в неравностойно социално положение, в съответствие с общо-
приетите критерии и стандарти за живот на хората. Насоките 
на развитие на социалната политика определят темпа и ха-
рактера на възпроизводството на обществото на едно по-ви-
соко ниво. В основата на социалната политика са заложени 
такива елементи като социална справедливост, социална си-
гурност, свобода на човешката личност и др. Социалната по-
литика в социален и политически аспект може да се приеме 
като единство на университетска дисциплина, научно направ-
ление, както и теория и практика на социалната работа.

Според Душан Лакичевич 4 модерните схващания за со-
циалната политика могат да се сведат до следното:

 – Социалната политика е политика на социалното раз-
витие;

 – Социалната политика е политика на жизнения стандарт;
 – Социалната политика в по-тесен смисъл е дейност за 
защита на жизнения стандарт на определени лица 
и групи, които се намират в неравностойно социално 
положение в сравнение с останалото население поради 
последици, настъпили при някакъв социален случай.

Историческите данни сочат, че като практика социално- 
политическата дейност е възникнала и се е развивала от 
най-дълбока древност.

В примитивните и първобитните общества се установяват 
характерни, макар и елементарни защитни функции. Те са се 
проявявали в нравите и обичаите на хората и са се предавали 
от поколение на поколение. Тези защитни функции са се от-
насяли до социално слабата част от хората — децата, болните 
и възрастните. Разбира се, върху тази дейност съществено 
влияние са оказвали елементарното производство, ниската 
производителност на труда, изградените патриархални отно-
шения, родовата разпокъсаност и др. Социалните защитни 
функции през тази епоха са се основавали на инстинктите 

4 Лакичевич, Д. Увод в социалната политика, София, 2002.
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на хората за самосъхранение. Практиката в различните на-
роди е била крайно противоречива. Така например при ес-
кимосите възрастните и болните деца са били изоставяни на 
произвола на съдбата. В същото време при индианците се 
установява култ към възрастните хора.

В робовладелческото общество за развитието на социал-
ната политика на обществото съществено влияние оказват 
редица фактори като:

 – повишената, макар и елементарна производителност 
на труда;

 – появата на частната собственост върху средствата за 
производство;

 – утвърденото патриархално семейство;
 – наличието на държава, държавно управление и дър-
жавни органи;

 – двой ственият морал спрямо робите и свободните хора.
Във философията на древните мислители наред с идеите 

за свобода и морал се развиват и идеите за социална спра-
ведливост и хуманност. Това е изложено добре от Аристотел. 
Според него „който желае да властва, трябва да помага“. 
В Египет, еврейската държава и древна Гърция социално- 
политическите функции са имали характер на подпомагащи 
функции. Идеите на Аристотел, Солон, Тукидид, Платон 
и др., освен че са отразявали духа на своето време, звучат 
съвременно и сега. Например, според Тукидид „Никой не 
трябва да се срамува, че е беден, срамота е да не премахнеш 
немотията, чрез труд“. Основните социалнозащитни функции 
в древността са се изпълнявали от семейството, като били 
следвани общовъзприети морални принципи. Ако лицето е 
било лишено от близки, тези функции са се изпълнявали от 
държавата, църквата и съгражданите.

Интерес от исторически аспект представлява социалната 
политика на староеврейската държава. При нея в обществото 
било насаждано чувство на солидарност с бедните, болните 
и инвалидите, със строго спазване на определени религиозни 
норми на поведение. Социална защита се е оказвала само на 



17

Глава I. Съвременни подходи в изследванията на социалната политика...

нетрудоспособните. Строго бил наказван здравият гражда-
нин, който приемал помощта.

В древна Гърция са били създадени първите закони 
с хуманитарно- демократичен характер. Такъв е бил законът, 
който задължавал всеки родител да дава на децата си опреде-
лена професия или да ги подготвя за някаква трудова дейност. 
В същото време в древна Гърция са съществували и антихуман-
ни закони. Например хвърляне на увредени деца от скала и др.

Обобщавайки историческите данни за този период могат 
да се подчертаят три основни характеристики:

 – Ниска производителност на труда и масова бедност 
сред населението;

 – Силно влияние на държавата върху социалната поли-
тика;

 – Поява на наченки на професионални сдружения за 
социална защита.

През Средновековието както е известно ролята на църк-
вата се явява основна причина за застоя в науката, за ни-
ското развитие на средствата за производство и за липсата 
на всякаква социална защита на хората.

С появата на Ренесанса се развива манифактурното 
производство, започва началното натрупване на капитали 
и последвателно развитие на капиталистическото общество. 
В развитието на социалната политика се поставят основните 
въпроси за:

 – Мястото на държавата, респективно на властта в тази 
дейност;

 – Индивидите и техните частни инициативи и доброволни 
сдружения;

 – Защитата на социалните потребности и права.
Според Герхард Брюк практическата държавна социал-

на политика в Германия води началото си от 1839 година 
с приетия закон за защита на децата. Съществено значение 
придобиват така наречените Бисмаркови закони или Бис-
марков модел. Началото се поставя през 1881 година, когато 
чрез послание на кайзера се изгражда система за държавно 
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социално осигуряване на работниците. Тази система се ха-
рактеризира с натрупването на определени финансови сред-
ства, които са били използвани за определени категории от 
населението и за определени професии с рисков характер. 
Това е позволявало при злополуки и болест работниците да 
получават определени обезщетения. В резултат на кайзеро-
вото послание са били приети законите за:

 – болничното осигуряване — през 1883 година;
 – за осигуряване при злополука — през 1884 година;
 – за осигуряване при старост и инвалидност — през 1889 
година.

Тези закони независимо от тяхната ограниченост игра-
ят съществена роля в развитието на социалната политика 
и формират така наречения Бисмарков модел.

В края на XIX-ти век в различните европейски страни, 
в резултат на сдружените работнически действия във Фран-
ция, Австрия, Швейцария, Англия и др. са били приети 
редица социални закони. Успоредно с държавната защита на 
труда се е развивала и самозащитата на работниците. Според 
Франкенщайн последната допълва държавната и се проявява 
там, където е невъзможно държавата да организира и да оси-
гури социалната защита на нуждаещите се. Самозащитата на 
работниците се е изразявала в организирането на доброволни 
помощни каси. Така например в Англия, с помощта на проф-
съюзите са били създавани голям брой взаимопомощни сдру-
жения. Към тях са функционирали и доброволни помощни 
каси. Чрез тези каси се е осигурявала болничната издръжка 
на работниците и инвалидите.

Форма на работническа самозащита се явяват и произ-
водствените сдружения или кооперации. През 1862 година 
в Германия техния брой достига 130, Англия — 214, Фран-
ция — 81. Държавата е предоставила на тези сдружения оп-
ределени финансови средства. Съществена роля през този 
период играят потребителските кооперации, предназначени 
да предлагат на работниците по-евтини стоки, както и на 
кредити при облекчени условия за техни членове. В европей-
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ските страни като форма на самозащита се явяват и строе-
ните общински работнически жилища.

След втората световна вой на по идея на английския ико-
номист Беверидж се формира нов модел на социално осигу-
ряване. Развиват се различни идейни течения, школи.

В България още в Търновската конституция се е пред-
виждала възможност за пенсионно осигуряване на държав-
ните служители. Първият социален закон е бил приет през 
1905 година. Той се отнасял до защитата на детския и жен-
ския труд. С него се е регламентирало продължителността 
на работния ден, минималната възраст за наемане на работа 
/12 г./, и са били определени ограничения за лицата упраж-
няващи нощен труд.

През периода 1944–1989 година социалната политика 
у нас се развива по командно- административен път. Нейните 
приоритети се определят от партията и правителството при 
формалното участие на профсъюзите. Този подход се оказ-
ва нерационален и води до срив на социално- политическата 
система във всички социалистически страни.

Херберт Спенсер разглежда обществото като един социа-
лен организъм, който се развива закономерно в резултат на 
взаимодействието между съставните му части. Социалната 
политика според Спенсер е начин на организация на обще-
ството, на оценка и управление на реалните масови социални 
факти. На базата на тези схващания предмета на социал-
ната политика може да се определи с цялостното развитие 
на обществото, на отделните негови съставни части или на 
отделните участници в обществения живот.

Отделните социални сфери като социално подпомагане, 
здравеопазване, образование, култура, труд и трудови отно-
шения имат свои конкретни и специфични цели и задачи, 
а от там и свой конкретен предмет на дейност, но всичките 
те се явяват подсистеми на социалната политика, които си 
взаимодействат и взаимно влияят. Обединяващото и общото 
в тези сфери на обществена дейност и отношения се явява 
социалната политика.
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Целите на социалната политика не могат да се форму-
лират еднозначно. Различията в целите при либерализма, 
неолиберализма и егалитаризма дават отражение върху со-
циалната политика като наука и практика.

Според либерализма — целта на социалната политика е 
да гарантира равенство на хората в изходните позиции, т.е 
в шансовете им за самостоятелен стопански живот. Като при-
мери в това отношение се посочват безплатното обучение, 
квалификацията и др, които могат да намалят диференциа-
цията между индивидите в обществото. Като най-справедли-
во разпределение на благата се приема когато се извършва 
чрез конкуренцията.

Според егалитаризма — социалната политика има за цел 
да осигури равенство на изхода при разпределението на сто-
панският резултат.

За постигане на поставените цели социалната политика 
решава следните основни задачи:

 – Изясняване и реализация на основните принципи и 
концепции в развитието на обществото и при решава-
нето на възникнали социални проблеми.

 – Предлагане на ефективни подходи за решаване про-
блемите на обществото — инвалидизация, безработица, 
нисък стандарт на живот, ниска култура, социални 
заболявания и др.

 – Осигуряване на медико социална защита на социално 
слабата част от населението. Отстраняване или намаля-
ване ефекта от влиянието на социално- икономическите, 
демографските и други фактори върху здравето, живота 
и жизнеспособността на нацията.

 – Изучаване и прилагане опита на развитите социални 
държави в областта на социалната политика.

Принципите на социалната политика биха могли да се 
подредат така:

1. Свобода на индивида — този принцип се основава на 
частната собственост и на свободната изява на отделния ин-
дивид.
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2. Социална справедливост — отнася се до осигуряването 
на доходи на отделни лица и домакинства, които не прите-
жават възможности и не могат да ги увеличат. Този принцип 
се отнася до социално слабите групи и до отделни лица от 
населението, изпаднали в състояние на социален риск.

3. Социална солидарност — този принцип е особено ва-
жен тъй като се отнася до начина на финансиране на соци-
алната сигурност на населението. Финансовите средства се 
набират от държавния бюджет и от обособени социални фон-
дове. Средствата фактически се набират от всички членове на 
обществото и най-вече от социалните групи с по-високи дохо-
ди. Средствата от бюджета и социалните фондове се ползват 
само от тези индивиди и домакинства, които имат неотложни 
потребности от финансови средства и услуги, с цел поддър-
жане на живота и на здравето си. Този принцип обединява 
обществената солидарност и щедрост на населението към 
социално слабите лица и социални групи. Принципът на 
социална солидарност намира израз в подпомагането на бе-
дните от богатите, на болните от здравите и на възрастните 
от младите. Неговото приложение следва да се разглежда 
като съществена черта на обществените отношения.

4. Сътрудничество между правителство, синдикати и ра-
ботодатели — за реализирането на този принцип е необходи-
мо съществуването на единна система на социална политика. 
Чрез него се дава възможност за отстояване на интереси-
те на тази част от населението, която е изпаднала по раз-
лични причини в неравностойно социално положение. Чрез 
тристранното сътрудничество се преодоляват противоречията 
в трудовите отношения и спорове.

5. Принцип на самоотговорност — според някои специа-
листи благото и щастието на хората се основава на колектив-
ната взаимна отговорност. Това може да се реализира само на 
принципа на всемогъществото на държавата. Възприемайки 
по този начин самоотговорността не може да се запази ико-
номическия напредък. Това се определя от презумпцията, 
че щом всеки намери сигурност в колектива то никой вече 
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няма да поема отговорност сам за себе си. Липсата на кон-
куренция и на желание да се постигнат по-високи резултати 
по отношение на качествени или количествени показатели 
нарушава принципа на самоотговорността. В редица страни 
този принцип се свързва тясно с индивидуализма. В този 
аспект Рудолф Клайн твърди че уникалността на социалната 
политика в Англия се заключава в това, че английския народ 
обвинява бедните за собствената им бедност. По отношение 
на САЩ американския социолог Натан Глейзър 5 обяснява 
същия феномен с други причини. Според него американците 
са свикнали да разчитат сами на себе си и са изпълнени 
с решимост да се трудят упорито, за да напреднат в живо-
та си. Като данъкоплатци американците точно пресмятат 
дали съответните социални програми ще им донесат облаги 
или загуби. В съвременната социалната политика се приема 
че когато отговорността за съдбата на отделния индивид се 
преотстъпва на държавата или на колектива не може да се 
формира чувство за сигурност. Човекът се превръща в „кре-
постен поданик“ на всесилната държава, която играе роля 
на опекун и парализира икономическия прогрес.

6. Принцип на разделната отговорност — той се въвежда 
през 80-те години в Англия от М. Татчер и във Франция от 
Фр. Митеран, където чрез мерките за приватизация се пости-
га този принцип. Разделната отговорност се отнася и до со-
лидарността между поколенията и тяхната самоотговорност.

7. Принцип на централизация и децентрализация в со-
циалната политика — в страните на западна Европа силната 
централизирана държавна политика след 80-те години все 
повече започва да се съчетава с принципа на децентрализа-
цията. Той се изразява в засилването на социалните функ-
ции на общините, фирмите, предприятията и на другите 
свободно формирани общности. Този завой в социалната по-
литика може да се обясни със стремежа на държавата да се 
разтовари от многобройните функции с които се е ангажи-

5 The Limits of Social Policy Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1988.
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рала. По този начин държавата може да се освободи от дър-
жавните дефицити и от непосилните разходи по издръжката 
на тежкия и огромен държавен апарат. Освен това според 
Нейтън Глейзър 6 „груповите различия представляват барие-
ра за създаването на единна национална система“. Социална-
та политика трябва да съдейства за запазването на общината 
и на нейните функции. Още преди Втората световна вой на 
през 30-те години от предложената от Рузвелт национална 
система за социално осигуряване се приема само онази част, 
която се отнася до Националната и унифицирана система 
за пенсионно осигуряване. Останалите клонове на социал-
но осигуряване, както и системата на социалните грижи 
се уреждат с местни закони и решения на отделните щати 
на общините, на неправителствените и частни сдружения 
с благотворителна цел. Като причина за тези факти може 
да се посочи:

 – страх от силна държавна власт;
 – опасност от бюрократизиране на обществените инсти-
туции;

 – необходимост от съобразяване с разнообразните цен-
ностни системи и най-вече с малцинствените групи.

8. Субсидиращ принцип. При класическия либерализъм 
този принцип се свежда до частен алтруизъм, морален дълг, 
религиозно изискване и др. и то без никакви задължения 
от държавата. Неолиберализмът признава необходимостта 
от държавна намеса, но само там и дотолкова, доколкото 
хората не са в състояние по обективни причини да достигнат 
онова жизнено равнище, което не позволява да изпаднат от 
пределите на обществото. Особено внимание се обръща на 
превантивните мерки като средство за стимулиране на лич-
ната инициатива в социалната област. При егалитаризма — 
субсидиращия принцип се основава на високи данъци и цен-
трализирано преразпределение на благата. Такава социална 
политика е от полза за чиновниците и бюрократите. Според 

6 The Limits of Social Policy Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1988.
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Милтън Фридман 7 „Всеки път когато държавата субсидира 
предприятие или регион, то средствата за това се вземат от 
останалите хора“.

Социалните проблеми се явяват израз на противоречията 
и интересите на различните по своето обществено положение 
социални субекти. Социалните проблеми са три типа:

Първият тип се пораждат от противоречивото единство 
и взаимодействието между икономическите и социалните ин-
тереси на обществото като цяло, между отделните социални 
групи, предприятията, фирмите, териториални единици и от-
делните лица. Така например фирмите се стремят да намалят 
заплатите като по този начин ограничават социалните права 
на работещите.

Вторият тип социални проблеми възникват от обществе-
ното разделение на труда. Икономическата целесъобразност 
диктува условията за подготовка и използване на работната 
сила. Тези проблеми са свързани със заетостта, безработица-
та, издръжката на безработните, квалификацията на кадрите.

Третият тип социални проблеми възникват от функцио-
нирането на остарели форми на социални отношения. Те са 
свързани с нормативните документи, които не съответствуват 
на новото положение на стопанските организации, фирмите, 
изискванията на пазарната икономика и др.

В практически аспект социалните проблеми могат да се 
разглеждат като произтичащи от непосредствената социална 
дейност при решаването на усложнения, които възникват 
при различни обстоятелства. В този аспект в социалната по-
литика се очертават следните проблеми:

1. Възникване на потребности от социален характер. 
Тяхната поява е тясно свързана и се определя от социалното 
положение на индивида и социалната група. Когато по обек-
тивни причини тази част от населението не може да си оси-
гури средства за препитание и покриване на най- належащи 

7 The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New 
York Times Magazine, September 13, 1970.
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потребности, то тези хора трябва да бъдат социално подпо-
могнати. По този начин се гарантира социалната сигурност 
на населението. Социалните потребности се определят от:

 – развитието на средствата и на условията за живот;
 – желанието на социално слабите да задоволяват във 
висока степен своите потребности;

 – от състоянието и положението на социалния потребител.
2. Независимо от икономическото развитие на държава-

та няма управляващи, които да са в състояние да задоволят 
напълно социалните потребности на населението. Това налага 
систематизиране и приоритетно подреждане на потребности-
те, които държавата трябва да задоволи заедно с другите 
субекти на социалната политика. За постигането на пълно 
задоволяване на социалните потребности е необходимо сис-
темна работа за издирване на нови източници за оказване на 
социални услуги и помощи. Съществено място в социалната 
политика е спазването на принципите и изискванията на 
избраният модел за социална сигурност. Социалната поли-
тика използва факторите на външната среда. Тя се стреми 
да не допуска или да преодолява вече възникнали кризисни 
ситуации. Социалната политика се стреми да установи и да 
укрепва социалният статус на индивида, в това число на ри-
сковите социални групи и слоеве на обществото.

3. Изясняването на концептуалните основи и стратегия 
за реформиране на социалната работа в България, в т.ч изя-
сняване на социално — икономическата обстановка в стра-
ната и насочване към евентуалните източници на ресурси за 
социална работа; Регулярна изследователска, възпитателна 
и обучаваща дейност по отделните видове, форми и равнища 
на социалната работа; Усъвършенстване на организациата 
и технологията на социалната работа.

Във всички епохи на човешката история и при всич-
ки обществено- икономически формации се търси идеална-
та социална държава. Поради този стремеж проблемът за 
справедливостта при съвместния обществен живот на хората 
и междучовешките образувания има водещо значение. Още 
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в античния свят се търси отговор на въпроса „Как да се съз-
даде идеалната държава?“, т. е. как да бъдат усъвършенства-
ни човешките отношения, че в обществото да бъде въплътена 
абсолютната идея за „справедливостта“. За Платон идеалната 
социална държава е тази, която осигурява щастие и справед-
ливост за всички свои граждани. Добро е само това, което е 
в интерес на групата, на рода, на колектива и на държавата.

По проблемите на социалната политика съществено до-
принасят трудовете на Аристотел, Тома Аквински, Рене Де-
кар, Джон Лок, Шарл Монтескьо, Жан Жак Русо и др. Те 
излагат идеи и теории за създаването на справедливо дър-
жавно устройство. Печелейки стотици и хиляди привърже-
ници те се превръщат в основен вдъхновител на борбата на 
масите за премахването на абсолютната монархия като фор-
ма на управление.

За оформянето и превръщането на социално- полити чес-
ката доктрина в модерни политически идеологии съществе-
но допринасят идеите и трудовете на Алексис Дьо Токвил, 
Джон Адамс, Александър Хамилтън, Карл Маркс, Фридрих 
Енгелс и др.

Като социално- политическа доктрина консерватизмът 
се свързва с имената на Платон, Аристотел, Тома Аквински, 
Дейвид Хюм и др. Първият мислител, наречен консерватор, е 
Едмънт Бърк, работил през 30-те години на XIX-ти век.

Според консерватизма политическата власт е мощно 
средство за социални промени. Всяка промяна обаче води 
след себе си социални катаклизми, бунтове и безредици. Ето 
защо държавата трябва да се стреми към минимална намеса 
в живота на гражданите и да не допуска експериментиране 
и каквито и да е било политически доктрини.

Основните принципи и характеристики на консерватив-
ната идеология са:

 – Защита на частната собственост;
 – Защита на социалната диференциация;
 – Приоритет на прагматизма;
 – Върховенство на закона.
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Според консерватизма пазарът притежава „чудотворно-
то“ свой ство да се саморегулира и да отстранява всякакви 
структурни несъвършенства.

През 70-те и 80-те години на ХХ-ти век съвременният 
капитализъм навлиза в нов етап на своето развитие в т.нар. 
„демократически капитализъм“. Той е творение на господ-
стващата консервативна идеология в шест от седемте най-раз-
вити капиталистически държави — САЩ, Великобритания, 
Германия, Япония, Канада и Италия.

Консерватизмът в съчетание с капитализма ражда „хрис-
тияндемократизма“. В много отношения тази идеология е близ-
ка до тази на консерватизма. Това се отнася до разбирането за:

 – природата и възможностите на хората, които се считат 
за неизменни;

 – привързаността към частната собственост;
 – отхвърляне на екстремизма и на резките промени в 
обществото.

Съществуват някои значими различия главно по отно-
шение разбирането за приоритета на социалната пред ико-
номическата политика. Отхвърляйки идеята за социалната 
държава християндемократите възлагат на властта определен 
социален ангажимент, който не пречи на икономическото 
развитие на обществото.

Либералистична концепция: Във всички страни, с изклю-
чение на тези с централизирано планово управление социал-
ната политика съдържа либералистично ориентирани момен-
ти и решения. Независимо от промените, които са настъпили 
в либерализма от времето на Адам Смит, Милтън Фридмън 
и др. за него са валидни следните основни принципи:

 – Свобода и право на избор от потребителите и произво-
дителите;

 – Култ към семейните ценности;
 – Възприемане на пазара като естествен регулатор на 
социалното производство;

 – Наличие на граждански права и свободи;
 – Ограничена роля на държавата.
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Либерализмът разглежда обществото като резултат от 
инициативата на отделните индивиди. Като философия той е 
ориентиран към индивидуалните постижения достигнати по 
пътя на свободната конкуренция. Може да се разглежда като 
класически либерализъм и неолиберализъм.

Класически либерализъм: в него мястото на социалната 
политика е твърде ограничено и се свежда до морално задъл-
жение на обществото към онези граждани, които по обектив-
ни причини не могат да се издържат сами. Либералите не 
приемат социалната справедливост. Считат я за манипулация 
на масите. Мерките на държавата се приемат като израз на 
липса на свобода на свободните хора.

Неолиберализъм: представлява хуманизирана модифика-
ция на либерализма. Той признава съществуването на нера-
венство в обществото. Социалната политика следва да служи 
като средство за осигуряване на равни шансове и до свободен 
достъп до жизнените блага. Това се отнася до онези субекти, 
които и при най-добро използване на своите сили и възмож-
ности не са в състояние да достигнат екзистенц- минимума 
валиден за страната. В тази модификация на либерализма 
се нарушава в определена степен суверенитета на произво-
дителя, като се отнемат част от доходите. Нарушава се и су-
веренитета на потребителя, тъй като насочва и ограничава 
потреблението му. Към мерките на практическата страна на 
неолиберализма се отнасят:

 – Намаляване на данъците.
 – Борба с безработицата и регулиране на заетостта на 
фирмено и регионално равнище.

 – Ангажиране на държавата преди всичко за гарантира-
не на законността, борба с корупцията, инфлацията и 
др. По този начин се постига увеличаване на частните 
спестявания, стабилизиране на системите за индиви-
дуална и социална осигурителна защита, придобиване 
на увереност в държавната институция и др.

Егалитаризъм: Това е втората основна концепция на 
социалната политика. По своята същност тя представлява 
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схващане за равенство, което се ръководи от потребностите, 
а не от възможностите на икономическото развитие, финан-
совото състояние и други. Според егалитаризма потребности-
те в доходите се обуславя не от личните усилия, а от:

 – Собствеността;
 – Наследените способности;
 – Полученото възпитание;
 – Късмета на дадения индивид.

За тези фактори стопанския субект с нищо не е допри-
несъл. Изходен пункт на егалитаристично ориентираната со-
циална политика са нормите за потребление на храна, дре-
хи, жилища, услуги и др. Тези потребности трябва да бъдат 
осигурени от обществото на всички хора, които не са успели 
да ги постигнат по една или друга причина. Егалитаризмът 
може да съществува само в страни с централизирано държав-
но управление. При него е възможно непосредствено насочва-
не на създадените от цялото общество блага към определена 
категория хора — тези, които се нуждаят, независимо от уси-
лията които са положили да ги постигнат. Егалитаризмът е 
немислим без дискриминиране на получателите на високи 
доходи. Цените и данъците преотстъпват част от тези доходи 
в полза на хората с ниски доходи и ограничено потребление. 
По този начин държавата регулира социалните процеси. Тази 
социална политика се осъществява в страните с централизи-
рано управление на икономиката и финансите. Егалитари-
змът в социалната политика е плод на една по-широка и ис-
торически утвърдена идея за свобода, равенство и братство, 
идея намерила израз в идеите на великата френска буржоаз-
на революция. Дълги години почти във всички европейски 
страни социалната политика се е развивала под влиянието 
на тази идея. Силната роля на държавата е в основата на 
тази концепция.

Необходимо е да се подчертае че егалитаризма подценява 
личната инициатива, свободата и отговорността на индивиди-
те. Доведен до крайност, егалитаризмът води до разрушаване 
на обществото, тъй като обемът на благата непрекъснато 
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намалява успоредно с намаляването на стимулите за пред-
приемачество и за производствена дейност.

Модерна социалдемокрация: Основен идеолог е Тони 
Блеър, който определя тази концепция като нова посока за 
социално развитие в бързо изменящия се свят. Тя съвместя-
ва ценностите на две велики течения — демократичния со-
циализъм и либерализма. Тази концепция, наречена още 
„третият път“ бележи ново връщане към левоцентристкото 
мислене. ХХ-ти век беше доминиран от два лагера — фун-
даменталната левица която гледаше на държавния контрол 
като основа на социалната политика и вторият лагер — ла-
герът на левицата, която допускаше компромиси.

Новата концепция се налага поради:
 – Променящия се свят в икономическо и социално от-
ношение;

 – Негативните страни на капитализма и социализма;
 – Бедността и социалната несъвместимост;
 – Нарастващата престъпност;
 – Разпадането на семейната институция;
 – Изменящата се роля на жената в обществото;
 – Засилващото се желание на обществото за нови демо-
кратични промени;

 – Нарастващата враждебност на обществото към поли-
тиката;

 – Нарастващите екологични и социални проблеми, като 
алкохолизъм, наркомания и др.;

 – Народите желаят да се приобщят към новите условия 
на бит и живот.

Новата концепция се характеризира с редица нови мо-
менти в управлението на социалните процеси, като по отно-
шение ролята на правителството включва:

 – Увеличаване доходите на населението чрез намаляване 
на данъците;

 – Поставяне на образованието като важен приоритет. 
Високият образователен стандарт играе съществена 
роля в международната конкуренция;
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 – Реформиране на социалната сигурност и нейното пре-
връщане и насочване в области, в които е възможна;

 – Нов баланс между права и задължения, не само в со-
циалната сфера, но и в строгото отношение към прес-
тъпността сред младежите. В това отношение голямо 
значение се отдава на родителските отговорности;

 – Правителството и неправителствените организации в 
своята работа следва да придобият нови умения. Да 
работят с частния и доброволен сектор като партньори, 
да споделят отговорностите и да отговарят на новите 
по големи публични искания. Важен проблем е да се 
съдейства с Международната общност в търсенето на 
нови пътища в работата на тези организации — пра-
вителствени и неправителствени.

 – В международен план отпадането на студената вой на 
и заплахата от световни конфликти се заменят с нови 
по-големи заплахи. Има се предвид организираната 
престъпност, тероризма, нарко и токсикоманията, раз-
рушаването на околната среда и др. Тези нови и тежки 
проблеми изискват прилагането на нови гъвкави форми 
на международно сътрудничество.

Модерно общество. Социален капитализъм: Социалният 
капитализъм по своята същност представлява съвременна 
капиталистическа система, която се направлява и смекчава 
чрез лостовете на властта, респективно чрез държавната па-
зарна икономика.

Моделът на социалния капитализъм ограничава в из-
вестна степен абсолютната свобода на пазара, по отношение 
на пазарните му ефекти. Това ограничение може да се обясни 
по следния начин: свободният пазар предполага, че инди-
видуалният начин на живот се определя от притежаваната 
частна собственост и от положения индивидуален труд.

При различните модели на социалния капитализъм ин-
дивидуалният начин на живот се явява в определена степен 
независимо от това което индивидът притежава като лична 
собственост и от конюнктурата на пазара. Тази относителна 



32

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

независимост се осъществява посредством система от инсти-
туции, които гарантират индивидуалните социални права. Те 
се приемат като продукт на социалната политика и тяхното 
трайно съществуване и влияние се бележи с понятия като:

 – Социална държава;
 – Държава- провидение;
 – Социално- пазарна икономика;
 – Държава на благоденствието и др.

В най-общ смисъл тези понятия могат да се разглеждат 
като синоним на държавния капитализъм.

Социалната държава е тази, в която обществото поема 
отговорността за осигуряване на елементарното благосъстоя-
ние на всеки негов член. Социалната държава не е политиче-
ска, а функционална характеристика на държавната органи-
зация. Тя има отношение към управлението на социалните 
процеси, чрез механизмите на властта, а не към процеса на 
нейното овладяване и начин на упражняване.

Привържениците на модерните социални държави по-
сочват като предимство редица нейни особености като:

 – Социалната държава е добре регулирана, с добри тра-
диции и висока ефективност;

 – Социалната политика е част от публичната такава, 
която трябва да отговори на въпроса — защо дадено 
управление възприема или се въздържа от намеса във 
функционирането на обществото или на неговите под-
системи;

 – В социалната държава преобладава частната собственост 
спрямо държавната и са създадени условия за свободно 
движение на капитали.

Концепция „нови хоризонти“: Тази концепция е приета 
като основа на правителствената политика на Джон Кенеди 
през 1960 г. Тя насочва вниманието си главно към това дър-
жавата да стимулира деловата дейност в страната, за да бъде 
преодоляна наложилата се през 50-те години на 20-ти век 
тенденция към ниски темпове на икономическо развитие. 
За тази цел се пристъпва към намаляване на федералните 
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данъци, за да се увеличат инвестициите и се разшири потре-
бителското търсене, а също така и да нараснат финансира-
ните от правителството работни места, както и да се намали 
безработицата.

Стратегия „социален реформизъм“: Тази стратегия е 
избрана от правителството на Джон Кенеди и се базира на 
относително високите темпове на икономическо развитие. 
Тя е продължена от правителството на Линдън Джонсън, 
който се опитва да реализира широка програма по социални 
реформи, която включва:

 – Нови помощи за образованието;
 – Създаване на система на здравно осигуряване;
 – Ново градостроителство;
 – Развитие на изостаналите райони;
 – Борба с бедността и неграмотността;
 – Премахване на ограниченията в правата за гласуване.

Според Алан Бринкли 8 — „вълната от реформи в годи-
ните на Кенеди и Джонсън отразява новото съзнание за об-
ществените проблеми на САЩ“.

Социализъм: Привържениците на тази политическа док-
трина, която претърпя крах в края на 80-те и началото на 
90-те години на ХХ-ти век търсят изход в т.нар. „възроден 
социализъм“, или „модерен социализъм“. Според тях социа-
лизмът може да бъде заменен или с по-добър и по-ефек-
тивен — или само с „хаос“. Хаосът от своя страна води до 
налагането на един примитивен варварски капитализъм, 
който отнема всички социални придобивки на огромните 
маси трудови хора и изостря социалното напрежение в общ-
ността. Изходът е възроденият социализъм, основаващ се на 
Марксисткото изучаване на новите процеси и явления, да се 
свърже с пазарната икономика и със собствените социални 
последици. Този преход трябва да носи следните белези:

 – Социалистическо пазарно стопанство, като път към 
икономическата стабилност;

8 Liberalism and Its Discontents, The New York Review of Books, 1998.
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 – Демократично устроена политическа система, при която 
постоянно нараства ролята на трудовите хора;

 – Духовно производство в съответствие със съвременните 
междуличностни изисквания;

 – Национална сигурност със самостоятелна външна и 
вътрешна политика.

Възгледите на привържениците на т.нар. „модерен со-
циализъм“ се заключават в следното:

 – безплатно здравеопазване;
 – безплатно държавно образование;
 – държавно гарантирана защита на труда;
 – осигуряване правото на труд на всеки индивид;
 – гарантиране на пълноценен нормален живот на хората 
от третата възраст;

 – създаване условия за отдих на цялото общество;
 – полагане на грижи от държавата за инвалидите, вдо-
виците, безработните, самотните хора и др.

Тази социална политика си поставя за цел да помогне за 
осигуряване на качествено ново равнище на народното благо-
състояние, да създаде нормални условия за живот на всички 
граждани и най-пълно да осъществи принципа на социалната 
справедливост във всички сфери на обществените отношения.

1.2. Характеристики на пазара на труда

Пазарът на труда е един от пазарите на факторите на 
производството (наред с пазара на земята и пазар на капита-
ла). Той е специфичен механизъм за рационално и ефективно 
разпределение и използване на работната сила, за регулиране 
на заетостта. Икономистите използват понятието „пазар на 
труда“ като аналитично средство в търсенето на отговор на 
въпросите — как се разпределят доходите между индивиди-
те и домакинствата? Кой определя размера на плащането за 
извършената работа?
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Трудовият пазар има огромно значение за стабилността 
на предприятията, за икономическото и социалното развитие 
на страната, за равнището и качеството на живота.

Пазарът на труда като един от основните пазари има ва-
жна роля за устойчивото икономическо и социално развитие 
на всяка страна и регион, за равнището и качеството на жи-
вот на населението. Неговото развитие и конюнктура оказват 
непосредствено влияние върху развитието на организации-
те и населението. Като един от основните пазари, неговото 
развитие и състояние се предопределя от това на другите, 
но и сам той влияе по един или друг начин върху тях. Нор-
малното функциониране на икономиката, нейната динамика, 
структура и ефективност предопределят търсенето на труд по 
обем, но и по структура, както и възможната цена на труда. 
В условията на пазарна икономика организациите и предпри-
ятията намират и си осигуряват ресурси, в т. ч. и човешки 
ресурси, посредством пазарите и съгласно действащите на тях 
правила, норми, институции и прилаганите от тях стратегии 
и политики. Населението, неговите доходи, професионална 
и трудова реализация се осъществяват в зависимост от ме-
ханизмите, регулиращи пазара на труда и управлението на 
икономическата активност и обществения живот 9, 10, 11.

Пазарът на труда често се определя и като съвкупност от 
правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, 
институции и политики, които съдействат на организациите 
да намерят необходимата работна сила, а предлагащото труд 
активно население желаната работа (работни места). Той е 
онова абстрактно място, където се осъществява покупко- 
продажбата на стоката „труд“, мястото, където се осъщест-
вява сделката между продавачите и купувачите на работна 
сила. Налице е, когато има реално търсене и предлагане на 

9 Терзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Издателство „Дема Прес – Русе“, 2013.

10 Франц, В. Пазарът на труда, С., 1996.
11 Шопов, Д. и др. (1999). Икономика на труда, С., 1999.
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труд и цената на труда се предопределя от съотношението 
между тях. Той е своеобразен механизъм за разпределение на 
работната сила, регулатор на нейното движение, предопре-
деля равнището на заетост и безработица и определя цената 
на различните видове труд 12, 13, 14, 15, 16.

Пазарът на труда е динамична система, в която си вза-
имодействат предлагането и търсенето на труд, хората на 
наемния труд и работодателите. Основни компоненти на па-
зара на труда са търсене и предлагане на работна сила, на 
труд; труд, работна сила; цена на труда; конкуренция между 
търсенето и между предлагането на труд.

Субекти на пазара на труда са работодателите и техните 
представители; работниците и служителите и техните пред-
ставители (професионални и/или синдикални съюзи); държа-
вата и нейните органи (министерство по труда и социалната 
политика и неговите органи — агенции, дирекции и други, 
свързани непосредствено с пазара на труда) 17, 18, 19.

Предлагането на труд се определя от изразеното желание 
и възможност за труд от притежателите на труд с определени 
качествени характеристики през определен период от време 
при съответно равнище на заплащане на труда и други усло-
вия. Различава се съвкупно и индивидуално предлагане на 

12 Белева, И. и др., Пазарът на труда в България, С., Горекс прес, 1996.
13 Велев, Ст., Стратегии и политики на пазара на труда в западноевро-

пейските страни, сп. Проблеми на труда, 9/1993.

14 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
15 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 

алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

16 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

17 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
18 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 

алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

19 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.
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труд. Първото се обуславя от количеството на трудоспособното 
население на страната, развитието на икономиката и възмож-
ностите й да създава работни места, равнището на образование 
и професионална подготовка, равнището на заплащане на тру-
да, действащите механизми на данъчно облагане на население-
то, мотивацията за труд и други. Индивидуалното предлагане 
се предопределя от решенията на домакинството, от неговата 
големина и структура, от равнището на доходите и цената 
на свободното работно време, от желанието на личността за 
професионална реализация, от самоутвърждаване и уважение.

Търсенето на труд се дефинира от изразеното желание 
и възможност на работодателите да наемат работна сила със 
съответните качествени и други характеристики, в съответ-
ствие с потребностите на организацията за новосъздаващи-
те се или временно освобождаващите се работни места или 
длъжности. Съвкупното търсене на труд се предопределя от 
развитието на икономиката, от бизнессредата, от характера 
на икономическия растеж и равнището на конкурентноспо-
собност и производителност на производството, равнището 
на заплащане на труда и други. Всеки работодател, всяка 
организация определя индивидуално търсенето си на труд 
в съответствие с целите и стратегията на своето развитие, 
равнището на ефективно използване на наетата вече работна 
сила, инвестиционната и маркетинговата си стратегия, фи-
нансовото си състояние, политиката и инвестициите си по 
отношение на човешките ресурси и други 20, 21, 22.

Институциите на пазара на труда са организации, звена 
или физически лица, които свързват под една или друга фор-
ма търсещите работна сила (работодателите) и предлагащите 
труд (трудоспособните лица).

20 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
21 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 

алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

22 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.
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Работна сила (икономически активно население) са лица-
та на 15 и повече навършени години, които влагат или пред-
лагат своя труд за производство на стоки и услуги. Включ-
ва както заетите, така и безработните лица. Те са главните 
действащи лица на пазара на труда и предопределят маща-
бите и структурата на предлагането на труд 23, 24, 25.

Съществуват различни определения за понятията „зает“ 
и „безработен“. Едни са общоприети в рамките на Между-
народната организация на труда; други се използват при 
изследване на пазара на труда и преброяванията на населе-
нието, трети са приети в системата на държавните служби по 
заетостта. Възприетите определения предопределят мащабите 
и структурата на съвкупностите заети, безработни и иконо-
мически неактивни лица.

Според едно от определенията заети са лицата (на 15 
и повече години), които работят по трудово правоотношение, 
наети са за извършване на определена работа срещу заплаща-
не или работят самостоятелно с цел да получат доход в пари 
или натура.

Безработни са лицата (на 15 и повече години), които са 
трупособни, не работят и не получават трудови доходи и актив-
но търсят работа. Според специфичното (специално) законода-
телство (Закон за насърчаване на заетостта) безработно лице е 
всяко физически или психически годно за работа лице, което 
не е заето, не е пенсионер (за изслужено време и старост), не е 
включено в курсовете за професионална квалификация или ня-
коя от програмите за субсидирана заетост, регистрирано е в бю-
рото по труда по адресна регистрация (постоянен или настоящ 
адрес) и активно търси работа. Равнището (коефициентът) на 
безработица се измерва и характеризира с коефициента на ико-

23 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
24 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 

алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

25 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.
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номическа активност. Той се определя като съотношение меж-
ду броя на безработните и икономически активното население.

Колкото по-голям е броят на безработните, толкова по-
вече намалява икономическият потенциал, работната сила 
на страната, ограничава се един от най-важнитпе ресурси. 
Затова нарастването на заетостта е една от най-важните цели 
в макроикономическата политика на всяко правителство, 
както и в стратегията на Европейския съюз. Заетостта се 
характеризира с коефициент (равнище) на заетост, който 
се определя от съотношението между броя на заетите лица 
и броя на населението на 15 и повече години. Увеличаването 
на заетостта е свързано преди всичко с развитието на конку-
рентоспособно и ефективно производство, но и с увеличаване 
на достъпа до заетост на всички групи от населението, с на-
маляване на заетостта в „сивата“ икономика, икономически 
неактивните („обезкуражените“ и други) и на безработните 
и главно на т.нар. „продължително безработни“, които по-
някога са немалка част от безработните. Тази група увелича-
ва „цената“ на безработицата, води до обедняване, социална 
изолация и други негативни социални тенденции 26, 27, 28,  29.

Продължително безработни, съгласно националното за-
конодателство, са лицата (безработните) с постоянно поддър-
жана регистрация като безработни в бюрата по труда над 12 
месеца. Аналогичен на него е и показателят за среден престой 
в безработица, който характеризира ситуацията на пазара на 
труда, степенна на несъответствие между търсене и предла-
гане на труд, общо и на съответните пазари на труда.

26 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

27 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

28 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
29 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-

ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.
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Една от най-важните характеристики за определението 
на статута на безработния е, че той търси заетост, готов е да 
започне работа. За целта се използва показателя „лице, което 
активно търси работа“. Като такова се определя всяко лице, 
което посещава работодателите, за постъпване на работа, не 
отказва срещи с работодателя, организирани от държавните 
служби по заетостта (бюрото по труда).

Предлагането на труд по принцип е насочено към търсе-
не на подходяща работа. Съгласно действащия в България 
Закон за насърчаване на заетостта подходяща работа е тази, 
която съответства на образованието, квалификацията, здра-
вословното състояние, пол, възраст на лицето, и се намира 
в същото населено място или на определено разстояние от 
него (например до 30 км. извън него), при условие, че има 
подходящ обществен транспорт. Това определение за подхо-
дяща работа е валидно за безработните, които са такива до 
12 месеца след този период, тоест за продължително безра-
ботните — всяка работа, която съответства на здравословното 
им състояние се счита за подходяща.

Когато безработицата е много висока и се създава голямо 
социално напрежение, а не се използва значителен човеш-
ки ресурс, правителствата прилагат различни политики за 
увеличаване на заетостта и/или за регулиране на пазара на 
труда. Последното е свързано с използването на различни 
мерки и стимули, известни под названието пасивна и/или 
активна политика по заетостта 30, 31, 32.

Пасивната политика на пазара на труда включва мерки-
те на правителството по изплащане на обезщетение и помощи 
при безработица, изграждането и функционирането на инсти-

30 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

31 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
32 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 

алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.
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туциите на пазара на труда. Активната политика на пазара 
на труда включва мерки, програми и планове, насочени за 
връщане на безработните към заетост, за включването им 
в сферата на труда.

При висока безработица и икономическа стагнация или 
криза, когато търсенето на труд е ниско или недостатъчно, 
правителствата често използват различни програми и мер-
ки, с които се създават временни работни места. Към тях 
се насочват главно продължително безработните. На първо 
място се прибягва към програми, които създават заетост в об-
ществения (публичния) сектор и/или в различните дейности 
от обща полза за обществото (почистване, залесяване и др.). 
Използваното в този случай понятие „работни места в общопо-
лезни дейности“ означава работните места, които се разкриват 
в присъщите на общината дейности като: комунално- битово 
обслужване, благоустройство на населеното място и производ-
ствени зони, поддържане и опазване на общинската собстве-
ност, опазване на околната среда, поддържане и опазване на 
исторически паметници и обекти и други подобни. Анало-
гични програми са познати през последните двадесет години 
и в стопански дейности и в организации от реалния бизнес. 
Това са т.нар. още субсидирани програми или субсидирани ра-
ботни места. През последните години такава програма в Бъл-
гария е програмата „От социални помощи към осигуряване на 
заетост“, която на практика е система от частни регионални 
програми. При тях най-често се финансира от държавния 
бюджет (или други публични ресурси) включването на без-
работните в такива програми (работна заплата, осигурителни 
вноски и други). С тези на практика изкуствено създадени 
работни места се намалява временно безработицата, дава се 
възможност на продължително безработните да се върнат (ма-
кар и за определен срок) към заетост, доходи и осигуряване.

В политиките за регулиране на безработицата и увели-
чаване на заетостта важно място се отрежда на увеличава-
нето на капацитета, потенциала на заетите и безработни-
те по пътя на обучението, повишаването на образованието 
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и квалификацията. По определение „професионална квали-
фикация“ е обучение за начална и допълнителна квалифи-
кация, както и преквалификация на лица в трудоспособна 
възраст извън системата на образованието на подрастващите.

Промените в заетостта и безработицата са свързани и със 
сезонността на производството и редица други дейности, има-
щи ограничено действие през годината. Понятието „сезонна 
работа“ се използва за труд, който се изпълнява през опре-
делени периоди от календарната година и е в зависимост от 
природно- климатичните дадености (строителство, туризъм, 
селскостопански дейности и др.).

Възможностите за повишаване на заетостта и респек-
тивно за намаляване на безработицата се увеличават, с по-
вишаване на гъвкавостта на труда, при работа с по-ниска 
продължителност от гледна точка на работното време и из-
ползваните договори за труд и други. Във връзка с това се 
използва показателя „заето лице на непълно работно време“. 
Той включва всяко лице, което работи по трудово правоот-
ношение по-малко от законоустановеното за тази работа или 
професия работно време.

Увеличаването на заетостта и намаляването на безработи-
цата става възможно и с увеличаване на активността, с пови-
шаване на предприемаческия дух на населението в трудоспо-
собна възраст. Такава форма е самозаетостта, самостоятелната 
работа на хора с т.нар. свободни професии, занаятчии. Поняти-
ето „самостоятелно заето лице“ се отнася за всяко лице, което 
само или в съдружие с други лица работи за собствена сметка.

Много често връзката между търсенето и предлагането на 
труд е опосредствана, осъществява се с посредничеството на 
различни институции (публични или частни). Те осъществя-
ват т.нар. „посреднически услуги“ на пазара на труда, които 
включват дейности по информиране и наемане на работа на 
безработни или заети лица, търсещи нова работа, както и при 
организиране и провеждане на професионална квалификация.

В периоди на икономическа и/или финансова криза, 
при финансови или пазарни затруднения на отделни орга-
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низации, последните пристъпват към редуциране на своя 
състав, незначително, по-значително или масово уволнение 
на работещите. С понятието „масово уволнение“ се означава 
действието, когато в продължение на един месец работодател 
прекратява трудовите договори на значителна част от персо-
нала (например на повече от 50 работници и служители за 
предприятие с численост на персонала над 100 души, или на 
повече от половината работници и служители за предприятие 
с численост на персонала от 50 до 100 души). Използват се 
и редица други понятия, които характеризират сложните 
и динамични процеси, протичащи на пазара на труда и в сфе-
рата на заетостта на населението 33, 34, 35.

1.3. Същност и особености на пазара на труд

В икономическата литература се срещат различни опре-
деления на пазара на труда. Многообразието в дефинициите 
се дължат на различните позиции, от които се разглежда 
пазарът на труда:

 – От пространствен аспект пазарът на труда е онова място, 
където се срещат купувачите и продавачите на труд и 
извършва покупко- продажбата на „труд“ (наемането 
на работната сила);

 – От икономическа гледна точка, пазарът на труда е 
икономическото пространство, в което се намират и 
преговарят лицата търсещи и предлагащи работа;

33 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

34 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

35 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 
1992.



44

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

 – От институционална гледна точка пазарът на труд е 
система от правни норми, принципи, институции и ор-
ганизации, които определят и регулират отношенията 
между търсещите и предлагащите труд.

Като икономическа категория с пазара на труда се обо-
значава съвкупността от икономически отношения, които 
възникват и се осъществят в процеса на взаимодействието 
между наемни работници и работодатели. На пазара на труда 
се срещат трудоспособните собственици на работна сила, кои-
то се нуждаят от работа срещу заплащане и собственици на 
ресурси, които търсят да наемат работна сила. Тук се сключ-
ва своеобразна „сделка“ между купувачите и продавачите на 
труд, която се закрепява със сключването на трудов договор, 
в който договор се определят — условия на труд, възнаграж-
дение, работно време, почивни дни и други подобни. Пазарът 
на труда е особен начин за осъществяване на контакт между 
купувачите и продавачите на труд. За формирането на тру-
довия пазар е необходимо наличието на:

 – Физически лица, които имат желание и са склонни да за-
менят част от свободното си време срещу платена заетост;

 – Физически или юридически лица, които търсят да наемат 
работна сила със съответна професионална подготовка и 
квалификация за извършването на определена работа;

 – Институционална структура, която да опосредства и 
регулира връзката и взаимодействието между търсе-
щите и предлагащите труд;

 – Определена инфраструктура, която да подпомогне ра-
ботниците и работодателите да реализират своите цели 
и интереси.

Основната характеристика на пазара на труда е свързана 
с взаимодействието между търсенето и предлагането на труд. 
Предлагането на труд е изразеното желание и възможност на 
собственика на труд да се наеме, при определено равнище на 
възнаграждение и за определено време. Съвкупното предла-
гане на труд е сумата от индивидуалното предлагане и се пре-
допределя от броя на трудоспособното население, състоянието 
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на икономиката, производителността на труда, мотивацията 
за труд. Търсенето на труд е изразеното желание и възмож-
ности на работодателя да наеме определен брой работници 
притежаващи, в съответствие с изискванията на фирмата не-
обходимото образование и професионална подготовка. Както 
при търсенето на която и да е друга стока, така и тук следва 
да се има предвид, че става въпрос за платежоспособното тър-
сене, в случая на труд. Това означава работодателят да има 
готовност и е в състояние да изплати съответното възнаграж-
дение на наетите работници. Съвкупното търсене на труд е 
сума от индивидуалното търсене на всички работодатели на 
съответния трудов пазар. Взаимодействието на двете промен-
ливи — търсенето на труд и предлагането на труд определя 
равновесието на пазара на труда. От конкурентния механи-
зъм на това взаимодействие зависи стабилността на трудовия 
пазар. Детерминираща роля за координиране на плановете 
на търсещите и предлагащите труд, играе цената на труда.

Икономическият процес протичащ на пазара на труда за-
сяга съдържателно отношенията между предлагащите и тър-
сещите труд. Този процес започва, от една страна, с търсе-
нето на работно място от трудоспособния, и от друга страна, 
със съответната активност на работодателя — предприятието 
или организацията. След като се установи контакт между 
двата субекта и се договорят условия на наемането, приемли-
ви и за двете страни се сключва трудовият договор. Услугата, 
която работникът прави на работодателя или самият труд се 
осъществява именно след като договорът е сключен 36, 37, 38, 39.

36 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

37 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

38 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
39 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-

ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.



46

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

Особености на пазара на труда. Пазарът на труда е спе-
цифичен пазар и въпреки относителната си самостоятелност 
в много отношения е сходен с продуктовия пазар. Връзката 
на пазара на труда и взаимодействието му с продуктовия 
пазар (пазара на стоки и услуги) илюстрира Фигура 1.

Домакинствата предизвикват търсенето на стоки (DG) 
на продуктовия пазар и предлагане на труд (SG) на паза-
ра на труда. Бизнесът предизвиква предлагането на стоки 
(SG) и търсене на труд (DL). Взаимодействието на тър-
сенето и предлагането на пазара на продуктовите пазари 
детерминира равнището на цените и продукцията (Р1, Q1); 
взаимодействието на търсенето и предлагането на пазара 
на труда детерминира равнището на заплащане и заетостта 
(W1, L1).

Фигура 1. Взаимодействие между пазара на труда  
и продуктовия пазар
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В много отношения обаче пазарът на труда е един специ-
фично функциониращ пазар, който се отличава от останалите 
пазари. Основната причина е в характера и особеностите на 
стоката, която се търси и предлага на трудовия пазар — „сто-
ката“ труд. На трудовия пазар работодателят се договаря с ра-
ботника за услугата, която той желае да му извърши. Срещу 
извършената услуга работникът получава определена парична 
сума, за която в процеса на договарянето се споразумява. От-
тук следва, че „стоката“ която работникът предлага на пазара 
на труда е свързана с неговите способности и умения за труд, 
благодарение на които при определени условия, време и въз-
награждение е възможно извършването на една или друга 
услуга на работодателя. Така че, това което се купува и прода-
ва е трудовата услуга, а не човешкия капитал. Способностите 
на хората, човешкия капитал са неотделими от работника, т. е. 
от техния собственик. Именно в това се състои спецификата 
на „стоката“, която се „продава“ на трудовия пазар. Предмет 
на сделката, сключвана на пазара е не работникът (човешкият 
капитал), тъй като това би означавало неговото превръщане 
в стока (така, както е било в периода на робството), а способ-
ностите му за труд, които работодателят използва за постигане 
на целите си — приходи, печалба. Като предоставя своите зна-
ния, умения, творчество индивидът в същото време извършва 
услуга на работодателя срещу определена цена. В този сми-
съл се говори, че това което се предлага на пазара са трудови 
услуги. В същия смисъл се употребява по-татък и понятието 
труд, т. е. в смисъл на трудова услуга 40, 41, 42, 43.

40 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

41 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

42 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
43 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-

ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.
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Търсенето на труд също има свои особености, които го 
отличават от търсенето на другите стоки. Специфичното тук 
е, че работодателят търси „стока“ не за еднократна употре-
ба, а като производствен фактор с дълготрайна употреба. 
Затова от значение за него е, както оценката за състоянието 
на работната сила в момента, така и оценката за бъдещите 
й възможности за развитие. За работодателя е много важно 
влиянието, което работникът може да окаже върху ефектив-
ността на производството и крайните резултати от него — 
приходите и печалбата на организацията. Той се интересува 
от адаптивността на новия работник, от способността му да 
се приобщи към колектива, както и от евентуалния му при-
нос за развитието и обогатяването на фирмената култура, за 
повишаване имиджа на фирмата и т. н.

Продължителността на трудовите отношения са друга 
особеност, отличаваща пазара на труда от останалите пазари. 
Доколкото работникът се наема за продължително време, се 
налага работодателят да инвестира в неговото професионално 
обучение. За да не понесе загуби от възвръщаемостта на ин-
вестираните средства, работодателят се стреми да го задържи 
колкото се може по-дълго време. Работникът също е заин-
тересован от продължителността на трудовите отношения, 
тъй като свиква със задълженията си, с трудовия колектив, 
сигурността и преференциите от страна на фирмата. Това 
предполага и по-голяма възможност за възвръщаемост на вло-
жените средства за повишената производителност на по-висо-
коквалифицирания труд, за който самият той е допринесъл.

Различия между пазара на труда и другите пазари има 
и по отношение адекватността на предварителната информа-
ция. За работника те се изразяват в несъответствието меж-
ду предварително договорените и реалните условия на труд 
и заплащане. За работодателя се състои в несъответствието 
между предварителната оценка за качествата на работника 
и действителните такива. Това е една от причините за прила-
гането на изпитателен срок, през който се преценява, докол-
ко договорената предварително от работодателя и реалната 
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цена на труда си съответстват, и ако е необходимо се правят 
известни корекции.

Друга особеност на пазара на труда е наличието на органи-
зации на работниците и работодателите. При договарянето меж-
ду работника и работодателя, споразумението до което стигат 
в голяма степен зависи от съотношението на силите на синдика-
тите и съюза на работодателите. За разлика от другите пазари, 
за пазара на труда е характерно специфично законодателство. 
Много от клаузите в колективния трудов договор са регламен-
тирани и предварително утвърдени от трудовото законодател-
ство- условия на труд и продължителност на работното време, 
минимална работна заплата, почивни дни, отпуски и други.

Пазарът на труда изпитва силната намеса на държавата 
чрез прилаганите мерки и програми в рамките на активните 
и пасивните политики. Държавата се намесва и когато на 
трудовия пазар възникват остри социални проблеми — ниски 
социални осигуровки, дискриминация на труда, бедност, нез-
дравословни условия на труд и други. Най-често социалните 
конфликти и напрежението в страната са свързани с пробле-
мите на пазара на труда.

С изложеното по-горе особеностите на пазара на труда 
не се изчерпват и все пак дават известна представа за него-
вата многостранност и сложност. Ако искаме да обобщим, 
следва да подчертаем, че всички тези особености са взаимно 
свързани с характера и особеностите на специфичната стока 
„труд“, т. е. с обекта на „покупко- продажбата“ на пазара на 
труда 44, 45, 46, 47.

44 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

45 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985

46 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
47 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-

ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.
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1.4. Видове пазари на труда

Пазарът на труда е сложна система от относително обо-
собени и взаимно свързани помежду си пазари. В зависимост 
от избраните критерии съвременните пазари на труда могат 
да се обособят в един или друг вид 48.

В зависимост от източниците на труда за организацията, 
която наема работната сила се разграничават външен и въ-
трешен пазар на труда.

Вътрешен пазар на труда е пазарът на работна сила 
в рамките на организацията.

Характеризира политиката по отношение на търсенето 
и наемането на работници в самата фирма. За свободните 
работни места във фирма с вътрешен пазар се използват част 
от заетите, след като преминат през предварителна подготов-
ка. Работните места, които се заемат от лица извън фирмата 
съответстват на най-ниското и престижно равнище на про-
фесионалната стълбица, както и в случай, че няма фирмени 
работници за тяхното заемане. Като изключение са също 
онези работни места, които изискват изключително висока 
квалификация и продължително обучение. Наемане на ра-
ботна сила от външния пазар възниква и когато във фирмата 
се създава ново работно място, а промяна във фирмената 
заетост е невъзможна.

Причини за възникване на вътрешния пазар могат да 
бъдат 49:

 – необходимостта от допълнителна работна сила, свър-
зана с въвеждането на нова техника или технологии, 
на нови производства и продукти;

 – стремежът на фирмата да възстанови инвестираните 
средства в професионалното обучение и квалификация 

48 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innovations 
and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.

49 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innovations 
and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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на заетите в организацията, както и на средствата вло-
жени за подобряване условията на труд, за социално 
осигуряване и др.;

 – възможностите за по-бързо адаптиране на работника 
към изискванията на политиката и културата на ор-
ганизацията;

 – необходимостта от задържане на кадрите в организа-
цията, намаляване на текучеството и др.

Вътрешното набиране на персонала допринася за:
 – повишаване лоялността към организацията;
 – мотивиране за по-квалифицирана и по-отговорна работа;
 – засилване интереса на външни лица, доколкото са 
привлечени от възможността за проспериране в орга-
низацията;

 – по-пълноценно използване на персонала в организа-
цията и др.

Външен пазар на труда е пазарът в рамките на страната.

Характеризира заетостта и работните места  
на национално равнище

Като своеобразен механизъм на разпределение и пре-
разпределение на работната сила се намира в непрекъсната 
динамика и движение. Особеното внимание към него, необ-
ходимостта от задълбоченият му анализ се дължи на обстоя-
телството, че процесите, които протичат на външния пазар 
предопределят равнището на заетост и безработица, опреде-
лят цената на различните видове труд.

Пространствен или географски аспект.
Трудовият пазар е ограничен в пространството и времето. 

Търсенето и предлагането на труд винаги се простира в опре-
делено време и граници. Географските граници на трудовия 
пазар са очертани от териториалното разстояние на което 
търсещите и предлагащите труд желаят да се разпрости-
рат. В рамките на своите възможности, подготовка и лични 
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предпочитания и интереси предлагащите труд се установяват 
в района на местоживеенето си, ако естествено има свободни 
работни места. При липсата на такива, те сменят мястото на 
работа или на професията си.

Като правило, хората не са склонни да сменят мястото 
и работата си, особено при по-големи възможности за подхо-
дяща или съответстваща на професионалната им специализа-
ция такава в региона. Колкото по-висока е квалификацията 
и по-големи инвестициите в дадена професия, толкова по-го-
ляма е пространствената мобилност на работника.

От гледна точка на пространствения или географския 
критерий говорим за национален и световен пазар на труда. 
В рамките на тях могат да се разграничат редица други па-
зарни общности.

Националният пазар на труда бива:
 – местен пазар на труда (селски, градски);
 – регионален (областен или по различни райони, общини);
 – пазар на национално равнище.
 – световен пазар, който може да бъде: регионален (лати-
ноамерикански, азиатски и др.);

 – континентален (европейски, азиатски и др.).
Всеки един от посочените видове пазари на труда при-

тежава специфични качества, с които се отличава от оста-
налите. Между тях има и много общи черти, присъщи на 
същностната характеристика, т. е. на абстрактния модел на 
пазара на труда. Взаимодействието между тях се предопреде-
ля от мобилността на работната сила. От своя страна, мобил-
ността на работната сила е свързана главно и преди всичко 
с цената на труда, с нормативните или други законосъобраз-
ни или ограничителни права, с личната заинтересованост 
и мотивация за териториалната подвижност на хората (еми-
грация, имиграция); със степента на информираност за сво-
бодните работни места. Движението на работната сила меж-
ду пространствените граници на обособените трудови пазари 
най-често се обуславя от равнището на заплащане, условията 
на труд и допълнителното заплащане. Това най-често прави 
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привлекателен западноевропейския пазар за хората от слабо 
развитите страни. Високата безработица допълнително засил-
ва интереса към високоразвитите икономики 50.

Пространствено най-ограничен е местния пазар. „Покупко- 
продажбата“ на работна сила при него е силно ограничена 
в рамките на разстоянието, което хората приемат да пъту-
ват, без да променят мястото, където те живеят. Различията 
в заетостта и възнагражденията тук са най-малки. Местният 
трудов пазар еднакво добре се проучва, както от тези които 
предлагат труд и не желаят да го напускат, така и от онези, 
които търсят труд и предпочитат да си набавят работна сила 
от него.

За разлика от местния, регионалният трудов пазар об-
хваща по-голяма територия, като различията в заетостта 
и заплащанията при него също са по-големи и се дължат 
на различни фактори. Тези различия се запазват по-продъл-
жително и причината за това се дължи преди всичко на 
по-ниската мобилност на човешките ресурси в границите на 
региона. Въпреки това те са по-ниски в региона, отколкото 
между самите региони, което е причина за наличието на 
дълбоки и трайни различия в състоянието на трудовия пазар 
в отделните региони на националната ни икономика.

Когато мобилността на ресурсите — работната сила е 
в рамките на територията на цялата страна, тогава граници-
те на трудовия пазар се разширяват и говорим за национален 
трудов пазар 51.

В случаите когато степента на агрегиране надхвърли 
националните граници и обхване мобилността на ресурси-
те — работната сила извън националните граници, тогава 
става въпрос за международен трудов пазар. В зависимост от 
географските си граници този пазар може да бъде регионален 

50 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innovations 
and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.

51 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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(класически пример за такъв е пазарът на Европейския 
съюз), и континентален (европейски, азиатски).

Професионален критерий — от гледна точка на специа-
лизацията и диференциацията на работната сила биха могли 
да се обособят три групи пазари на труда:

 – професионални пазари на труда /пазари на квали-
фициран труд/ на които се предлага и наема работна 
сила с определена професия: пазар на лекари, на учи-
тели, на програмисти и редица други. Специфичната 
професионална подготовка и квалификация, която 
осигурява мобилността на работниците в отрасли, фир-
ми, региони се придобива във висше учебно завдение. 
Високата мобилност се обуславя не само от съответната 
класификация, но и от равнището на възнаграждение, 
условията на труд и възможност за професионална 
реализация и издигане.

 – пазари на неквалифициран труд — включват трудови 
пазари, на които предлагащите труд работници са без 
квалификация или с много ниска такава и ниско об-
разование, по-голямата част от които са безработни. 
Работодателите на тези пазари не предявяват особени 
изисквания към професионалната подготовка на предла-
гащите труд. Всъщност работниците се наемат за изпъл-
нението на разнообразни, но елементарни по функции и 
операции дейности, за които не е необходима предвари-
телна подготовка, т. е. за дейности, които биха могли да 
се изпълняват от всеки. Затова икономистите наричат 
такива пазари още „пазари за всички“. Детерминиращ 
мотив при търсене на работа при тях е размерът на 
работната заплата. Високата мобилност на пазарите на 
неквалифициран труд се дължи главно на стремежа към 
по-високо възнаграждение, поради което предлагащите 
труд са склонни да сменят по-често местоработата си.

 – отраслови (браншови) пазари на труда — са такъв тип 
пазари на труд, на които се и търси и предлага работ-
на сила със специфична професионална подготовка, 
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адекватна на изискванията на определен отрасъл или 
бранш. Квалификацията, която притежават работни-
ците е предназначена за обслужването на конкретни 
отрасли и производства и може да бъде използвана 
само в тях. Такива пазари обхващат крупните сфери, 
отрасли и браншове на икономиката като публична 
администрация, обществено хранене, армия, мета-
лургия, химическа промишленост и т. н. Източник 
на работна сила за тези пазари са лицата, придобили 
необходимата подготовка чрез образованието, което 
получават в специализираните висши училища и дру-
ги институции, както и съответната квалификация в 
самите организации.

Детерминиращ фактор при наемането и разпределението 
на кадри на производствените пазари е не размера на въз-
награждението. На тези пазари предлагащите труд са мотиви-
рани от естеството на работата, която извършват, тъй като тя 
отговаря на тяхната подготовка и сигурността на работното 
място. Изискванията към търсещите работа лица се определя 
от спецификата на работните места и вътрешните правила на 
отрасъла, производството. Ето защо извън отрасъла, бранша, 
предприятието тази работна сила е слабо мобилна.

От гледна точка на професионалната подготовка и ква-
лификация на човешките ресурси разграничаваме три типа 
трудови пазари: пазар на квалифициран труд, пазар на не-
квалифициран труд и производствен пазар, където действат 
специфични механизми на разпределение на работната сила;

 – На квалифицирания пазар на труда разпределението 
се осъществява на основата на съответствието между 
изискванията на работното място и професионалната 
характеристика на предлагащите труд и на механизма 
на заплащането на труда;

 – Детерминиращ фактор на разпределението на производ-
ствените пазари са специфичните правила и изисква-
ния към наемните работници от страна на отрасловите 
организации;
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 – Разпределението на работната сила на неквалифицира-
ните пазари на труда се мотивира главно от механизма 
на заплащането;

 – Различните движещи механизми на разпределението, 
които действат на трите типа пазари на труда се „смаз-
ват от енергията“ на взаимодействащите интереси на 
наемни работници и работодатели.

Трябва да подчертаем, че пазарът на труда се състои от 
множество специализирани пазари на труда 52. Той има свои 
размери и граници, определящи „правилата на играта“, на 
които се подчинява поведението на търсещите и предлагащите 
труд. Доколкото мобилността на работната сила има различни 
измерения, границите на трудовия пазар са условни 53, 54, 55, 56.

1.5. Структура и основни потоци на трудовия пазар

Представа за пазара на труда дават и неговите елементи, 
които в своята съвкупност формират структурата му като 
система. Структурните елементи на трудовия пазар включват 
(Фигура 2):

 – населението на страната; заетите лица;
 – безработните;
 – лицата извън работната сила; работните места;

52 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.

53 Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управление на човешките 
ресурси. Организационно развитие, Първа част. С., 1998.

54 Владимирова, К. На пазара на труда в България. Безработицата и 
алтернативите за трудовата заетост, С. 1985.

55 Владимирова, К. Заетост, безработица и икономическо развитие, С., 1992.
56 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-

ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.
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 – работодателите;
 – цената на работната сила;
 – институционалната структура;
 – инфраструктурата.

Населението на страната — не е компонент на трудовия 
пазар, но е основен източник на работна сила. Характеризира 
се с основните демографски процеси — раждаемост и смърт-
ност, които определят естествения прираст населението 
и миграцията (разликата между емигранти и имигранти).

 – Заети лица по Методологията на Националния статис-
тически институт обхващат лицата навършили 15 и 
повече години, които:

Фигура 2. Структура на трудовия пазар
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 – извършват работа за производство на стоки и услуги поне 
1 час за което получават заплата в пари или в натура;

 – имат работа, но временно отсъстват по болест, майчин-
ство, обучение, неблагоприятни климатични условия, 
отпуск и др;

 – работят в собствено предприятие, фирма или стопанство 
или извършват самостоятелно друга работа срещу доход;

 – лицата, работещи без заплащане във фирми, пред-
приятия или стопанства на родственици на техните 
домакинства.

Според социалния статус в заетостта, заетите лица се 
групират в следните групи:

 – работодатели и самостоятелно заети, които използват 
наемен труд;

 – наети лица за извършване на определена работа срещу 
която получават възнаграждение в пари или натура;

 – неплатени семейни работници.
Безработните — лицата навършили 15 или повече годи-

ни, които не работят срещу заплащане, търсят работа и са 
готови да започнат в кратък срок;

Лица извън пазара на труда — включват лицата които 
не влизат в работната сила;

Работните места обхващат всички заети и свободни ра-
ботни места в икономиката.

Работодателят е основен субект на трудовия пазар. Той е 
физическо или юридическо лице, което самостоятелно наема 
работници.

Цената на работната сила включва средствата, срещу 
които работодателят е готов да наема работници.

Институционалната структура на трудовия пазар включ-
ва: законовата уредба, актовете на правителството и на упъл-
номощените от него органи; междуправителствени догово-
рености и други регулиращи поведението на работодатели 
и работници;

Инфраструктурата на трудовия пазар включва органи-
зациите на работодатели и работници на национално, регио-
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нално или местно равнище, осигуряващи взаимодействието 
между предлагащите и търсещите труд.

Динамиката на трудовия пазар, интензивността на него-
вото движение може да се проследи чрез основните потоци 
на работната сила в него (Фигура 3):

 – Първият входящ поток е от лицата извън работната 
сила, към незаетите лица (безработните), които търсят 
работа — домакини, пенсионери, студенти, учащи, 
инвалиди и други;

 – Вторият поток — (изходящ поток) е от заетите лицата 
към незаетите — безработните, които търсят работа — 
съкратени, напуснали по собствено желание, пенсионери 
по възраст или болест, но запазили трудоспособност;

 – Третият поток е от незаетите лица — безработните, които 
търсят платена заетост към свободните работни места;

 – Четвъртият поток е от заетите лица към свободните 
работни места. Той е от работещи, които търсят по-до-
бра работа и заплащане;

Фигура 3. Основни потоци в трудовия пазар
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 – Петият поток е от заетите лица към извън работната 
сила (останалите без работа по собствено желание, 
освободените по целесъобразност; съкратените);

 – Шестият поток е от незаетите лица — безработните към 
извън работната сила.

В потоците следва да се вземат предвид и лицата, които 
осъществяват самостоятелна стопанска дейност, както и не-
платените семейни работници.

1.6. Институции на пазара на труда

Институционалната структура на пазара на труда включва 
държавните институции; неправителствените организации на 
работниците (представени от профсъюзите) и организациите 
на работодателите (като Българската търговско- промишлена 
палата, Българската търговска камара); законодателството 
(правовата рамка на трудовия пазар) колективното трудово 
договаряне и други неправителствени организации. На тези, 
така наречени трудови борси се осъществява връзката между 
търсещите и предлагащите труд. Те допринасят за нормално-
то функциониране на пазара на труда и за осъществяване на 
националната и регионалната политика по заетостта. Трудо-
вата борса е посредническо звено, което улеснява трудовите 
сделки между работници и работодатели 57, 58:

 – Осигурява връзката между работодатели и работници;
 – Ускорява процеса на реализацията на сделките на тру-
довия пазар чрез по-добрата информираност, насочване 
и консултации на участниците в него;

57 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

58 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innovations 
and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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 – Оказва информационни услуги на работодатели и ра-
ботници при търсене и предлагане на работа;

 – Събиране и анализиране на информация за конюнкту-
рата на трудовия пазар — състояние, тенденции;

 – Анализира информацията за проблемите, свързани с 
отношенията на търсенето и предлагането на работна 
сила, с разширяване на заетостта с включването на 
социално уязвимите слоеве;

 – Създава предпоставки за оптимизиране на заетостта;
 – Разработва и реализира специални програми за преподго-
товка и повишаване на квалификацията на работниците;

 – Съдейства на предприятия и организации за създаване 
на нови работни места и др.

Трудовата борса има и определени социални функции, 
изразяващи се в реализацията на националната политика 
по отношение на заетостта и безработицата. На нея се пре-
плитат трите основни типа икономически интереси — тези 
на държавата, на работодателите и наемните работници, т. е. 
тя функционира на принципа на трипартизма. Притежава 
всички онези характеристики, които са типични и за оста-
налите борси (стокова, фондова, валутна), но в същото време 
има и редица особености, отличаващия от тях. Основните й 
различия произтичат преди всичко от спецификата на „сто-
ката“, която се договаря — трудовата услуга.

Ролята на трудова борса у нас играе Националната сис-
тема по заетостта с нейните бюра по труда.

Началото на трудовата борса в страната се поставя 
с Постановление № 57 на Министерски съвет, от декември 
1989 година. През 1990 г. към общинските съвети са създа-
дени 119 бюра по труда.

Държавната система по заетостта включва:
1. На национално равнище:
 – Национален съвет за насърчаване на заетостта, създа-
ден през 2002 година като постоянно действащ орган 
за сътрудничество и консултации при разработването 
на политиката по заетостта;
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 – Национален консултативен съвет по професионална 
квалификация;

 – Агенция по заетостта /Национална служба по заетостта/ 
(1991 г.), която до 2002 г. управляваше фонд „Профе-
сионална квалификация и безработица“, заедно със 
социалните си партньори. Със Закона за насърчаване 
на заетостта (2002 г.) нейният статут е на изпълни-
телна агенция. Тя е второстепенен разпоредител със 
средствата на държавния бюджет към МТСП.

2. Регионални институции:
 – Областният управител и кметовете;
 – Постоянни и временни комисии по заетостта;
 – Дирекциите „Регионални служби по заетостта“;
 – Дирекции „Бюро по труда“ и филиалите към тях.

Бюрата по труда и филиалите /изнесени работни места/ 
към тях в системата на трудовата борса заемат ключово мяс-
то. Те са основното структурно звено, изпълняващо редица 
функции и отговорности. По-важните функции на бюрата на 
труда се отнасят до услугите, които оказват на търсещите 
работа:

 – Регистриране на безработните, които не са заети, но 
активно търсят работа;

 – Информация за свободните работни места, предоставени 
им от работодателите;

 – Информация на заетите, които търсят работа, съот-
ветстваща на професионалната и квалификационната 
им подготовка;

 – Организиране обучението по квалификацията и прек-
валификацията на безработни и други желаещи смяна 
на труда;

 – Информиране на безработни и други търсещи свободни 
работни места, ориентирането им към нова професия, 
ново работно място и други.

 – Осъществяване на социалната политика по заетостта 
за защита на безработните чрез прилагане на мерки и 
програми.
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Към по-важните услуги, оказвани на работодателите от 
бюрата по труда се отнасят:

 – Предоставяне на информация за лицата, които активно 
търсят работа;

 – Информация за текущите програми и мерки в рамките 
на активните политики на пазара на труда;

 – Привличане на работодатели за участие в програми и 
мерки и други;

 – Информация относно преференциите и бонусите при 
наемане на безработни; при създаване на нови работни 
места и за участие в квалификационно обучение.

Частните бюра по труда са друга институция на трудо-
вия пазар, която посредничи при сключването на сделката, 
при информирането и наемането на работника от работо-
дателя и сключването на трудовия договор. Те изпълняват 
функции, аналогични на бюрата по труда към държавната 
система по заетостта: предоставят информация за свободните 
работни места, за условията на труд и заплащането, за из-
искванията към професионално- квалификационната подго-
товка на търсещите труд и други. За предоставените услуги 
от „частните бюра по труда“ се заплаща.

Посредническата дейност при наемането на работа е ва-
жно условие за адаптиране към пазарните условия на труд. 
Гъвкавото използване на широките възможности на институ-
ционалните звена и организации за информиране, насочване 
и консултации на търсещите и предлагащите труд ускорява 
реализацията на сделките на трудовия пазар.

Влиянието на пазара на труда върху заетостта и използ-
ването на човешките ресурси в организациите се предопре-
деля от неговите функции и предназначение, специфика 
и конкретни характеристики. За конкретната организация 
влиянието на пазара на труда се предопределя: от харак-
теристиките на съответния регионален пазар на труда; от 
степента на неговото неравновесие (между търсенето и пред-
лагането на конкретните видове труд), както и от наличието 
и характера на работа на институциите на пазара на труда; 
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от държавната и регионалната политика по отношение на 
заетостта, икономическото развитие и доходите на населе-
нието; от намесата на държавата във функционирането на 
пазара на труда и други.

Пазарът на труда е теоретичен модел, но и конкретна 
реалност за всяка пазарна икономика и нейните основни 
субекти — стопанските организации. Конкретните измере-
ния, характеристиките и ефективността на пазара на труда 
произтичат от степента на развитие на икономиката и обще-
ството, от типа пазарна икономика, от макроикономическата 
и социалната политика на държавата и степента й на намеса 
във функционирането на пазара на труда, от силата и стра-
тегията на синдикати, организации на работодатели и други 
неправителствени институции и не на последно място- от 
законодателството в областта на икономиката, социалното 
осигуряване и трудовите отношения.

В сравнение с другите пазари, пазарът на труда притежава 
редица особености, които произтичат преди всичко от по-осо-
бения характер на стоката, търсена и предлагана на него.

Отличителните черти, особеностите на пазара на труда 
са свързани главно със следното:

 – Предлага се стока, създавана в продължение на дълъг 
период от време, с различни инвестиции за образование, 
професионална подготовка и квалификация.

 – Цената, която предлагащият стоката „труд“ иска да 
получи на пазара, е свързана с необходимостта да се 
осигури възвръщаемост на вложените инвестиции по 
нейната подготовка; да съответства на нейното качест-
во (образование, професионална подготовка, квали-
фикация и умения); да се осигури вече достигнатия 
жизнен стандарт и по-висок — както личностен, така 
и на семейството; да осигурява възможности за възста-
новяване, професионално развитие и осигуряване (за 
временна и дълготрайна нетрудоспособност) и други. 
Тази цена може да бъде осигурена както с основното 
трудово възнаграждение, така и с допълнителните до-
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бавки и стимули към него, с различните осигуровки, 
отпуски, свободно време, професионална подготовка, 
квалификация и други.

 – Работодателите търсят стока, която не е за еднократна 
употреба и която е основния производствен фактор.

 – Цената, която търсещият стоката „труд“ е склонен 
да даде, се предопределя от неговата предварителна 
оценка (при набирането и подбора) за нейната, на сто-
ката „труд“, производителност, за приноса на нейния 
носител (работна сила) към печалбата и ефективност-
та, за интегрирането и адаптацията на наемания в 
колектива, за неговия принос в развитието и имиджа 
на организацията и други.

 – Цената, която търсещият стоката „труд“ предлага, се 
предопределя и от неговите финансови възможности, 
конкурентноспо-собност, от степента на взаимозаменя-
емост на труда и капитала.

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на ра-
ботната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, 
на равновесието между търсенето и предлагането на труд. 
От тази гледна точка той е фактор с изключително силно 
въздействие върху управлението на човешките ресурси, не-
говите функции и дейности (възнаграждение, планиране на 
потребностите, формиране, обучение и др.).

На пазара на труда се установяват цената на стоката 
„труд“ и съответно броят и равнището на заетост и безработи-
ца. Следователно пазарът на труда е основен регулатор на це-
ната на труда и на заетостта, респективно на безработицата.

Най-общо пазарът на труда се определя като среща на 
търсенето и предлагането на труд или потенциала от работна 
сила и потребностите от работна сила на различните органи-
зации от националната икономика.

На пазара на труда предлага работната си сила, труда си, 
тоест възможността си да произвежда, човекът. Предлагат 
работната си сила или търсят работа хората, които са тру-
доспособни и желаят да работят към съответната дата. Така 
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например в предлагането на труд не се включват лицата на 
възраст, когато обичайно се работи (в трудоспособна възраст) 
-болните, инвалидите, загубилите напълно своята трудоспособ-
ност. Не се включват и младежите, децата под определена въз-
раст (фиксирана в националното законодателство), които нямат 
право да работят. Не всички трудоспособни предлагат своята 
работна сила на пазара на труда, тоест не всички желаят да 
работят. Индивидите вземат решение да предложат работната 
сила на пазара на труда най-често в рамките на своите семей-
ства, домакинства. Влияние оказват редица фактори и условия.

Работна сила търсят нейните потребители, различните 
предприятия, фирми, учреждения и други организации. Те 
търсят труд с определени характеристики, за конкретни ра-
ботни места или длъжности. Решението им да търсят труд 
се предопределя от състоянието и насоките в развитието на 
организацията и средата, където тя функционира.

Предлагането и търсенето преследват определени инте-
реси и стратегии, които се определят от положението на тези 
две групи. Интересите и стратегиите са резултат от типични-
те структури на домакинствата, човешките ресурси и пред-
приятията, а те от своя страна са свързани със законодател-
ството, държавната политика и политиката на съюзниците 
на социалното партньорство.

Конкретните интереси и стратегии на търсенето 
и предлагането на труд произтичат от структурата на три-
те различни нива на икономическите единици (домакинства 
и предприятия), от икономическите съюзи (синдикати и на 
работодатели) и на държавата. От техните интереси и стра-
тегии произтичат конкретните форми на насочване на работ-
ната сила към работните места, на предлагането и търсенето 
на труд 59, 60.

59 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

60 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innovations 
and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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Структурата на интересите на наемния работник от да-
дено домакинство, когато не разполага с алтернативи извън 
трудовата заетост (да бъде предприемач, домакиня, болен, 
учащ се и др.) и когато трябва да продаде своя труд, то след 
съответни проучвания за избора на професия, той формира 
стратегията и поведението да предлага своя труд. Съществу-
ват следните типични интереси:

 – Вътрешно присъщ интерес към вида на дейността, 
респективно на работното място. Тези интереси се ос-
новават на склонностите и уменията, които притежава 
наемния работник и които той се опитва да оползотвори, 
да оползотвори своите инвестиции за училищно и про-
фесионално образование, придобитите знания и умения. 
Тези интереси се проявяват в предлагане на труд, труд 
от съответната специалност, професионално направление 
и степен на квалификация на различните пазари на 
труда, всеки от които е относително затворен. Избира 
се определена професия. С други думи, движещ мотив 
в предлагането на труда е професионалната реализация.

 – Най-често срещаният интерес е към заплащането на 
труда, респективно получаването на доход. Той е на-
сочен към гарантиране на достатъчно или възможно 
най-високо осигуряване на личното и на семейното 
възпроизводство. От този интерес следва по принцип 
поведение на предлагане на труд, което е насочено 
винаги към работни места, предлагащи относително 
най-високи доходи. Подобен интерес и поведение из-
исква по принцип достъп до всеки неидентифициран 
и несегментиран пазар на труда, на който се избира 
дейност или работа. Тук движещият мотив е заплаща-
нето на труда.

 – Налице е и интерес към сигурност на работното място и 
осигуряване за рисковете на работата. Тук спада също 
и интересът към хуманни условия на работа, липса на 
експлоатация и преждевременно физическо и духовно 
износване. Този интерес предполага поведение, насочено 
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към търсенето на сигурни и осигурени работни мес-
та, и съдържа ограничена гъвкавост по отношение на 
производствената, професионалната или регионалната 
мобилност. Стратегията за избор на наемния работник 
при предлагане на труда му е насочена по принцип към 
определен тип предприятие.

Трите групи интереси се намират в известно противо-
речие помежду си, което не позволява да се прогнозира ед-
нозначно поведение. Според преобладаването на отделни-
те интереси се наблюдават някои от описаните тенденции 
на поведение. Следователно мотивът (интересът) към въз-
награждението сам по себе си не е в състояние да обясни 
поведението на предлагането. Това е недостатък на възмож-
ния механизъм на заплащане на труда при конкуренция на 
предлагането и търсенето на труд.

За работодателите (предприемачите, организациите) съ-
ществуват аналогични интереси. Те се групират както следва:

 – Интерес за наемане на сътрудници с определена профе-
сия и степен на квалификация за наличните работни 
места. Този интерес води към търсене на специализи-
рана работна сила със съответното равнище на образо-
вание, професионална подготовка и квалификация. Тук 
се препокриват в качествено отношение интересите на 
предлагащите труд (заети или безработни) и на търсе-
щите труд (организации, работодатели). На практика 
тези еднопосочни интереси се разминават във време-
то или пространството, тоест периодите на търсене и 
предлагане на даден конкретен труд не съвпадат. Това 
несъвпадение може да бъде и от гледна точка на място-
то, селището на търсене и предлагане на труд. Особено 
е характерно при т.нар. структурна безработица, как-
то и при по-високо неравновесие на отделните частни 
пазари на труда. Следователно стои въпросът дали за 
работните места по всяко време е на разположение 
предлагане, достатъчно по количество и отговарящо на 
вида и степента на изискваната квалификация.
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 – Интерес за намаляване на разходите за производствения 
фактор „труд“. Заплатите са доход за наемния работ-
ник, но за работодателя са разход по производството. 
Тези интереси се намират по принцип в конфликтно 
отношение.

 – Интерес към автономия спрямо околната среда, тоест 
както по отношение на стоковия, така и по отношение 
на факторния пазар, включително пазара на труда. От 
този интерес към автономия спрямо пазара на труда 
произтича интересът към свободно разполагане с ра-
ботната сила както при набирането и освобождаването, 
така и при вътрешнопроизводственото използване. Този 
интерес също е в конфликт с интереса на предлагащи-
те труд (наетите) към сигурност на работните места и 
достойни условия на труд.

Тези интереси са в определено противоречие помежду си. 
Конкретната структура на интересите на едно предприятие 
зависи изключително от техническото и икономическото със-
тояние в което то се намира, и поради което едни или други 
интереси са повече или по-малко доминиращи. Аналогична е 
ситуацията и по отношение на предлагането на труд. Тук ин-
тересите се предопределят от ситуацията в домакинството и/
или семейството, неговата структура (работещи- неработещи), 
делът на работещите от него и техните доходи, ценностната 
система и други.

1.7. Социалната работа като чат  
от социалната политика

Многообразието от дейности, включени в социалната ра-
бота, затруднява даването на точна дефиниция на понятието 
социална работа. Би могло най-общо да се каже, че това е 
съвкупност от дейности от социален, икономически, психо-
логически, педагогически, медицински, криминологически 



70

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

и правен характер, чиято основна цел е възстановяването 
и поддържането на личния и обществен статус на индивида 
с помощта на държавни, недържавни, национални и общин-
ски средства.

Според Ив. Кусев социалната работа е „оказване на со-
циални услуги и предоставяне на социални помощи на опре-
делен контингент от лица; защита на лицата при безработи-
ца; решаването на проблемите на децата и безпризорността; 
ограничаване на такива социални недъзи като наркомания-
та и проституцията; работа с лица, лишени от свобода или 
излежаващи присъда“ 61. Според Кусев социалната работа е 
дейност за обществото и се изпълнява от отделни индивиди, 
колективи или групи.

Според Е. Тодорова социалната работа следва да се тър-
си в публичните форми на сътрудничество и сдружаване, 
и в обществените стратегии за ограничаване на асоциалните 
нагласи и поведения 62.

Л. Шулман в книгата си „Изкуството да се подпомагат 
индивиди, семейства и групи“, разглежда социалната работа 
като помагащ процес, при който си взамодействат подпомага-
щото лице (социалният работник) и нуждаещото се от помощ 
лице, като индивид, член на семейство или група (клиенти-
те). Той прави съпоставка с тристепенния медицински модел, 
описан като изследване, диагноза и лечение 63.

Логическият анализ на същността на социалната рабо-
та изисква да се даде определение на понятията социална 
и работа.

Понятието „социално“ характерезира отношенията, кои-
то възникват, в съвместния живот на хората като индивиди, 
членове на семейства, членове на групи и членове на общ-
ността като цяло. На тази основа всички човешки дейности 

61 Кусев, Ив. Основи на социалната работа, София, 1998, с. 11.
62 Тодорова, Е. Реалната помощ, Варна, 1999, с. 8 и 9.
63 Шулман, Л. Изкуството да се подпомагат индивиди, семейства и 

групия, София, 1994, с. 28.
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са социални. В тях едни хора управляват други с цел оцеля-
ване и развитие на отделните индивиди, групи и обществото.

Цялата съвкупност от обществени отношения може да 
бъде разчленена на три обществени системи:

 – икономическа (стопанска), която обхваща трудовите 
отношения насочени към създаването и нарастването 
на материалното и духовното богатство от стоки, услуги 
и капитали; разпределението и преразпределението на 
създаденото боготство;

 – социална, която обхваща правата и отговорностите на 
членовете на общността за създаване на условия за 
социално справедливо задоволяване на всестранните 
потребности на хората; защита на тяхната социална 
сигурност чрез съответните държавни институции, 
доброволни организации и лица чиято мисия е насо-
чена към възпроизводството и всестранното развитие 
на хората;

 – политическа, която обхваща господстващите идеи и 
действия на една или друга обществена група, относно 
придобиването на държавната власт; механизмите и 
действията при упражняването на власт (законодател-
на, изпълнителна и съдебна); взаимоотношението на 
сътрудничество, сигурност и взаимопомощ с междуна-
родни организации.

Понятието „работа“ се характерезира с изразходване на 
физическа, психическа и мисловна енергия на хората с цел 
създаването на материални и нематериални блага, необходи-
ми за осигуряване на основните им жизнени процеси присъ-
щи на всеки жив организъм, като хранене, дишане, обмяна 
на веществата, отделяне, растеж, развитие, размножаване, 
движение, взаимодействие и сигурност. Тези процеси опре-
делят както потребностите, така и поведението на хората 
в обществото.

Понятието „работа“ се свързва с:
 – наличието или липсата на трудови отношения (трудов 
пазар, безработица);
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 – условията и заплащането на труда;
 – професионалната квалификация;
 – управлението и организацията на труда;
 – сътрудничеството или конфликтите в труда.

Според Нели Петрова- Димитрова проблемът за същност-
та на социалната работа е изключително сложен. В своята 
книга „Основи и методи на социалната работа“ тя разглеж-
да някои от трудностите при дефинирането на социалната 
работа:

1. Трудности, свързани с промените в разбирането за 
същността на социалната работа в исторически аспект.

За относително дълъг период от своето развитие соци-
алната работа се проявява като милосърдие, милостиня, фи-
лантропия т.е имащите оказват помощ на нуждаещите се, 
директно или чрез посредничество на организации. Дейност-
ите, чрез които социалната работа се реализира са социално 
подпомагане (храна, подслон, грижи, работа), възпитание 
и превъзпитание, семейно съветване, образование. Базовата 
теоретична постановка, върху която се развиват услугите е, 
че човекът е такъв, каквито са неговите социални условия на 
живот. Тази постановка определя същността на социалната 
работа — социално подпомагане, реализирано като матери-
ална помощ, осигуряване на подслон, грижи.

В резултат на развитието на теорията и практиката на 
психоанализата, през 20-те години на влиза т. нар. „нов под-
ход“ в социалната работа, при който акцентът в „отговор-
ността“ за справянето с житейските трудности и проблеми 
се пренася от социалните условия на живот, към психичното 
здраве на отделния индивид. По този начин се пренебрегва 
влиянието на социалните условия на живот в утвърдилия 
се в Америка основен метод на социалната работа Casework 
(работа със случай).

Едва през 50-те години в Европа започва да се променя 
схващането за същността на социалната работа — помощта 
се разбира не толкова като директно решаване на социални-
те проблеми на индивида, групата или общността, колкото 
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като „въоражаване“ на клиентите с необходимите средства за 
самостоятелно справяне с житейските проблеми. Крилатата 
фраза е „помощ за самопомощ“.

Промяната в същнотта на социалната работа в истори-
чески план е по посока на обогатяване (т. е. на количествено 
развитие) и по посока на усъвършенстване (качествено раз-
витие). Материалното подпомагане и днес е основно направ-
ление в социалната работа, то обаче вече не е милостиня, 
която имащите предоставят на нямащите, а се осъществява 
в контекста на оказване на цялостна психо-социална помощ.

Развитие на разбирането за същността на социалната 
работа се осъществява и днес. Сега модерното схващане е, 
че социалната работа е един от основните обществени меха-
низми за гарантиране спазването на човешките права.

2. Трудности, свързани с комплексния характер на по-
мощта.

Социалната работа е помощ, реализирана от обществото 
за решаване на социалните проблеми на неговите членове. 
Според Н. Петрова-Димитрова е изключително трудно да се де-
финира същността на тази помощ, тъй като е в зависимост от:

 – конкретния социален проблем (бедност, безработица, 
липса на семейство, принадлежност към етническо 
малцинство и пр.);

 – възрастта на потърпевшия от социален проблем;
 – специфични личностови, социални, културни особе-
ности;

 – социално-икономически и културни условия в страната, 
региона, населеното място, непосредственото социално 
обкръжение;

 – нивото и компетентността на системата за социална 
работа, конкретните социални служби, конкретния 
социален работник.

Социалната работа може да се прояви като парично под-
помагане, социално обслужване, информация, осигуряване, 
защита, подкрепа, посредничество, образование, възпитание, 
терапия и др.
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Социалната работа е дейност на обществото, тя е държав-
на дейност, неотделима част от социалния, институционен 
и политически живот на демократичната държава. Държа-
вата създава, обезпечава и ръководи система за социална 
помощ на хората чрез закони, финансиране, инстисуциона-
лизиране, подготовка на кадри и пр.

Социалната работа е дейност:
 – работи се с хора, с проблеми. Водещо място имат про-
блемите свързани с успешното функциониране на ин-
дивидите, семействата, групите и общностите;

 – помагането се изразява не в решаването на социалните 
проблеми, а в развиване, повишаване или възстановя-
ване на техните индивидуални, групови или общностни 
капацитети;

 – помагането се осъществява не като въздействие на 
клиента, а като процес на взаимодействие, на парт-
ньорство, на сътрудничество;

 – помощта е доброволна, оказва се при зачитане на дос-
тойнството наклиента;

 – помощта е услуга, тя е право на клиента 64.
Предметът на социалната работа е създаване на нематери-

ални потребителски стойности под формата на услуги, които са 
част от групата на социалните услуги и са насочени към под-
крепата и възпроизводството на хората като индивиди и групи. 
Следователно социалната работа включва в своя обхват освен 
основните идеи, принципи, методи и др., така и основните еле-
менти на тези дейности — управление, организация, материал-
ни и финансови средства, персонал, резултати, външни и въ-
трешни връзки, чрез които се обективизират тези дейности. 
По-главните цели при осъществяване на социалната работа са:

 – Постигане на бързо и адекватно подпомагане или об-
служване на нуждаещите се лица, семейства, домакин-
ства, социални групи;

64 Петрова-Димитрова, Н. Основи и методи на социалната работа, Со-
фия, 2001, с. 9–15.
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 – Изравняване с европейските стандарти и критерии 
при осъществяване на социалната работа като се имат 
предвид нашите национални традиции и опит;

 – Постигане на оптимална координация и съгласуване 
на социалната работа по видове, форми, йерархични 
равнища;

 – Усъвършенстване взаимодействието (общуването, диало-
га) на социалния работник с клиента (групата) в посока 
на хуманизъм, демократичност и спазване на етиката.

Постигането на тези цели изисква да се изпълняват ре-
дица конкретни финансово, кадрово и организационно обез-
печени задачи като:

 – Изясняване на социално-икономическата обстановка в 
страната и по региони, и насочване към евентуалните 
източници на ресурси за социална работа;

 – Регулярна изследователска, възпитателна и обучава-
ща дейност по отделните видове, форми и равнища на 
социалната работа;

 – Усъвършенстване и актуализиране на законовата и 
подзаконовата база на социалната работа;

 – Увеличаване дела на неправителствения, частния и 
религиозния сектор в областта на социалната работа;

 – Усъвършенстване на организациата и технологията на 
социалната работа;

 – Повишаване равнището на професионалната квалифи-
кация (знания, умения, опит) на социалните работници 
и помагащите лица;

По своята същност социалната работа представлява съв-
купност от благотворителни дейности (работи) с обекти от-
делни лица, семейства и групи, които не са в състояние сами 
да задоволяват основните си жизнени потребност като: хра-
на, подслон, топливо, здраве и минимално участие в общест-
вения живот. В тази връзка обектите на социалната работа 
могат да се разграничат на:

 – индивиди — в тяхната принадлежност и зависимост от 
групи и общности;
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 – функционални групи — в тяхната съвкупна ефективност 
и конфликтност вътре в групата;

 – компактно живеещи общности — с етно-културна или 
елитарно- кастова спойка и обособеност;

 – регионални, професионални, кастови и големи етно-
религиозни- културни общности, при нужда от тяхното 
адаптиране и интегриране към държавата и обществото 
на мнозинството.

Според друга класификация обекти на социалната ра-
бота са:

 – безпомощни — деца и възрастни, с увреждания, със 
зависимости, жертви на насилие;

 – лица в криза — неспособност да се справят с пробле-
мите си;

 – лица в риск — от криза, от насилие и злоупотреба с тях;
 – в социална маргиналност — неустойчиви, с раздвоена 
идентификация;

 – лица в социална изолация — отхвърлени, отчуждени, 
недопускани, самотни;

 – асоциални — девиантни и криминални, които са риск 
за останалите.

Обектите на социалната работа могат да бъдат и лица:
 – при рискови нови роли — нужда от подготовка и 
пред-адаптация;

 – при реализация на талант, на свръхспособности — 
нужда от специални условия и привилегии, проблеми 
с адаптацията.

 – в ролята на жертва;
 – в ролята на партньор;
 – в ролята на клиент.

Основни субекти на социалната работа са:
 – социалният работник;
 – държавни организации — например: Министерство на 
труда и социалната политика;

 – агенции — например Агенция за закрила на детето;
 – организации към местната власт.
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Институционализацията на социалната работа се опре-
деля като утвърждаването й в следните насоки:

 – Като практика, в т. ч. и като професия — срещу труд, 
носещ доходи, служене в името на общността, на об-
щественото благо, на стабилността на обществото, а не 
на частните интереси на упражняващите професията;

 – Установяване на продължително фундаментално тео-
ретично образование и практическа подготовка;

 – Развитие на социалната работа като теория, наука, 
методология и;

 – Организиране кадрите в професионален съюз с широко 
самоуправление и дисциплинарен натиск при опреде-
лени правила на поведение.

Процесът на идентификация на социалната работа в от-
делните страни преминава през различни етапи, обусловени 
от историческото развитие, наличните ресурси и избрани-
те социалнополитически модели. В исторически аспект тя 
представлява взаимовръзка на теорията и практиката на 
социалната работа при нейната институционализация, ут-
върждаване на нейните цели, задачи, функции, визия и ми-
сия, възприемане на професионалните роли на социалните 
работници, на техния професионалния профил. Тя придоби-
ва особен характер в периоди на социална трансформация 
и кризисни състояния в обществото.

Развитието на социалната работа в Европа като теория 
и практика, като професионална дейност и наука, както и об-
разованието, което се изисква за нея, се характеризира със 
значително разнообразие на начините, по които социалната 
дейност се дефинира, на организационните системи, които 
обхваща и на образователните програми, посредством които 
социалните работници получават професионална квалифи-
кация. То е многоаспектно както в рамките на страните от 
Западна и Източна Европа, така и между тях. Това налага 
координиране на процесите в социалната работа като наука, 
професионална дейност и обучение; утвърждаване на общи 
критерии и стандарти, съобразени с националните интереси 
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и специфика на страните, с което би се благоприятствал 
по-нататъшният ход на европейската интеграция в тази от 
изключителна важност за общественото развитие област, 
свързана с непосредствените отребности и интереси на цели 
социални групи и общности на обединена Европа.

Специално внимание на социалната работа и по-конкрет-
но на ролята и статуса й, на идентификацията на социалния 
работник и неговата подготовка, образование се обръща в ре-
золюция на Съвета на Европа още през 1967 г., с което се 
признава нейната значимост. Социалната работа се дефинира 
като „специфична професионална дейност, която се стреми 
към помагане за по-добра взаимна адаптация между индиви-
ди, семейства, групи и обществената среда, в която те живеят 
и, развивайки самоуважение и лична отговорност в тях, да се 
използват възможностите на личността, междуличностните 
връзки и отпуснатите ресурси от обществото за подобряване 
на тяхното състояние“ 65. Въпреки че я определя като „специ-
фична професионална дейност“, в своите документи Съветът 
на Европа я разглежда и като специфична помощна дейност 
за лица, институции и организации от трите сектора — пуб-
личния, частния и неправителствения, като насочена към 
решаване на социалните проблеми на лица, групи и общ-
ности в неравностойно социално положение“. Предметната 
й област обхваща както професионалната социална работа, 
така и работата на доброволци, благотворителни и религи-
озни общности, които в никакъв случай не могат да бъдат 
подценени — сред тях са Каритас, Международният Червен 
кръст и полумесец и много др. Истина е, че социалната ра-
бота се реализира във всички сектори — публичния, частния 
с формиране на печалба, в неправителствения, неформален 
и доброволния, като в редица отношения се реализира и под 
формата на социална икономика. Социална икономика е на-
правление в икономиката, по-специално в социалната работа, 
в т. ч. и социалните услуги, на което в последните години се 

65 Резолюция на Съвета на Европа през 1967 г.
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обръща особено внимание от Европейските институции — 
осъществяване на предприемаческа дейност в различни сек-
тори, като печалбата не се разпределя, а се влага за разши-
ряването й и увеличаването на инвестициите.

В посочените документи на Съвета на Европа се из-
тъква, че всяка една учебна програма по социална работа 
в страните- членки на Европейската общност трябва да съдър-
жа три задължителни елемента — знания за човека, знания 
за обществото, познаване на социалните услуги и теориите 
и методите на социалната работа. Допълнително се изискват 
знания в областта на макрообществените процеси и соци-
алната психология — социалногруповата работа, работа „в“ 
и „с“ конкретни общности и познание на опита в тях. За да 
бъде акредитирана една програма за професоанлно образова-
ние и обучение по социална работа например в САЩ трябва 
да съдържа: 1/ знания от областта на хуманитарните, соци-
алните, поведенческите и биологичните науки; 2/ практи-
чески знания от областта на социалната политика, социална-
та среда, социалната работа, услугите, човешкото поведение, 
социалните изследвания; 3/ образователно- практическо обу-
чение, включващо практика в социалните услуги в рамките 
на-малко на 300 часа, което се отчита като учебен процес 
в съответния учебен хорариум. Социалната работа все повече 
се базира на постиженията на социалните науки, особено на 
социологията, социалните изследвания, културната антро-
пология и социалната психология. Със специална директива 
№ 49, 57/1/ и 66 на Съвета на Европа от 21 декември 1988 г, 
допълвана на 18 юни 1992 г., на 26 юли 1994 г., на 20 
юли 1995 г. се унифицират и наименованията на различните 
специалности на социалните работници в страните- членки, 
както и взаимното признаване на образование /след сред-
ното/. С член 57 на Европейския договор от 1986 г., приет 
в Рим се обръща внимание на необходимостта от признаване 
на професионалната квалификация на социалните работници 
в Обединена Европа. Така се установяват европейските стан-
дарти в социалната работа като образование и професионална 



80

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

практика или така наречената „интернализация“ на социал-
ната работа.

Институционализация на социалната работа в България 
се обединяват около няколко момента — че тя е интегратив-
на дейност със самостоятелна наука и практика, помощна 
професия, със свое специфично поле, „форма на социална 
интервенция“, насочена към индивида, семейството, групата 
и общността, за възпитание и превъзпитание, социализация 
и ресоциализация, интеграция и реинтеграция, адаптация 
и реадаптация. Разглежда се като цялостна интегративна 
система. Основната й цел се свързва с превенцията, преодо-
ляването или решаването на социални проблеми и рискове 
за личността.

Възраждайки се отново преди петнадесет години, соци-
алната работа се превръща във важна част от помощните 
професии и навлиза в професионалното пространство чрез:

 – заявяването на приоритетите на професията в нови 
нормативни документи;

 – включването й в регистъра на професиите и специал-
ностите в България;

 – въвеждането на образователен ценз за социалните ра-
ботници;

 – определянето на квалификационните й характеристики 
и компетенции, изискванията към професионалната 
дейност на социалните работници и т. н.

Полетата на професионална дейност в България се реа-
лизират главно в дирекциите за социално подпомагане и от-
части в социалните услуги. Трябва веднага да се отбележи, 
че те са силно стеснени. Дирекциите за социално подпома-
гане /ДСП/ организират и реализират значителна част от 
социална работа, доколкото в сферата на заведенията за ус-
луги, където се извършва същинската социална работа, со-
циалните работници са слабо представени. В тях се въвеждат 
и адаптират само някои или по-скоро единични форми от 
новите модели, техники и методи на социална работа в прак-
тиката. Социалните работници тук са по-скоро чиновници, 
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оценителни и разпределители на социалните помощи. Това 
говори за зачатъчен етап на развитие на социалната работа 
в България, което намаляваефективността на сферата като 
цяло. Налице е противоречие между специализиращата под-
готовка на студентите, от една страна — за работа с редица 
нови модели и методи на социална работа и от друга — не-
възможността те да бъдат приложени в практиката, защото 
липсват съответните полета за такава.

В същото време 35% от работещите в ДСП са с подходя-
ща за професионалната област квалификация. Само 12,01% 
притежават допълнителна квалификация и едва 7,32% се обу-
чават в момента. В системата не е утвърдена форма на про-
дължаващо и поддържащо обучение, въпреки нормативните 
документи. Дори и да се прилага някъде, тя не е обвързана 
с работното място. Част от квалифицираните социални ра-
ботници се преквалифицират в други области с нагласата за 
смяна на професията. Това противоречи на основно стандартно 
изискване — продължаване образованието на заетите в момен-
та в сферата, като непрекъснато, продължаващо, образование 
и обучение, квалификация и преквалификация с оглед на 
моделите и професионалните полета в сферата, с регулиране 
на този процес. Продължаващото образование е важен фак-
тор за професионалното израстване на социалните работници. 
Установява се необходимост от въвеждане на система за до-
пълнителна квалификация на персонала като добре планиран 
и обмислен планомерен процес, който да осигурява промените 
в следващото ниво на длъжностната скала и да е с ясни вре-
меви ограничения. За тази цел е необходим децентрализиран 
институциализиран орган за лицензиране на професионалната 
преквалификация, въвеждане на точни измерители за всяка 
квалификационна степен. Само така ще се въведе стандарт за 
качество на квалификацията, респективно на труда, а профе-
сионалната квалификация ще се превърне в ценност и обектив-
на основа за оценяване, заплащане и професионално развитие.

С оглед сравнително младото членство на България в Ев-
ропейския съюз е необходимо по-подробното разглеждане на 
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общите характеристики и тенденции на промени при соци-
алните дейности в развитите европейски страни. Може да се 
предположи, че изграждането на общото европейско прос-
транство не е свързано с ликвидирането на исторически съз-
дадените национални системи за социална зашита, а по-скоро 
с тяхното запазване при признаване на различията. Нацио-
налните системи едновременно се приближават и различават 
като националните социални институции са изложени на 
действието на общоевропейските политики и се опитват да 
посрещат очакванията на обществото като предлагат соци-
ални дейности според стандартите си.

Страните членки на ЕС полагат усилия да синхрони-
зират политиките си в социалната сфера. Те предприемат 
реформи в социалната област на основата на ограничаване 
на социалните права. Както посочва Тимонен „глобализация-
та не води до сближаване, а по-скоро различните държави 
споделят обща траектория на ограничаване на социалните 
права“ 66. Всички те в различна степен са под влияние на не-
олибералните идеи. Преструктурират социалните си системи 
в рамките на политиката на задържане на разходите, ефи-
касност и достъпност. Според Доминели „социалната дейност 
в един постмодерен свят се характеризира с фрагментирана 
доставка на услуги чрез специализиране и договаряне“ и още 
„днешните промени са резултат от международната конку-
ренция, която изисква от правителствата да се дистанцират 
от осигуряването на благосъстояние. В настоящия момент 
социалната дейност е локализирана в областта, в която се 
пресичат глобалните икономически сили, общоевропейските 
политически интереси и местните национални нужди“ 67.

Реформите в страните от ЕС целят системите за социал-
на зашита да подпомагат хората да водят независим живот 
като запазват активността си в обществото, проявявайки ин-

66 Цитат по Stepney, P., Ford, D. Social Work, Models. Methods and 
Theories, pp. 5, 1998.

67 Dominelli, L. Deprofessionalising Social Work, pp. 157, 1996.
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дивидуална отговорност при поддържане и повишаване на 
жизнения си стандарт. Обществените институции се оттеглят 
от различни традиционни зони на сигурност и мястото им се 
заема от пазара. Въведените промени са в отговор на предиз-
викателствата, породени от интернационализацията на ка-
питала и глобализацията на пазарите; ограниченията, нало-
жени поради дефицит на националните бюджети и ниският 
ръст па производителността в публичния сектор; високата 
структурна безработица; демографските промени, засегнали 
силно възрастовата и семейна структура; миграцията.

Страните от ЕС реагират като развиват в държавния 
сектор пазарно ориентирани стратегии, предоставят помощи 
и услуги, ориентирани към потребителите, наблягат на изхо-
да отколкото на входа на системата за социално подпомагане. 
Възприетите решенията са в рамките на схемите „повече па-
зар — по-малко държава“ и „повече доброволно — по-малко 
професионално“ ангажиране.

Балансирането на интересите на нуждаещите се, дър-
жавата и данъкоплатците, в тези условия е не лека задача 
особено като се има в предвид, че от една страна клиентите 
очакват да получат адекватна за потребността си помощ, от 
друга — държавната агенция финансира услугата и търси 
ефективно и трайно решение на проблема, а от трета — данъ-
коплатците очакват, че избраните мерки са възможно най-ев-
тините. Все по-трудно социалните служби работят с граж-
даните при взаимно договорени, а не при пазарни условия.
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ГЛАВА II.  
ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА 
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.1. Развитие и преструктуриране на заетостта 
в България

Намаляването дела на индустрията в създавания БВП 
и в съвкупната заетост е закономерен процес и бележи прехо-
да от индустриално към информационно общество. Тази кар-
динална промяна в структурата на националните икономики 
често се съпровожда с радикална промяна в професионалната 
кариера на заетите, с увеличаване на безработицата и бед-
ността, с изостряне на социалните конфликти. Преходът от 
индустриално производство към развитие на различните ви-
дове услуги е труден и често има висока цена 68.

Деиндустриализацията в България има редица специ-
фики в сравнение със западните икономики тя бе предопре-
делена не толкова от естествения ход на икономическото 
развитие, колкото от започналите политически промени и по-
литиката на реформи за преход към пазарна икономика. 
Така процесите на деиндустриализация трябваше да решат 
както икономически, така и политически задачи: икономи-
ката да стане ефективна и конкурентоспособна, но заедно 
с това и заради това да промени своята собственост, маща-
би и характеристики 69. Реформите започнаха със смяна на 

68 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

69 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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собствеността, ограничаване на монополното положение 
и екологичното замърсяване, ликвидиране и ограничаване 
на неефективните производства и преминаване към изграж-
дане на функционираща пазарна икономика, съответстваща 
на стандартите и правилата на политиката на ЕС и на из-
искванията на глобализиращата се икономика. Тези два по 
същество преходни периода — към пазарна икономика и към 
интегриране в ЕС доведоха до радикално преструктуриране 
на производството и заетостта. За разлика от другите страни 
от Централна и Източна Европа, осъществяващи аналогични 
преходи, в България тези процеси имаха висока социална 
цена и значителни последици за доходите на населението, 
неговата сигурност и заетост.

Наследството за началото на прехода към пазарна 
икономика

В годините на социализма политиката на държавата 
беше насочена да не допуска безработица, което ставаше 
за сметка на икономическата ефективност и продуктив-
ност. Създаваха се непрекъснато нови работни места и се 
мобилизираха всички налични трудови ресурси за участие 
в производството. Масовото натрупване на основен капитал 
и големите вложения в развитието на човешките ресурси 
на страната не допринесоха за стабилното и непрекъснато 
нарастване на производителността. Развитие получи и т. н. 
„скрита безработица“, свързана с неефективното използва-
не на вече заетата работна сила, загуби на работно време 
поради различни причини, ниска интензивност на труда 
и други 70, 71.

70 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигу-
ряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. Кънчев“ 
Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

71 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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До средата на 70-те години икономическия растеж се 
основаваше на непрекъснатото увеличаване на използва-
ните производствени ресурси (работна сила, инвестиции, 
суровини и материали, енергия) — пропорционално на на-
растването на прозводството или с изпреварващи темпове. 
Далеч преди края на 80-те години започна да става все 
по-ясно и затова открито беше поставен въпроса, че не може 
да се осигури по-нататъшно нарастване на производство-
то по досегашния екстензивен път, тоест чрез постоянно 
увеличаване на производствените фактори. Бяха направе-
ни опити за преминаване към интензивен тип на развитие 
по пътя на повишаването на производителността на тру-
да с изпреварващи темпове по отношение на използваните 
ресурси и произвежданата продукция. Не бяха създадени 
обаче условията за това развитие — модернизация на про-
изводството, нови технологии и техника и икономически 
стимули на заетите в по-производителен труд. Забавянето 
на темповете на икономически растеж през 80-те години, 
свързано със задържането и спада в производителността на 
труда, увеличи скритата безработица. Появиха се сериозни 
трудности за запазването на достигнатото жизнено равнище 
на населението.

От поддържането на по-висока заетост от икономически 
необходимата в предприятията, бяха заинтересовани и тех-
ните ръководители. Категорията на предприятието и рав-
нището на заплащане зависеше от мащабите му, в т. ч. и от 
броя на заетите в него. Наред с това съществуваше резерв от 
работна сила, който можеше да бъде използван, когато беше 
необходимо да се изпълни или преизпълни плана — обикно-
вено в края на годината или петилетката. Преразходът на 
средства за производството, в т. ч. и за работна заплата, не 
се санкционираше.

Разпределението на работната сила между отделните от-
расли, дейности, сектори и икономически региони ставаше 
по административен път. Доколкото при тези условия мо-
жеше да се приеме, че съществува пазар на труда, то той 
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притежаваше следните характерни особености (особено за 
последното десетилетие) 72:

 – търсенето на работна сила превишаваше предлагането, 
тоест броят на работните места беше повече от броя на 
трудоспособното население;

 – високо равнище на заетост на населението, в т. ч. и на 
жените. На практика цялото трудоспособно население, 
което не продължаваше образованието си в редовно обу-
чение и не беше в армията, а беше здраво, участваше 
в икономиката тоест беше заето;

 – сравнително ниско равнище на заплащане на труда и 
незначителна диференциация в равнището на заплащане 
на различните групи заети (по образование, професио-
нална подготовка и квалификация, условия на труд и 
други диференциращи заплащането фактори);

 – непрекъснато повишаване на образователното равнище 
и професионалната подготовка на заетите, главно за 
сметка на подрастващите поколения, независимо от 
ниското заплащане на квалифицирания труд, много 
често по-ниско от труда на заетите с ниско образование 
и без професионална подготовка;

 – всеобща и гарантирана заетост, във висока степен защи-
та от уволнения, докато на практика самият работник 
не пожелае да се уволни;

 – контролирано движение на населението и особено на 
работната сила към големите градове,

 – задължително разпределение по работни места на за-
вършващите висшите и другите професионални учи-
лища (до началото на 80-те години);

 – значителен дял и приоритет на социалните придобивки в 
предприятията в цената на труда и мотивацията за работа 
в една или друга организация като възможности за ранно 
пенсиониране, защита от уволнения — особено преди 

72 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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пенсиониране, преди раждане и на майки с малки деца, 
инвалиди и др., предоставяне на жилища или общежития 
от предприятието на символични цени, продължителни 
платени отпуски за гледане на малки деца (до 3 годишна 
възраст на детето) и продължаване на образованието със 
запазване на работното място, безплатно или на срав-
нително ниски цени, хранене в предприятията, евтини 
и ежегодни семейни почивки на море и/или планина, 
закупуване на ниски цени на хранителни и други про-
дукти и стоки от предприятието, ползване безплатно на 
медицински, зъболекарски, профилактични и спортни 
услуги в предприятията, използуване на ниски цени на 
места в детски заведения към предприятието, стипен-
дии за учащи се деца на дългогодишни работници на 
организацията и други. През втората половина на XX-ти 
век икономиката на България се промени от типично 
селскостопанска във високо индустриална. В началото 
на 50-те години преобладаващият дял от производство-
то и от заетите бяха в селскостопанското производство. 
Осъществената колективизация на селските стопанства 
през 60-те години и интензивно провежданата политика 
на идустриализация промениха радикално структурата 
на произвежданата продукция и на заетите. Повече от 
един милион селскостопански работници се пренасочиха 
към другите сектори — главно промишлеността и в много 
по-малка степен в строителството и услугите. Делът на 
промишленото производство и заетостта непрекъснато 
се повишаваше и в края на 80-те години по дял на про-
мишленото производство, инвестициите, дългосрочните 
материални активи и заетите България носеше характе-
ристиките на типична индустриална икономика.

Няколко години преди началото на прехода, в съответ-
ствие с осъществяващите се тогава опити за реформи на со-
циалистическата икономика, разпределението на работната 
сила и нейната мобилност беше освободено от административ-
на намеса. С прехода към пазарна икономика още в самото 
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му начало се осъществи либерализиране на движението на на-
селението и работната сила — в и извън страната, между от-
делните населени места и към големите градове; заплащането 
на труда; наемането и освобождаването от работа и други.

Първата половина на 90-те е период на икономически 
реформи: създаване и развитие на пазарите и в т. ч. пазара на 
труда; смяна на модела на заетост и формиране на адекватни 
политики за справяне със социалните проблеми, произтича-
щи от приватизацията, структурните реформи и появилите 
се безработица и обедняване на населението. От края на 90-те 
години се провежда политика на интеграция в ЕС и свърза-
ните с това действия от стратегически и планов характер за 
намаляване на броя на безработните и увеличаване на зае-
тостта. Бяха приети стратегии, в т. ч. Стратегия за заетост 
и национални планове и за свързване на икономическото 
развитие със създаването на работни места.

До своеобразен обрат през прехода доведоха наследените 
значителни по обем и разнообразие социални придобивки, от 
които се ползваше населението по времето на социализма. 
От една страна, са очакванията на хората те да бъдат запа-
зени, от друга бюджетни ограничения, лошото финансово 
състояние на предприятията, несигурност на мениджърския 
състав относно своето и на организацията бъдеще, се оказа 
препятствие те да бъдат запазени.

На практика разходите за тези придобивки увеличават 
цената на труда, намаляват печалбата, влошават икономиче-
ските условия на трансформиращите се държавни предпри-
ятия, а за новосъздаващите се малки частни предприятия 
липсва практика и често желание или неумение да се сти-
мулира и мотивира персоналът.

От 1991 г. в страната за първи път беше въведено дого-
варянето на работната заплата — както при уреждането на 
индивидуалните, така и на колективните трудови отноше-
ния. Със съответен акт на правителството се създадоха три 
равнища на формиране на трудовите възнаграждения: нацио-
нално — за определяне на минималната работна заплата за 



90

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

страната, видовете и минималния размер на допълнителните 
плащания за труд (за продължителна работа, извънреден 
труд и др.); колективни трудови договори — на отраслово 
и браншово равнище и на равнище предприятие; индивиду-
ално трудово правоотношение.

Въз основа на законодателството и съответните нормативни 
актове принципно се промени и формата за наемане на рабо-
та — по пътя на договарянето на двете страни на трудовоправ-
ните отношения, а не както беше — едностранно, със заповед 
на съответния ръководител на предприятието. През тези години 
на преход съществуващата ситуация на пазара на труда пре-
допредели наемането да става под формата на срочни трудови 
договори (с максимална продължителност от три години съглас-
но действащото законодателство). Практиката и конкретното 
състояние на съответните пазари на труда утвърди широко нае-
мането по краткосрочни трудови (със срок до 1 година), а също 
и наемането на основата на т. н. „граждански договори“, нае-
мането без договор въобще, без социално осигуряване и други.

С годините на преход към пазарна икономика се изгра-
диха основите на индустриалните отношения, напълно не-
познати, неразвити по времето на социализма. Основите им 
бяха поставени през първите години (1989–1990 г.) и през 
следващите години те се развиха и обогатиха. Законодател-
но се утвърди принципа на трипартизма в управлението на 
човешките ресурси на национално равнище, определи се 
обектът на тристранно партньорство (регулиране на трудо-
вите и осигурителните отношения и на въпросите, свързани 
със жизненото равнище на населението), регламентира се 
начинът на партньорство на държавата с представителните 
организации на работниците и служителите (консултации 
и сътрудничество), определиха се основните критерии за 
представителност на организациите на работниците и слу-
жителите и на работодателите (членски състав, представи-
телност на отрасли, наличие на национални и регионални 
структури). Изградиха се институциите на индустриалните 
отношения в България. Тяхната основна форма са съветите 
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за трипартитно (в предприятията — двупартитно) сътрудни-
чество. За целта в това отношение беше използуван богатият 
опит на европейските страни и съответните конвенции и пре-
поръки на Международната организация на труда (МОТ).

Създаването на гаранции за реализирането на основните 
права на трудещите се изисква подготовката и приемането 
на редица специфични закони, както и изграждането въз 
основа на тях на съответните институции, фондове и други 
условия. Поради невъзможността, от една страна, за този 
сравнително кратък период да бъдат подготвени и приети от 
Народното събрание множеството закони в областта на труда 
и социалната защита на населението, и от друга, поради необ-
ходимостта да бъдат приети през същия този период редица 
закони от други сфери на обществения живот съответните 
правителства подготвиха и приеха редица подзаконови актове 
(постановления, наредби и др.) в областта на пазара труда — 
създаване и развитие на неговите институции, осигоряването 
и подпомагането при безработица, насърчаването стимули-
рането на безработните и на работодателите за увеличаване 
на заетостта, за професионална подготовка и квалификация 
и др.; на социалното осигуряване — както на хората на на-
емния труд, така и на самостоятелно работещите, предприе-
мачите, хората на свободни професии и други; на социалното 
подпомагане и социалните грижи; здравеопазването; образо-
ванието; заплащането на труда; условията на труд и други. 
Въз основа на тях се изградиха и съответните институции — 
с централно управление и съответните регионални структури.

Развитието на пазара на труда следва основните тен-
денции в развитието на икономиката — преструктуриране, 
приватизация, ликвидиране на неефективни производства 
и дейности. През целия първи период се запази високо пред-
лагането на труд и свито, силно ограничено търсене. Това 
превърна ниската заетост и високата безработица в значите-
лен социален проблем за успешна интеграция в ЕС.

Промените в обема на производството се отразяват върху 
равнището на безработица и на заетост на населението.
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2.2. Здравен статус на българското население

В годините на преход към пазарна икономика се наблю-
дават неблагоприятни тенденции в здравословното състояние 
на населението на България. Те са проекция на настъпилите 
значителни промени в развитието на социалния и икономи-
чески живот в страната. Появилата се след промените безра-
ботица, обедняването на голяма част от населението, довело 
до влошаване на хранителния режим и качеството на кон-
сумираната храна, завишеното ниво на стрес, влошаването 
качеството на водата и въздуха са все фактори допринесли 
за коментираните тенденции.

Въпреки намаляващата численост на населението в Бъл-
гария, данните показват, че броят на лицата, чието лече-
ние се извършва в лечебно заведение се увеличава. Така от 
1 917 199 хоспитализирани през 2010 година, техният брой 
нараства до 2 331 264, през 2017 година. В процентно отно-
шение това нарастване (с 21,6%) е значително и може да се 
възприеме като показателно за здравословното състояние на 
населението.

Известен факт е, че възрастните хора боледуват по-чес-
то. Данните според НСИ, отчетливо показват тенденцията 
за нарастване на относителния дял на хоспитализациите на 
хората над 65 годишна възраст. От 30,16% през 2010 година, 
този дял достига 36,71%, през 2017 година. Това, в най-го-
ляма степен, се дължи на намаляващия дял на хоспитализи-
раните във възрастовата група 0–17 години, което произтича 
от коментираното по-горе намаление на най-младите лица 
в структурата на населението. При хоспитализираните в ста-
ционалите на лечебните заведения (Таблица 1) се наблюдава 
относително намаляване на лицата под 18 годищна възраст 
след 2019 г. и увеличаване на останалите възростови групи.

В Таблица 2 са представяне процесите на изменение за 
периода на 2020 г. по класове.

Проучване в областта на здравеопазването, направено от 
експертите на Националния статистически институт, показва 
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водещите заболявания на лицата над 65 годишна възраст. 
Според него това са болестите на органите на кръвообраще-
нието, храносмилателната и дихателната система и новообра-
зуванията. В същото изследване се акцентира и върху факта, 
че най-голям продължава да бъде „относителният дял на 

Таблица 1. Хоспитализирани случаи (изписани и ум-
рели) в стационарите на лечебните заведения по възраст на 
заболелите, вкл. здрави живородени

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи
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Таблица 2. Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) 
в стационарите на лечебните заведения по класове през 2020 г.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи
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инвалидизираните лица със загубена работоспособност от 71 
до 90% (32.6%), следвани от лицата с 50–70% загубена рабо-
тоспособност (32.2%), лицата със загубена работоспособност 
над 90% (22.9%) и тези със загубена работоспособност до 
50% (12.3%)“. Най-честата причина, която се посочва за ин-
валидизиране са болестите на органите на кръвообращението, 
на които се дължат 38.3% от общия брой на регистрираните 
новоинвалидизирани лица. На следващото място се нареждат 
новообразуванията (18.0%), болестите на костно- мускулната 
система и съединителната тъкан (8.6%), болестите на ендо-
кринната система, разстройства на храненето и на обмяната 
на веществата (8.2%).

Предвид демографското състояние в страната очаквания-
та са, че търсенето на здравни услуги ще се повиши сериозно 
в следващите години. Изследване на Световната банка показ-
ва, че дори при оптимистични предположения, демографската 
трансформация на България ще оказва трайно натиск върху 
държавния бюджет и ще възпрепятства икономическия рас-
теж. Прогнозите са, че към 2050 година ще е на лице свиване 
на работната сила с близо 40%; забавяне на реалния ръст на 
БВП до 0,7% на година; нарастване на публичните разходи 
за обществено здравеопазване, дългосрочни грижи и дър-
жавни трансфери към пенсионната система. В същото време 
ще нарасне и съотношението Дълг/БВП от 18% на 51%; ще 
имаме увеличаване на коефициента Дълг/БВП с 0.9 процент-
ни пункта годишно; продължителни първични дефицити — 
най-важната предпоставка за натрупване на държавен дълг.

Част от препоръките на Световната банка за това как да 
се отговори по-добре на застаряването включва:

 – увеличаване на продължителността на здравословния 
живот и намаляване на неравенството в здравословното 
състояние;

 – реорганизация на социалните услуги според промените 
в демографията;

 – ранно насочване към хората, които ще бъдат уязвими 
от бедността, когато, остареят.
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2.3. Покритие на здравните услуги

През 1998 г. България въведе централизирана система 
на социално здравно осигуряване, решение, в резултат на 
трансформацията на страната от централизирана планова 
икономика в пазарна икономика. Министерството на здра-
веопазването отговаря за цялостната организация и форму-
лирането на политиката, а Националната здравноосигурител-
на каса (НЗОК) е основният купувач в системата. По закон 
всички граждани са задължително здравно осигурени и имат 
право на достъп до здравеопазване.

През 2013 г. приблизително 12% от населението не е 
било обхванато от социалното здравно осигуряване. Освен 
това, ако гражданите не са платили три месечни вноски през 
предходните 36 месеца, те губят своето осигурително покри-
тие. Това излага на риск в особена степен уязвими групи 
като дългосрочно безработните и бедните. Освен това, някои 
лица може и да не са наясно, че отговарят на условията за 
покриване на здравните им вноски от държавата. Липсата 
на осигуряване е особено разпространена сред ромското на-
селение, от което 35% не са здравно осигурени. Тези данни 
обаче трябва да се третират внимателно, тъй като системите 
за регистрация са несъвършени и много от лицата, отчетени 
като неосигурени, може да живеят в чужбина.

Новите реформи са насочени към укрепване на процеса 
на закупуване в България. Основният купувач на здравни 
услуги е НЗОК, която работи чрез 28 регионални здравноос-
игурителни каси. Отношенията между НЗОК и доставчиците 
са уредени в национален рамков договор, подписван със съ-
словните организации. От 2015 г. има планове за разреша-
ване на селективно сключване на договори с болници, ако 
капацитетът надвишава нуждите на населението, определени 
в националната и регионалните здравни карти.

Освен това с промените в Закона за здравето е въведена 
концепцията за интегрирана грижа (2015 г.). С този закон е 
създаден и разрешен нов тип доставчик на здравни услуги, цен-
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трове за комплексни услуги за деца с увреждания и хронични 
заболявания. Въпреки че изпълнението все още не е започнало, 
чрез него би могло да се преосмисли предоставянето на грижите.

2.4. Финансиране на дейността на лечебните 
заведения в България

Лечебните заведения по Закона за лечебните заведения 
се създават по Търговския закон или по Закона за коопера-
циите. Те осъществяват дейността си само след получаване 
на разрешение или извършване на регистрация при усло-
вията и реда на Закона за лечебните заведения. Лечебните 
заведения оказват извънболнична и болнична помощ. Те се 
създават от държавата, от общините и от други юридически 
и физически лица. Законът за лечебните заведения предвиж-
да най-общо три големи групи лечебни заведения съобразно 
извършваната медицинска дейност, а именно: лечебни заведе-
ния за извънболнична помощ, лечебни заведения за болнич-
на помощ и една трета група лечебни заведения, притежа-
ващи определена специфика и особености (хосписи, домове 
за медико- социални грижи, диспансери и пр.) 73, 74,  75. Всяка 

73 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Здравен статус на българското 
население. // Сборник доклади от годишна университетска научна кон-
ференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Социални, сто-
пански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 9, 2019, 
стр. 244–249, ISSN 1314-1937.

74 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Ситуационен анализ на здравната 
система на Република България. // Сборник доклади от годишна универси-
тетска научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление 
„Социални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико 
Търново, 9, 2019, стр. 250–256, ISSN 1314-1937.

75 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Миграция на медицинските ка-
дри в Европейския Съюз. // Сборник доклади от годишна университетска 
научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Соци-
ални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 
9, 2019, стр. 257–261, ISSN 1314-1937.
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една структура, уредена като вид лечебно заведение, има 
своите правни особености както от гледна точка на извърш-
ваната медицинска дейност, така и по отношение на търгов-
скоправния и административноправния режим на създава-
не и управление. Именно тези особености оказват влияние 
при определяне на организационната форма, под която ще 
действа лечебното заведение — физическо лице, кооперация 
или търговско дружество, както и вида на самото търговско 
дружество. За учредяването на лечебно заведение е необхо-
димо кумулативното изпълнение на съответните изисквания, 
валидни за учредяване на кооперация по Закона за коопера-
циите, респективно търговец, търговско дружество по Тър-
говския закон и наличие на регистрация или разрешение за 
дейност съгласно Закона за лечебните заведения.

Източници за финансиране на лечебните заведения са: 
Националната здравноосигурителна каса, републиканският 
и общинските бюджети, доброволни здравноосигурителни 
фондове, дарения от местни и чуждестранни юридически 
и физически лица.

Финансовият анализ на болничните здравни услуги се 
различава от този при останалите видове услуги. Финансови-
те цели при традиционните услуги обикновено са свързани 
с постигане на положителен финансов резултат и се под-
чиняват на законите на пазарната среда. Реализирането на 
печалба при осъществяване на болничната медицинска дей-
ност конфликтира със социалното значение на тази дейност. 
Успехът на системата трябва да се измерва по това колко 
ефективно и ефикасно се справя с нуждите на потребителите 
на услугите, които се предоставят в сектора на болничната 
помощ. Поради тази причина управлението на финансовите 
ресурси в лечебните заведения трябва да гарантира постига-
нето на високите здравни резултати, съответстващи на по-
ставените социални цели.

Съгласно Закона за лечебните заведения приходите на ле-
чебното заведение се формират чрез постъпления от договори 
за оказана медицинска помощ, директни плащания от физиче-
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ски и юридически лица, плащания, направени по реда на За-
кона за здравното осигуряване, възстановяване на направени 
разходи от трета страна, целеви субсидии от републиканския 
бюджет, когато това е предвидено в Закона за републикан-
ския бюджет, целеви субсидии от общинските бюджети, кога-
то това е предвидено в тях, отдаване под наем на оборудване, 
помещения и площи, дарения, завещания, помощи.

В случаите, когато медицинските услуги не се оказват 
по договор с Националната здравноосигурителна каса, ле-
чебните заведения предоставят медицински услуги срещу 
формирана цена. Единствено за здравните и лечебните заве-
дения, които са изцяло с държавно и общинско участие, се 
предвижда преотстъпване на данъка върху печалбата (чл. 
61, ал. 2 от ЗКПО).

Анализът на проблемите и трудностите, свързани с при-
лаганите методи за финансиране на здравеопазването като 
цяло и в частност на болничната помощ, неизбежно налага 
преглед на източниците за финансиране на разглежданата 
здравна подсистема. Към настоящия момент в България се 
използва смесена система за финансиране, комбинация от 
бюджетно и фондово финансиране на лечебните заведения. 
Споменатите два източника не са единствените възможнос-
ти, които се използват за разплащане в болниците. В систе-
матизиран вид източниците за финансиране се обединяват 
в следните групи:

 – бюджетно финансиране;
 – фондово финансиране, организирано в две форми:

1. социално здравно осигуряване (НЗОК);
2. частно здравно осигуряване от страна на застрахова-

телни компании (до 2012 година — от здравноосигурителни 
дружества).

 – субсидии за капиталови разходи;
 – собствени приходи на лечебните заведения;
 – регламентирани кешови плащания за определени ус-
луги;

 – нерегламентирани плащания;
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 – дарения;
 – други източници на финансиране.

С цел постигане на пълен обхват при описанието на от-
делните източници на финансиране, трябва да се споменат 
и няколко специфични източника на средства за лечебните 
заведения в болничната помощ като субсидиите за болници 
с национално значение и заплащането на надбавка по кли-
нична пътека за спешен случай. Характерното при тези два 
източника е, че те имат значение само за ограничен брой 
лечебни заведения и в тази връзка нямат характер на уни-
версален източник на средства.

Основните приходи на лечебните заведения се форми-
рат в определени пропорции от публични източници чрез 
постъпления от договори за оказани медицински услуги 
с Министерство на здравеопазването (МЗ) и Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), плащания от страна на 
потребителите на здравни услуги (потребителски такси), 
както и по чл.37 ал.1 от Закона за здравното осигуряване, 
целеви субсидии от републиканския бюджет, дарения, помо-
щи и други източници.

Бюджетното финансиране по договор с МЗ все още фор-
мира значителна част в заплащането на медицински услуги. 
Държавната субсидия за всяко лечебно заведение се получава 
за извършени дейности и се определя на база брой преми-
нали болни и средна стойност за съответния клас болести 
по МКБ 9, т. 3. За всяка услуга, класифицирана по Меж-
дународната класификация на болестите, лечебните заведе-
ния получават средната цена, определена от МЗ. Този метод 
на финансиране може да стимулира, не винаги необходимо 
предлагане на услуги, които впоследствие ще доведат до до-
пълнителни, непредвидени разходи за държавния бюджет. 
Заедно с това, средните цени на услугите, определени в рам-
ките на годишната субсидия за болниците, предопределят 
натрупване на дефицити през годината, тъй като не е ясно 
доколкото средните „обосновани“ цени на заплащане отразя-
ват средните разходи по отделните класове болести.
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Подобни проблеми съществуват и при втория източник 
на ресурси в здравната система — финансиране по договор 
с НЗОК на базата на преминал пациент по клинична пъ-
тека. Този метод на финансиране се прилага частично от 
2000 г., като съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 
се предвижда НЗОК да осигури цялостното финансиране на 
болничната помощ. През 2001 г. броят на клиничните пъте-
ки е 30 и обхваща 158 диагнози като през следващите години 
те се увеличават съответно на 40 през 2002 г. и на 81 през 
2003 г., обхващащи 1500 диагнози, докато през 2018 г. тех-
ният брой е вече 266. Не е ясно дали и доколко в средносро-
чен план НЗОК ще може да осигури цялостно финансиране 
на болничната помощ по метода на клиничните пътеки.

Клиничните пътеки са предпочитан механизъм за кон-
трол на качеството и не са подходящи за финансиране на 
болниците. Те са възприети като временно решение докато 
се подготви въвеждането на един финансиращ орган (НЗОК), 
който да възприеме нова, по-ефективна схема за финансира-
не — метода на диагностично- свързаните групи. Поетапното 
преминаване към системата на ДСГ и един финансиращ ор-
ган са стъпки в правилната посока, но те не са достатъчни 
за преодоляване на финансовата криза в болничната помощ.

Към втория източник на финансиране се включват 
и средствата, акумулирани по линия на доброволното здрав-
но осигуряване от частните застрахователни компании. Тях-
ното участие във финансирането на болничната помощ все 
още се счита за минимално. Ползата от засилване ролята 
на частните здравно- застрахователни дружества се състои 
в подобряване на механизма за разплащане в лечебните за-
ведения от гледна точка на отчетността и контрола, както 
и в намаляване на финансовата тежест за здравно осигуре-
ното лице в случай на заболяване.

Субсидиите за капиталови раходи в лечебните заведения 
за болнична помощ се осигуряват от Министерство на здра-
веопазването. Средствата се предоставят по предварително 
дефинирани критерии с точно определени цели:
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 – закупуване на медицинско оборудване;
 – закупуване на специализирано медицинско обзавеж-
дане;

 – строително- ремонтни работи на медицинска инфра-
структура.

Ресурсите, заделяни за капиталови разходи от МЗ, не 
отговарят на нуждите от инвестиции в болниците. В тази 
връзка се сключва заемно споразумение между Република 
България и Международната банка за възстановяване и раз-
витие, съгласно което Министерство на здравеопазването 
получава заем за финансиране на проект „Реформа в здрав-
ния сектор“. Част от средствата са предвидени именно за 
реформа на болничната помощ като се поставя акцент върху 
преструктуриране на лечебните заведения чрез инвестиции 
в болничната инфраструктура и оборудване.

Собствените приходи са основно от лечението на чуж-
ди граждани, които се възползват от разликата в жизнения 
стандарт и добрите български специалисти в определени 
медицински области. Съществува потенциал за развитие на 
този финансов източник. Би трябвало всяко лечебно заве-
дение да се стреми към увеличаване дела на собствените 
приходи, които са един от показателите за ефективността 
на управление на болниците и качеството на медицинското 
обслужване.

Регламентираните кешови плащания за определени ус-
луги включват средствата в размер на 1% от минималната 
работна заплата (5.60 лв.) при всяко посещение на лекар или 
стоматолог в лечебното заведение. Заплащането е за оказана 
медицинска помощ и се удостоверява с документ. Вторият 
вид регламентирано плащане се отнася до престоя в болница. 
За всеки ден болнично лечение се заплаща по 2% от мини-
малната работна заплата за страната (11,20 лв.), но за не по-
вече от 10 дни годишно. Делът на тези приходи в лечебните 
заведения е минимален и не оказва съществено значение 
нито върху болничния бюджет, нито за регулирането на по-
треблението на болнични услуги.
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Нерегламентираните плащания в болничната помощ са 
по-особен източник на средства, който реално не се изразява 
в пряко влияние върху бюджета на отделното лечебно заве-
дение. Този вид финансиране формира значителна част от 
заплащането на медицинския персонал (работна заплата + 
нерегламентирани плащания). При въздействие от този тип 
върху доходите на лекарите е очевидно, че плащанията оказ-
ват определящо влияние върху качеството на предоставяните 
медицински услуги. Проблемите със средствата от нерегла-
ментирани плащания и инициативите, които създават, са 
разгледани задълбочено в отделен раздел.

Даренията са специфичен източник на средства 
в болничната помощ. Идеята за подпомагане на лечебните 
заведения под тази форма е благородна по своята същност, 
но може да се използва и за лична облага. Такъв е случаят 
с някои фондации, които набират дарения в полза на дей-
ностите по здравеопазване. Често срещана практика у нас е 
мениджърите на здравни заведения да участват в управле-
нието на фондациите. Самият факт предизвиква съмнение 
за възникване на корупционни практики. Съмнението се 
потвърждава и от много сигнали на граждани, които са били 
принудени да даряват в точно определена фондация, свърза-
на с лечебното заведение, за да получат официално безплат-
на за пациента медицинска услуга. Очевиден е пропускът 
в законодателната уредба относно участието на заинтере-
совани медицински лица в управлението на организации 
с идеална цел.

Под формата на други източници на финансиране обик-
новено се разбират източници на средства по национални 
здравни програми, международни програми за борба със со-
циално значими заболявания, хуманитарни помощи и други.

Здравните специалисти отчитат следните основни про-
блеми при финансирането на болниците:

 – Неточно измерване на дейността на болниците и неефек-
тивно и нерационално разпределение на финансовите 
ресурси;
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 – Принципните различия между методите на заплащане 
от страна на НЗОК и Министерството на здравеопазване-
то затруднява планирането и отчетността в болниците;

 – Поради диверсификация на източниците на публични 
ресурси в болниците се използват различни цени за 
заплащане на сходни болести, което затруднява фи-
нансовото управление на болниците;

 – Използваният механизъм за финансиране от НЗОК води 
до възможност за разделяне на един епизод здравна 
грижа на няколко хоспитализации, с цел получаване 
на по-големи приходи;

 – Цените по клиничните пътеки не са достатъчно точно 
съобразени с реалните разходи на болничните заведе-
ние — нерядко са подценени, а понякога са чувстви-
телно надценени. Това създава стимули за некоректни 
действия в болниците с цел увеличаване на приходите;

 – Плащанията за болничните услуги от различните пуб-
лични източници не са обвързани с качеството им;

 – Заплащането на лекарския персонал.

Разходи за здравеопазване

Република България остава сред държавите в Европей-
ския съюз (ЕС), които продължават да отделят значително 
по-малко средства за здравеопазване в сравнение със средно-
то ниво за блока, показват данни на европейската статисти-
ческа служба Евростат.

През 2015 г. делът на разходите на България за здраве-
опазване от брутния вътрешен продукт (БВП) достига 5,5% 
при средно за ЕС и еврозоната по 7,2%. От тях най-голям е 
делът на разходите за болнична помощ — 4% от БВП. По-ви-
сок е този дял единствено в Дания, Великобритания, Естония 
и Холандия — съответно 6,1%, 5,7% и по 4,1% за другите 
две страни. Най-голям е делът на разходите за здраве от 
БВП в Дания — 8,6%, Франция — 8,2%, Австрия и Холан-
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дия — по 8%, а най-малък в Кипър — 2,6%, Латвия — 3,8%, 
Румъния — 4,2%, Гърция — 4,5%, Люксембург — 4,6%, 
и Полша — 4,7%. Като цяло здравеопазването е второто по 
размер перо в бюджетните разходи в ЕС след разходите за 
социална защита, за които се насочват средно 19,2% от БВП, 
показват данните. Третото е за публични услуги със средно 
6,2% от БВП. Като дял от общите правителствени разходи 
разходите за здравеопазване в България възлизат на 13,4% 
през 2015 г. спрямо 15,2% средно за ЕС и 14,9% за еврозона-
та. Великобритания и Холандия са лидери с по почти 18%, 
а Кипър и Гърция са на дъното с по съответно 6,4% и 8,2%.

Що се отнася до показателя разходи за здраве на човек 
от населението, средното ниво за ЕС през 2015 г. е малко над 
2 хил. евро. Лидер по този показател е Люксембург 4 112 
евро, Дания с 4 094 евро, Холандия с 3 194 евро, Швеция 
с 3 170 евро, Австрия с 3 149 евро, Ирландия с 3 138 евро 
и Великобритания с 3 020 евро. На другия полюс е Румъния 
с 340 евро на глава от населението, следвана от България 
с 343 евро, Латвия с 468 евро, Полша с 520 евро, Кипър 
с 532 евро и Унгария с 592 евро.

2.5. Лекарствена политика

Националната лекарствена политика е част от Нацио-
налната здравна политика, и е непосредствено свързана със 
Здравето като неотменимо човешко право и „състояние на 
пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не 
само липсата на болест или недъг“ (СЗО). Здравето, което се 
определя от факторите на семейно- битовата, професионално- 
трудовата, обществено- икономическата среда и системата 
на здравеопазване, се влияе силно от обкръжаващата го 
социално- икономическа действителност (политически, техно-
логични, икономически, законодателни, религиозни и други 
характеристики). Основна функция и грижа на държавата е 
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опазване и възстановяване на здравето и повишаване на ка-
чеството на живот на всеки български гражданин 76, 77, 78.

В проекта на Националната здравна стратегия 2021–
2030, общественото здраве зависи от въздействията на раз-
личните явления на ниво население, рисковете за здравето на 
ниво индивид, както и от развитието на системата на здра-
веопазване в съответната страна. Преплитат се множество 
преки и непреки връзки между глобализацията и здравето 
като цяло, а именно:

 – непреки — влияние върху здравната система и поли-
тиката, насочена към здравето, особено видно чрез 
въздействието на мултинационалните фармацевтични 
компании с политиката им на продажби и цени; вли-
янието на международните здравни организации и 
Европейския съюз — глобални правила и институции; 
трансграничен пренос на стоки и услуги — разширя-
ващ се лекарствен пазар, разширяване на влиянието 
на мултинационалните монополи (с негативно влияние 
върху здравето) — продажба на тютюн, алкохол и дру-
ги стоки); разширяващото се интегриране на частните 
здравноосигурителни компании;

 – преки — трансгранично пренасяне на инфекциозни 
заболявания (особено показателни са AIDS, SARS и 

76 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Миграция на медицинските ка-
дри в Европейския Съюз. // Сборник доклади от годишна университетска 
научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Соци-
ални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 
9, 2019, стр. 257–261, ISSN 1314-1937.

77 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Ситуационен анализ на здравната 
система на Република България. // Сборник доклади от годишна универси-
тетска научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление 
„Социални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико 
Търново, 9, 2019, стр. 250–256, ISSN 1314-1937.

78 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Здравен статус на българското 
население. // Сборник доклади от годишна университетска научна кон-
ференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Социални, сто-
пански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 9, 2019, 
стр. 244–249, ISSN 1314-1937.
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птичи грип); постепенно интегриране на медицинските 
знания и услуги в международен мащаб;

 – директни — влиянието на националната икономика 
върху националното здраве — свързано с храненето, 
условията и начина на живот, пряко въздействие вър-
ху доходите на домакинствата, преразпределяне на 
финансовите потоци и влиянието им върху здравето 
на населението и върху системата на здравеопазване 
в съответната страна.

Осигуряването на здравословен начин на живот и на-
сърчаването на благосъстоянието на всички хора, във вся-
ка възраст, са важни компоненти на устойчивото развитие. 
Според действащата дефиниция на Световната здравна орга-
низация (СЗО) здравето е „състояние на пълно физическо, 
психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие 
на болест или немощ“. Здравеопазването е сфера на общест-
вения живот, към която всеки български гражданин е осо-
бено чувствителен. Същественото е, че здравето следва да 
бъде основна индивидуална, обществена и институционална 
ценност — един от основните компоненти на националната 
сигурност, следователно всеобща грижа и споделена отго-
ворност. Достъпът до добро здраве и благополучие е основно 
човешко право. Програмата за устойчиво развитие на ООН 
предлага нови възможности, които да осигурят на всички 
хора достъп до най-високите стандарти в областта на здраве-
опазването и медицинското обслужване. Здравето е и ключов 
индикатор за устойчивото развитие. Безспорно е, че усили-
ята за подобряване здравето на нацията трябва да са насо-
чени към постигане на интегрирана здравна профилактика, 
ефективна здравна система, високо доверие на населението 
към нея и към ангажиране на всички участващи в предос-
тавянето и получаването на здравни грижи и услуги. Тези 
усилия обаче трябва да бъдат полагани в един значително 
по-широк контекст, където сектори извън здравната система 
имат сериозна и дори преобладаваща роля във формирането 
на общественото здраве.
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Общите разходи за системата на здравеопазване са се 
удвоили от 2005 г. насам, като разходите за здравеопазване 
на глава от населението в размер на 1311 EUR са четвъртите 
най-ниски в ЕС. Общите разходи за здравеопазване предста-
вляват 8,1% от БВП, което е под средната стойност за ЕС 
от 9,8%, но е по-високо от равнището в съседните държави. 
Директните плащания (ДП) от потребителите през 2017 г. са 
найвисоките в ЕС (46,6% в сравнение с 15,8% като средна 
стойност) и се обуславят главно от доплащанията за лекар-
ствени продукти и извънболнична помощ.

(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/
docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf).

По отношение на изпълнението на Целите за устойчиво 
развитие Република България се нарежда на 33-то място от 
149 страни в света според индекса на ЦУР, като стойността по 
този показател е по-висока (71,8/100 за България) от средна-
та за региона (64,9/100). Страната ни е на едно от последните 
места в света (123-то от 149 страни) по показател субективно 
благополучие, определен според това как самите хора в Бъл-
гария определят своето собствено щастие и благополучие.

Националната здравна стратегия 2021–2030 е в съответ-
ствие с Визията, целите и приоритетите на Националната про-
грама за развитие: България 2030, одобрена с Решение № 33 
на Министерски съвет от 20.01.2020 г., като рамков страте-
гически документ, фокусиран върху три стратегически цели: 
ускорено икономическо развитие, демографски подем и нама-
ляване на неравенствата. Реализирането на стратегическите 
цели ще се осъществява чрез провеждане на целенасочени 
политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани 
и интегрирани оси на развитие — „Иновативна и интелигент-
на България“, „Зелена и устойчива България“, „Свързана 
и интегрирана България“, „Отзивчива и справедлива Бълга-
рия“, и „Духовна и жизнена България“. Приоритет 12 „Здра-
ве и спорт“ е част от оста на развитие „Духовна и жизнена 
България“ и неговата основна цел е подобряване на здравните 
характеристики на населението и повишаване на качеството 
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на човешкия капитал в страната. Поставя се акцент върху 
осигуряването на равен достъп за всички до качествени здрав-
ни услуги с оглед изпълнение на цел 3 от Целите за устойчиво 
развитие на ООН — „Осигуряване на здравословен живот и на-
сърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“.

Лекарствената политика може да бъде разгледана като 
един от елементите, които имат стратегическо влияние вър-
ху общественото здраве. Тя е свързана с осигуряване на на-
селението на достатъчни по обем и необходими за лечение 
лекарствени продукти, както и създаването на благоприятна 
среда за развитие на необходимата му фармацевтична грижа.

От фармацевтична гледна точка, лекарствените продукти 
представляват комплекс от активни и помощни вещества, 
лекарствена форма, път на въвеждане и съпътстваща ин-
формация, които изискват специфични познания за тяхната 
правилна употреба. Установено е, че 90% от посещенията 
при лекар завършват с предписването на лекарство/а и ако 
няма добре функциониращо лекарствено снабдяване, здраве-
опазването губи доверието на обществото.

От икономическа гледна точка лекарствените продукти са 
стоки, но те не са обикновени стоки. Те се разделят на две ос-
новни групи — лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание и лекарствени продукти, отпускани без лекарско 
предписание. При лекарствените продукти, отпускани без лекар-
ско предписание, както и при останалите стоки лицето, което 
избира и заплаща съответния продукт е едно и също — паци-
ентът -купувач, който е чувствителен към тяхната цена. В този 
смисъл, върху предлагането, търсенето и цените на тези проду-
кти действат пазарните закони, съответно ценова регулация не е 
необходима. За разлика от тях, при лекарствените продукти, от-
пускани по лекарско предписание, изборът не е на лицето, което 
ги заплаща — пациентът или обществен фонд, а на лекуващия 
лекар, който не е чувствителен към цената на продукта. Пред-
вид на това, при лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание и особено тези, заплащани с обществени средства, 
регулацията на цени е оправдана и необходима, доколкото при 
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тях пазарните закони на търсене, предлагане и ценова чувстви-
телност не действат по същия начин, като при останалите стоки.

Икономическото значение на лекарствените продукти е 
основно свързано с големите разходи, които са значителна 
част от разходите за здравеопазване. Значителна част от раз-
ходите за лекарствени продукти, отпускани по лекарско пред-
писание, се финансират от държавата чрез системата на соци-
алното и здравното осигуряване. Икономическата страна на 
лекарствоснабдяването е свързана с рационалното разходване 
на средствата за лекарствени продукти, така че да бъдат мак-
симално задоволени терапевтичните нужди на населението.

2.6. Миграция на медицинските кадри

Налице е значителен емиграционен потенциал сред бъл-
гарските лекари и дипломиращи се медици. Неговите нива 
са единствено сравними, но същевременно и по-високи от из-
мерените сред българското население като цяло през 1996 г., 
една от най-тежките години на преходния период. По-висо-
ките дялове на потенциалните мигранти сред по-младите въз-
растови групи потвърждават валидността на вече известна 
закономерност в миграцията въобще — емигрират по-младите. 
Наблюдаваните най-високи стойности на емиграционния по-
тенциал сред дипломиращите се медици е основание да се го-
вори за поколенческа промяна, стимулираща миграцията 79, 80.

79 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Миграция на медицинските ка-
дри в Европейския Съюз. // Сборник доклади от годишна университетска 
научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Соци-
ални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 
9, 2019, стр. 257–261, ISSN 1314-1937.

80 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Здравен статус на българското 
население. // Сборник доклади от годишна университетска научна кон-
ференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Социални, сто-
пански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 9, 2019, 
стр. 244–249, ISSN 1314-1937.
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Преобладаващите дялове на потенциалните дългосроч-
ни мигранти и преселници потвърждават по отношение на 
българските лекари, че преход от постоянна към временна 
миграция в сектора на здравеопазването няма да се състои.

Като цяло резултатите извеждат реалната възможност 
българската здравеопазна система да се превърне в „донор“ 
на лекари за системите на страните стари членки на ЕС.

Според Б. Захариев (Институт „Отворено общество“) 
България със сигурност трябва да бъде причислена към 
страните- донори на медицински персонал — нетният поток от 
медицински специалисти е със знак минус. България почти 
няма входящ поток от медицински персонал от други страни, 
но има немалък емиграционен поток.

Важен въпрос е дали лекарите и медицинските сестри се 
завръщат в България след определено време или обичайно 
емигрират за постоянно. Много изследвания, включително 
в икономиката на здравеопазването, твърдят, че временната 
миграция може да бъде дори полезна за изпращащата страна, 
както поради трансферите от чужбина, които са много важни 
за някои икономики, така и поради факта, че завърналият се 
специалист може да е обогатен с полезни знания и умения, 
които е нямало как да придобие в собствената се страна. 
Тези благоприятни сценарии обаче съвсем не са гарантира-
ни. Дори има основание да се мисли, че нерядко се случва 
обратното — кратко отиване с цел обучение или получаване 
на квалификация може да премине в постоянен престой.

Търсенето на лекари и медицински сестри в по-разви-
тите страни непрекъснато нараства. Причините за това са 
няколко. Едната е отливът на специалисти от медицинската 
професия. Това е трудна професия, изискваща себеотдаване 
и непрекъснато обучение.

В крайна сметка медицинската професия е съчетание от 
най-нови знания и специфичен опит — едни от най-трудните 
за придобиване умения. Затова е добре да се подготвим, че 
през следващите десетилетия може да се наложи да водим 
трудна битка за достатъчно здравни специалисти, които да 
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осигурят нормалната работа на нашето здравеопазване в кон-
куренция с други по-лесни и нерядко — по-добре заплатени 
професии и с много по-привлекателни места за упражняване 
на медицинската професия, някои от които са съвсем близки 
(в ЕС) и все по-достъпни.

Най-важните причини за формирането на миграционното 
решение са:

 – професионалната реализация в центъра на житейската 
си удовлетвореност;

 – положителната оценка и предизвикателно трудни цели, 
като част от обща авантюристична житейска нагласа 
и постоянен интерес към новото;

 – материалното благополучие;
 – стремеж към самоусъвършенстване като ръководна 
ценност от най-голяма важност;

 – желание за благополучие на децата си (родени и неро-
дени) и тази ценност е от най-важните;

 – възприемане на българската си културна идентичност 
като важен аспект на собственото аз и желание да я 
съхранят, но оценяват миграцията като преодолимо 
препятствие пред практикуването на културната си 
идентичност.

В проучване на Институт „Отворено общество“ през 
2012 г., като основни причини за миграцията се сочат по-до-
бро заплащане, по-добри условия на труд, възможност за 
кариерно развитие, високият стандарт на живот, владеенето 
на чужд език, умора от несвършеното от здравната рефор-
ма, липса на доверие във водената здравна политика и др. 
Факторите, благоприятстващи решението за миграция са ни-
ското заплащане на труда, дисбалансите в заплащането по 
специалности, липса на специалисти по други медицински 
специалности, което затруднява силно работата, недостиг на 
средства за консумативи и липса на модерно оборудване.

По данни на институт „Отворено общество“ възрастта на 
заминаващите за работа в чужбина медицински специали-
сти е по-ниска от тази на оставащите.
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Важен фактор в мотивацията за напускане на страната е 
и дисбалансът в заплащането на отделните медицински спе-
циалисти. Според редица автори корените на този проблем 
не трябва да се търсят основно в разликите на ниво управле-
ние на болниците. Основните причини са в небалансираното 
финансиране по клинични пътеки, при което малка част от 
пътеките генерират излишък, а голямата част — дефицит. 
Така, в зависимост от местната епидемиологична обстановка, 
от профила и размера на здравното заведение, се появяват 
с различна острота проблеми с издръжката, един от симп-
томите на които са големите дисбаланси в заплащането по 
функции и специалности. Тези проблеми също стимулират 
напускането на медицински персонал.

Болниците, а и организациите и екипите, доставящи ме-
дицински услуги в доболничната помощ се крепят на сложни 
професионални и човешки взаимоотношения в трудна и по-
някога стресираща среда. В такива организации и екипи има 
крехък баланс между различните функции и специалности, 
който, веднъж нарушен, може да рефлектира върху работата 
на всички специалисти.

Анализът показва, например, че недостатъчният брой 
медицински сестри е добър предиктор за вероятността за на-
пускане и на лекарския персонал и на медицинските сестри. 
Проблемът вероятно не е само в това, че там, където има 
недостиг на медицински сестри натоварването е най-голямо 
не само за нелекарския, но и за лекарския персонал. Само 
по себе си натоварването в болниците не е свързано с по-
голяма склонност към напускане, дори напротив — умерено 
голямото (но не екстремно) натоварване увеличава вероят-
ността за задържане на персонала. Наблюдения в тази посо-
ка са правени и в други здравни системи (Doiron & Jones). 
Изводът по-скоро трябва да бъде, че намаляването на едни 
медицински специалисти може да предизвика поемането на 
неприсъщи функции при други или пък да доведе до не-
възможност да изпълняват добре работата си. Това от своя 
страна може да генерира напрежение в екипите и да породи 
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конфликти с пациенти и техни близки. При всички поло-
жения се вижда, че намаляването на един вид специалисти 
може да индуцира недостиг и при други. Поуката е, че сис-
темата на здравеопазването може да бъде много чувствителна 
към структурни дисбаланси на всичките си нива.

Миграцията на здравните професионалисти влияе върху 
работата на здравната система и нейните резултати. Това 
влияние се усилва с увеличаване на миграцията в Евро-
па. Миграцията на здравните професионалисти влияе вър-
ху здравната система чрез промяна в състава на здравните 
кадри. Дори когато промяната изглежда пренебрежима, тя 
може да доведе до видими последствия, в следните случаи:

 – миграцията продължава дълго време;
 – наблюдава се повишаване броя на мигрантите;
 – в системата е установен крехък баланс на професионал-
ния микс — миграцията на няколко професионалисти с 
рядка квалификация и умения е в състояние да окаже 
значим ефект върху работата на здравната система.

Влиянието на миграцията върху здравната система е чес-
то непряко и е част от сложна причинна верига. Последстви-
ята на миграцията са трудно уловими поради това, че често 
са непреки, не се разпознават лесно и не настъпват веднага. 
Освен това може да са несъществени на национално ниво, но 
много значими на регионално и на ниво лечебно заведение.

Миграцията на здравните професионалисти засяга коли-
чествената осигуреност със здравни кадри, професионалния 
микс в системата и териториалното разпределение на профе-
сионалистите в страната. По този начин миграцията непряко 
влияе върху качеството на здравото обслужване.

В страните от Югоизточната европейска здравна мрежа 
(в това число и България) емиграцията на здравни профе-
сионалисти е една от причините за недостиг на кадри и за 
тяхното неадекватно географско разпределение. Останалите 
причини включват пренасочване на здравни кадри към гра-
довете и извън здравния сектор. Недостигът, неадекватното 
териториално разпределение и емиграцията на здравни кадри 



115

Глава II. Текущо състояние на здравната система на република България

затрудняват достъпа на населението в тези страни до здравно 
обслужване.

До десет години в България ще се усети драматично 
проблема с недостига на медицински кадри. Статистически-
те данни показват, че в този период половината от лекарите 
у нас ще се пенсионират, в същото време повече от полови-
ната ново завършили ще емигрират.

Българският лекарски съюз неведнъж изказва стано-
вище и алармира за разрастващия се проблем и призовава 
да се предприемат незабавни мерки срещу изтичането на 
българските медицински специалисти. В тяхното обучение 
държавата инвестира немалко за изграждане на знанията 
и уменията, но не получава очакваната възвръщаемост.

2.7. Заплащане на труда на медицинския персонал

Финансиране на здравни дейности в обхвата на задължи-
телното здравно осигуряване, утвърдени като вид в Наредба 
№ 40/2004 на МЗ за определяне на основния пакет здравни 
дейности и определени като размер в Закон за бюджета на 
НЗОК.

Заплащането на общопрактикуващите лекари за оказва-
не на първична извънболнична помощ (ПИМП) се формира 
от следните компоненти: с постоянен характер — за брой 
записани задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) и за-
плащане за дейност; с непостоянен характер — инцидентни 
посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони.

Капитацията има 3 компонента:
Дефиниране на пакета от услуги, заплащани чрез базова 

капитационна стойност — пакетът услуги отразява текущите 
потенциални възможности на изпълнителите на първична 
медицинска помощ, както и интеграцията на дейностите по 
вид и обем в обхвата на пакета, съгласно определените в на-
редбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване 
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и Наредба № 40 на МЗ за определяне на основния пакет 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

Базова капитационна стойност (определяне размера на 
средствата и на базова капитационна стойност — base per 
capita rate) — изчислява се от оценката на средствата, които 
финансиращата институция има в наличност за една годи-
на, за да заплати за предлаганите първични извънболнични 
услуги на всички изпълнители, включени в системата за 
заплащане — първична извънболнична медицинска помощ 
(ПИМП), разделени на общия брой регистрирани при общо-
практикуващ лекар лица;

Механизъм за определяне на броя лица, регистрирани 
при всеки изпълнител — капитационното заплащане се ос-
новава на регистрацията на лицата при определен изпълни-
тел за фиксиран период от време. Броят на регистрираните 
лица е един от определящите фактори за общия размер фи-
нансови средства, които изпълнителят ще получи 81, 82,  83.

Здравноосигурените лица имат възможност (и задълже-
нието) за свободен избор на изпълнител на медицинска по-
мощ за фиксиран период. Базата данни със записаните при 
общопрактикуващ лекар лица се актуализира след приключ-
ването на всеки отчетен период, всеки месец. Въз основа на 
актуалните и точни данни капитационното заплащане може 

81 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Ситуационен анализ на здравната 
система на Република България. // Сборник доклади от годишна универси-
тетска научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление 
„Социални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико 
Търново, 9, 2019, стр. 250–256, ISSN 1314-1937

82 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Миграция на медицинските ка-
дри в Европейския Съюз. // Сборник доклади от годишна университетска 
научна конференция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Соци-
ални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 
9, 2019, стр. 257–261, ISSN 1314-1937.

83 Терзиев, В., Нинов, Н., Иванов, И. Здравен статус на българското 
население. // Сборник доклади от годишна университетска научна конфе-
ренция 27–28 юни 2019 година, Научно направление „Социални, стопански 
и правни науки“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 9, 2019, стр. 
244–249, ISSN 1314-1937.
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да бъде променяно и адаптирано в съответствие със свобод-
ния избор на пациентите. Изчисляването на капитацията 
се извършва съгласно действащата Методика за остойнос-
тяване и за заплащане на медицинската помощ от Закона 
за здравното осигуряване. За да се гарантира, че системата 
на капитационно заплащане осигурява подходящи стимули 
и компенсира доставчиците за обслужване на населението 
с различни здравни нужди, се използват коефициенти за 
изравняване на финансовия риск. По този начин не се до-
пуска изпълнители на ПИМП да привличат по-здрави па-
циенти, по-млади пациенти и да избягват регистрацията 
на скъпоструващите пациенти — възрастни или хронично 
болни. Калкулира се корекцията на риска спрямо възраст 
(пол, здравен статус и др.), като за целта се изчисляват кое-
фициенти за корекция. С тях се коригира надолу или нагоре 
базовата капитационна стойност и се създават диференцира-
ни капитационни плащания за отделните възрастови групи. 
Едновременно с диференцираните заплащания за възраст се 
прилага и допълнително заплащане за работа при неблаго-
приятни условия, които се определят на базата на съчетание 
от географски фактори за съответните практики за първична 
извънболнична помощ.

Заплащането за извършена дейност се базира на система-
та такса за услуга, при която изпълнителят на медицинска 
помощ е реимбурсиран за предоставянето на всяка индиви-
дуална услуга по списък (програма) от дейности, включващ:

 – Дейност по програма „Детско здравеопазване“:
 – Дейност по програма „Майчино здравеопазване“;
 – Дейност по диспансерно наблюдение;
 – Профилактични прегледи на лица над 18 години;
 – Имунизации на лица над 18 години.

Заплащането на лекарите — специалисти за оказване на 
специализирана извънболнична помощ (СИМП).

В специализираната извънболнична медицинска помощ 
се заплаща на базата на агрегирани групи здравни услуги 
със сходни разходи, по пакети специалности, включващи 
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първични и вторични посещения, профилактика на лица до 
18 години; профилактика на лица над 18 години с рисков 
профил; дейност по програма „Майчино здравеопазване“; 
диспансерно наблюдение; дейности, свързани с лечебнокон-
султативните комисии (ЛКК); високоспециализирани меди-
цински дейности в извънболничната специализирана помощ 
(ВСД); физиотерапия и рехабилитация.

Средствата за специализирана медицинска помощ се оп-
ределят като процент от общия бюджет на НЗОК. Разходите 
се основават на фактическите разходи през предходната го-
дина или са екстраполирани на базата на исторически раз-
ходи, обем дейности и натовареност. Разпределението може 
да бъде коригирано при промяна на обхвата от услуги или 
при включването на допълнителни дейности.

Първоначално изчислението се прави от долу нагоре с цел 
да се определи минималният разход на здравноосигурено лице 
за предоставяне на базова дейност от обхвата на основния па-
кет за съответната специалност. Разходите се определят като 
преки и непреки и се извършва процентно разпределение по 
видовете здравни услуги, предлагани от специалистите. След 
това този минимум може да бъде повишен чрез разпределе-
ние в низходяща посока на ресурсите за специализираната 
извънболнична помощ. Разпределението е, както следва:

 – Разпределение на преките разходи за видовете меди-
цински дейности;

 – Разпределение на непреките (фиксираните) админи-
стративни разходи;

 – Разпределение на разходите за заплати.
Заплащане за медико- диагностична дейност
НЗОК заплаща за медико- диагностичната дейност, на-

значена и извършена съобразно националните медицински 
стандарти включително за интерпретацията на резултатите. 
В заплащането не се включват стойността на контрастната 
материя и цената за вземане на биологичен материал.

Съгласно ЗБНЗОК всяко тримесечие към договорите 
с изпълнителите на първична и специализирана медицинска 
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помощ НЗОК определя броя на назначаваните специализи-
рани медицински и медико- диагностични дейности, както 
и тяхната стойност за всеки конкретен изпълнител. НС на 
НЗОК утвърждава реда за това разпределение.

Заплащане за болнична помощ
НЗОК заплаща договорената и извършената дейност от 

изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП) съ-
гласно Наредба № 40 от 2004 г. и действащите към нея при-
ложения, както следва:

За дейностите в болничната медицинска помощ по кли-
нични пътеки (КП) — по приложение № 5 към Наредба № 40 
от 2004 г., и по цени, определени по реда на чл. 55д от Зако-
на за здравното осигуряване (ЗЗО), които включват:

 – медико- диагностични изследвания, медицински про-
цедури и прегледи, необходими за удостоверяване на 
необходимостта от хоспитализация;

 – медицински дейности по КП, лекарствена терапия и 
услуги, включващи професионални грижи и диетич-
но хранене, предоставени на пациентите по време на 
тяхната хоспитализация;

 – медицинска експертиза на временната неработоспособ-
ност на пациентите;

 – до два контролни прегледа в лечебно заведение — из-
пълнител на БМП, при явяване на пациента в рамките 
на един месец след изписване, задължително записани 
в епикризата.

 – За високоспециализирани медицински дейности (ВСМД);
 – За медицински изделия от утвърдения на основание § 34, 
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 
ЗЗО (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) от Надзорния съвет на НЗОК;

 – За клинични процедури;
 – За процедурата за интензивно лечение „Интензивно 
лечение на новородени деца с асистирано дишане със 
или без прилагане на сърфактант“;

 – За процедурите, посочени в приложение „Процедури 
за интензивно лечение извън случаите на новородено“;
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 – За процедурите, посочени в приложение „Процедури 
по асистирана репродукция“ към Наредба № 40 от 
2004 г., и по цени, определени по реда на чл. 55д ЗЗО, 
които включват съвкупност от медицински дейности, 
свързани с хормонална контролирана овариална (яйч-
никова) хиперстимулация (КОХС);

 – За процедурите, посочени в приложение „Процедури по 
нуклеарномедицинско  компютър- томографско образно 
изследване“.

Към настоящия момент болничната помощ в страната се 
финансира по смесена система — заплащане на болничен слу-
чай, отчетен по алгоритъма на определена клинична пътека. 
Бюджетът (прогнозна стойност) се разработва и определя за 
всяко едно лечебно заведение за болнична помощ в страната 
на основание Закона за бюджета на НЗОК.

Прогнозните стойности се утвърждават от Надзорния съ-
вет на Националната здравноосигурителна каса.

Застрахователни здравни дружества (ЗЗД)
Финансиране на здравни дейности извън обхвата на за-

дължителното здравно осигуряване.
Здравното застраховане е допълнително и се осъществя-

ва от акционерни дружества, регистрирани по Търговския 
закон и получили лиценз при условията и по реда на ЗЗО.

Финансовото обезпечаване на определени здравни услуги 
и стоки, се осъществява от лицензираните по ЗЗО здрав-
нозастрахователни дружества срещу заплащане на здравно-
осигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни 
договори.

Всеки фонд предлага разработени от него здравнозастра-
хователни пакети, които включват определени по вид и обем 
дейности и цени. Пакетите се лицензират от Комисията по 
финансов надзор (КФН).

Граждани, извършващи кешови (директни) плащания 
за болнична помощ.

Те включват:
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 – Потребителска такса;
 – Здравни услуги, лекарства и консумативи извън оси-
гурителния пакет медицински дейности;

 – Заплащания от пациента по официално обявени тарифи 
на лечебното заведение — за медицински дейности и 
немедицински услуги, свързани с болничното обслуж-
ване (транспорт, хранене и др.).

Нерегламентирани в нормативната уредба плащания
Съществува и друга форма на плащания от пациента, 

за които няма официално обявена тарифа, обикновено те се 
изискват от непосредствения изпълнител на здравната ус-
луга или лечебното заведение, за тях не се издава финансов 
документ, респективно не подлежат на контрол и попадат 
в голямата категория на неформални (нерегламентирани) 
финансови отношения пациент — лекар.Това са т.нар. не-
формални плащания в системата на здравеопазването“ при 
което налице е злоупотреба с доверения ресурс — предоста-
вяне на публична услуга, за която не се издава финансов 
документ.

Средства от дарителство
Целево безвъзмездно предоставяне на финансови сред-

ства и/или стоки — лекарства, консумативи, апаратура, ме-
дицински и немедицински изделия от правителствени и не-
правителствени организации, от юридически и физически 
лица, като обикновено се декларира волята на дарителя за 
условията, при които помощта се получава, разпределя и от-
чита. В тази точка се включват и хуманитарните помощи 
при бедствия и аварии.

Особена форма на дарителство са безвъзмездно предоста-
вени здравни услуги в лечебното заведение от чуждестранни 
специалисти (напр. демонстративни хирургични интервен-
ции, извършени от чужди специалисти на пациенти в бъл-
гарски болници или консултации от водещи специалисти на 
проблемни пациенти).
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Други финансови средства
Финансови средства, получени от правителствени и не-

правителствени външни организации, включително и бан-
кови институции за осъществяването на одобрени световни, 
европейски здравни проекти и заеми. Те са насочени към 
покриване на инвестиционни разходи.

Финансови средства, заплатени при прилагане на из-
искванията на ЗЗБУТ за някои консултативни и диагнос-
тични здравни услуги, извършени от лечебни заведения за 
извънболнична и болнична помощ. Липсва информация за 
обхвата и обема на осъществената здравна дейност при при-
лагането на този закон.

Финансови средства, заплатени от институции, фирми 
и корпоративни организации за заплащане на здравни дей-
ности за техни работници и служители извън обхвата на 
задължителното и доброволно осигуряване, както и извън 
плащанията за прилагане на ЗЗБУТ.
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ГЛАВА IІІ.  
ВЛИЕНИЕ НА ПАНДЕМИЧНАТА 
КРИЗА ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

3.1. Пандемична ситуация в България

От официалното обявяване на пандемията от COVID-19 
в България и съобщаването на първите заболели на 
8.03.2020 г., до 27.06.2021 г. общият брой на регистрирани-
те случаи е 421 515 (заболяемост 6063,7 на 100 000).

До 27.06.2021 г. смъртните случаи с диагноза COVID-19 
са 18 027 (смъртност 259,3 на 100 000). По този показа-
тел България е на 8-мо място сред 222 страни, за които 
Worldometer (https://www.worldometers.info/coronavirus/) 
съобщава данни, докато регистрираната заболяемост поставя 
страната на 49-то място.

Сравнението само със страните членки на ЕС затвържда-
ва убеждението, че в България има сериозен проблем с кри-
зата, предизвикана COVID-19. По смъртност България е на 
трето място след Унгария и Чехия, макар че средната забо-
ляемост от COVID-19 на 100000 население е по-ниска в срав-
нение с около 2/3 от останалите страни в ЕС.

Освен смъртните случаи, които са регистрирани като 
причинени от COVID-19, НСИ съобщава за значителен при-
раст на умрелите по всички причини през определени сед-
мици на 2020 г. и 2021 г. спрямо средния брой на умрелите 
лица през същите седмици на предходния 5-годишен период. 
Особено значителен е този прираст през седмиците № 43–53 
на 2020 г. и № 8–20 на 2021 г., което по време съвпада 
с двете последователни епидемични вълни на COVID-19 (Фи-
гура 4).
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Министерство на здравеопазването анализира причините за 
високата смъртност, като ги определя, че те имат комплексен 
характер и са свързани както с разпространението на COVID-19, 
така с някои допълнителни фактори с негативно влияние, като:

 – възрастова структура на населението и заболяемост от 
тежки хронични болести;

 – лошо състояние на здравната система;
 – лошо управление на кризата.

Особено тревожен е фактът, че през целия период на раз-
пространение на пандемията в България, броят на случаите 
с COVID-19 на 100 000 от населението е сравним с данните 
на средноевропейско ниво, докато смъртността е значимо 
по-висока, включително и в световен мащаб.

Разпространението на пандемията от COVID-19 в Бълга-
рия започва от 8.03.2020 г. (Фиг. 5–7). През целия период 
до края на месец септември 2020 г. 14-дневната заболяемост 
варира между 2,34 и 47,16 на 100 000 население.

Фигура 4. Прираст на умрелите в България по седмици  
през 2020 и 2021 г. спрямо средния брой умрели  

през предходните пет години
Източник: Национален статистически институт
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Фигура 5. Потвърдени случаи на заразени с COVID-19  
по пол и възраст през периода 8 март – 31 май 2020 година

Източник: Национален статистически институт

Фигура 6. Потвърдени случаи на заразени с COVID-19 по 
седмици и статистически райони през периода  

8 март – 31 май 2020 година
Източник: Национален статистически институт

Значително по-интензивно се разпространява COVID-19 
от началото на месец октомври 2020 г. Най-висока 14-дневна 
заболяемост — 671,2 на 100000 е регистрирана през седмица 
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№ 48 на 2020 г., когато е максимумът и на седмичната по-
ложителност на тестовете, достигнала до 40,6% от изслед-
ваните проби.

По време на тази пандемична вълна най-голям брой хос-
питализирани лица е регистриран на 14.12.2020 г.: общо 
7 244 души, от които 590 в отделения за интензивно лечение 
и 6 654 в отделения/клиники за лечение на болни без услож-
нения.

По време на последната пандемична вълна най-голям 
брой хоспитализирани лица е регистриран на 5.04.2021 г.: 
общо 10 649 души, от които 747 в отделения за интензивно 
лечение и 9 902 в отделения/клиники за лечение на болни 
без усложнения. Най-голяма натовареност на интензивните 
отделения е регистрирана на 8 април 2021 г. — 813 болни.

От 20.05.2021 г. седмичната положителност на тестове-
те е под 4%, с устойчива тенденция към понижаване, дос-
тигнало до под 1% от изследваните проби през седмица № 24 
(към 15.06.2021 г. положителни за SARS-CoV-2 са 0,99% 
от направените тестове). Общият брой на новорегистрирани-
те случаи на COVID-19 на 100 000 души за 14-дневен пери-

Фигура 7. Потвърдени случаи на заразени с COVID-19  
по седмици през периода 8 март – 31 май 2020 година

Източник: Национален статистически институт



127

Глава IІІ. Влиение на пандемичната криза върху системата на здравеопазването в България

од продължава да намалява и от 26.05.2021 г. е под 75 на 
100000, а от 6.6.2021 г. вече е под 50 на 100000.

От началото на ваксинационната кампания срещу COVID-19 
в България, започнала на 27.12.2020, до 30.06.2021 г. са по-
ставени общо 1 761 277 дози от наличните в България ваксини 
срещу COVID-19. Със завършен ваксинационен курс са 805 473 
души. Към 27.06.2021 г. ваксинационният обхват с една доза 
ваксина при лицата на възраст над 18 г. е 16,3%, а със завър-
шена имунизация са 14,6% от хората в тази група. При лицата 
на и над 60 г. възраст с една доза са обхванати общо 446 432 
души (22,64% от подлежащите). Със завършена имунизация 
са 397 957 души (20,18% от подлежащите).

Ваксинационният обхват 27.06.2021 г. по възрастови 
групи (завършен имунизационен курс) е както следва: 18–
24 г. (5%); 25–49 г. (10%); 50–59 г. (16%); 60–69 г.(21%); 
70–79 г. (22%) и 80+ г. (14%).

Нисък е ваксинационният обхват при медицинския пер-
сонал — едва 20,8% от подлежащите са със завършен иму-
низационен курс.

В домове за възрастни хора и хора с увреждания със 
завършен имунизационен курс са 32,0% от обитателите.

Оценката на риска за страните от ЕС/ЕИО, свързан 
с разпространението на SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) вари-
анта, направена от ECDC (European Centre for Disease Preven-
tion and Control. Implications for the EU/EEA on the spread 
of the SARSCoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern — 23 
June 2021. ECDC: Stockholm; 2021.) сочи, че SARS-CoV-2 
Delta (B.1.617.2) вариантът се предава с 40–60% по-лесно 
от Alpha (B.1.1.7) варианта. По-големият брой на заразе-
ните хора може да доведе и по-голям брой хоспитализации 
и смъртни случаи, с потенциален риск да бъдат достигнати 
нивата от есента на 2020 г., в случай че не бъдат предприети 
адекватни мерки.

Прогнозата на базата на моделиране на епидемичния 
процес е, че е възможно този вариант да стане доминиращ 
в страните от ЕС/ЕИО и че 70% от новите инфекции със 
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SARS-CoV-2 още в началото на август ще се причиняват от 
делта варианта, а в края на м. август делът на този вариант 
ще достигне 90%.

 – Най-висок е рискът за заразяване и заболяване при 
лицата, които не са боледували от COVID-19 и не са 
ваксинирани;

 – Добра защита имат хората, получили и втората доза от 
ваксините, които се прилагат по двудозова схема. Тези, 
които са ваксинирани само с първата доза са по-слабо 
защитени от заболяване.

 – Данните от наличните публикации сочат, че делта 
вариантът не е свързан повишен риск от повторна ин-
фекция при лица, които вече са били заразени с някой 
от преди циркулиращите варианти на SARS-CoV-2.

 – Като рискови групи по отношение на по-тежко боле-
дуване, хоспитализация и смърт се посочват старите 
хора и тези с придружаващи заболявания.

В България епидемичната обстановка от края на май до 
началото на юли е спокойна — броят на новорегистрираните 
случаи на 100 000 население е нисък, ниска е и седмичната 
положителност на тестовете, намалява броят на хоспитали-
зираните и на смъртните случаи.

3.2. Мехапизми и инструменти за отстраняване  
на проблемите в здравната система в България

Общи принципи за постигане на целите

Принципите, разглеждани като основни начала, за пости-
гане на управленските цели, а именно за отстраняване на про-
блемите на българската здравна система са в следните посоки:

Запазване на солидарния модел на здраво осигуряване
Въпреки че по някои експертни оценки цената на модела 

за здравно осигуряване в сравнение с държавно- бюджетното 
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финансиране на здравеопазването е по-висока, към момента 
няма сериозни обществени нагласи или ясни предложения 
от експерти за преосмисляне на избрания модел на здравно 
осигуряване. Затрудненията в поддържането на този модел 
са особено изразени в условията на криза, но те не липсваха 
и в предходните години, когато се генерираха „виртуални“ 
резерви на НЗОК поради простата причина, че държавата не 
разполагаше реално с необходимите средства. През 2019 г. 
и 2020 г. въпреки явните финансови затруднения причи-
нени от кризата се прави опит всичките средства да бъдат 
използвани за здравеопазване, като при добро икономическо 
състояние на държавата няма причина през 2021 г. бюдже-
тът да бъде още по-изчистен без наличието на трансфери. 
Що се касае до солидарността — тя е част от общите ценнос-
ти и принципи, които трябва да направляват развитието на 
здравните системи в ЕС.

Запазване на НЗОК като единствена институция разпре-
деляща средствата от задължителното здравно осигуряване

За разлика от почти липсващия дебат относно евентуал-
на промяна на модела на здравеопазване, темата за броят на 
здравноосигурителните каси е обект на периодични диску-
сии, при които биват изразявани различни мнения. Според 
оценки на експерти от СЗО ключовите проблеми в предста-
вянето на здравноосигурителната система в България не са 
свързани с липсата на конкуренция между осигурителните 
(застрахователните) фондове, тъй като всички те (пробле-
мите) могат да бъдат решени при добре функционираща сис-
тема с една каса, при това при по-ниски разходи. Опитът 
с въвеждането на множество здравно осигурителни (застра-
хователни) фондове в други страни от Източна Европа също е 
в подкрепа на запазване на сегашното статукво на НЗОК. 
Успоредно с това трябва да се създават благоприятни условия 
за развитието на доброволното здравно осигуряване, като на-
селението бива насърчавано да го използва като алтернатива 
на директното плащане за здравни услуги.
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Действия и насоки за постигане на целите

Усъвършенстване на достъпа на населението до меди-
цинска помощ:

Подобряване на достъпа на населението до извънб-
олнична медицинска помощ

Гарантиране на здравно осигурените лица реален 24 часов 
достъп до лекарска помощ или медицински специалисти. Иде-
ята за въвеждането на общо практикуващите лекари, бе те да 
осигуряват първична лекарска помощ на здравно осигурените 
лица 24 часа на ден и да са филтър към по-скъпото специализи-
рано и особено болнично лечение. 10 години по-късно реалнос-
тта показва, че тези задачи не са изпълнени. 24 часовото разпо-
ложение е практически неосъществимо, тъй като мнозинството 
от практиките са индивидуални — 94,8% от общия им брой. 
Филтриращата роля също е дискутабилна с оглед непрекъснато 
растящите хоспитализации през спешните отделения на болни-
ците. Това налага въвеждане на нови форми на организация 
на работа, които да гарантират на здравно осигурените лица 
максимален достъп до медицинско обслужване извън системата 
на болниците и спешната помощ, когато случаите не са такива.

Освобождаване на достъпа до тесни специалисти. Ад-
министративното ограничение на достъпа до тесни спе-
циалисти на базата на регулативни стандарти при ОПЛ е 
постоянен генератор на недоволство и при пациенти и при 
лекари. Въпреки нарастващия брой първични посещения, 
неудовлетвореността у пациентите остава, както и съмнени-
ята в ефективното използване на направленията и липсата 
на заинтересованост у пациента за осъществяване на контрол 
върху разходите. Поради тази причина е необходимо да се 
обмисли промяна на административната регулация към та-
кава включваща пациентът като контролиращ разходите.

Усъвършенстване и оптимизиране на достъпа на насе-
лението до болнична медицинска помощ

Въвеждане на дневния стационар, еднодневната хирур-
гия и други. Множество дейности извършвани по традиция 
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в болниците биха могли да бъдат извършвани в извънболнич-
ния сектор. Но това далеч не винаги е необходимо да се 
прави. Достатъчно е да бъде регламентиран дневния стацио-
нар в болниците, а модерните методи на лечение изискващи 
минимален престой да бъдат стимулирани. Освен удобство 
за пациента, намалени разходи за болницата, за обществото 
ползите биха били многократно по-големи чрез намаляване 
на временната нетрудоспособност, т. е. намаляване на разхо-
дите на общественото осигуряване.

Подобряване на достъпа на населението до спешната 
медицинска помощ

Разкриване на спешни кабинети с легла за краткотрайно 
наблюдение и осигурен транспорт за пациентите в населените 
места където съществувалите болнични структури претър-
пят преструктуриране — освобождаване от несвой ствените 
задължения на спешната помощ (превоз на болни за хемо-
диализа, амбулаторни прегледи на пациенти извън часовете 
на личните им лекари и т. н.), което ще позволи по-адекватно 
изпълнение на основните задачи на спешната помощ.

Идентифициране на подходящи политики за справяне 
с предизвикателствата

Целесъобразните лостове на здравната политика включват:
Подобрение на управлението на системите:
 – укрепване на сътрудничеството между органите в сфера-
та на фискалната и на здравната политика и използване 
на широк набор от инструменти за бюджетно планира-
не, за да се съдейства за постигането на ефективност, 
прозрачност и отчетност;

 – изготвяне на стратегии за информационните технологии 
и управлението на данни в подкрепа на дейностите за 
наблюдение и ръководство и засилване на борбата с ко-
рупцията, измамите и злоупотребата с публични средства; 
и регламентиран начин, основан на доказателства, и при-
лагане на оценяване на функционирането на системите;

 – предварителна и последваща оценка на реформите 
по систематичен и регламентиран начин, основан на 
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доказателства, и прилагане на оценяване на функцио-
нирането на системите;

 – ясно определяне на ролите на публичните органи по 
отношение на услугите за дългосрочни грижи, с цел 
интегриране на здравните и социалните услуги посред-
ством правна рамка и подобряване на административ-
ната ефективност;

 – подобряване на адекватността и качеството на човеш-
ките ресурси в сектора на здравеопазването чрез адап-
тиране на планирането към потребностите, адаптиране 
на стимулите, проучване на възможността за наемане 
на лекари в трансграничен план, и планиране в дъл-
госрочен план.

Насърчаване на устойчивостта и ефикасността на 
финансирането и разходите:

 – гарантиране, че пакетите от социални придобивки, кои-
то се изплащат от държавата, се основават на критерии 
за ефективност на разходите и за справедливост, и че 
схемите за поделяне на разходите съдействат за огра-
ничаване на публичните разходи, като същевременно 
бъде запазен достъпа;

 – проектиране на механизми за определяне на заплатите 
и за закупуване с цел насърчаване на ефективността и 
на справедливостта;

 – преминаване към нови системи за здравеопазване, различ-
ни от традиционния модел, съсредоточен върху болници-
те, като се подсили ролята им за контрол и предоставяне 
на направления за първични медицински грижи, и се 
насърчи координирането и интегрирането на грижите;

 – подобряване на устойчивостта на болничните грижи 
чрез подобряване на механизмите за финансиране, 
намаляване на оперативните разходи и подобряване 
на сравняването на резултатите и показателите между 
болниците;

 – укрепване на ефективното използване и достъпността 
на лекарствените продукти чрез насърчаване на общест-
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вените поръчки и повишаване на ролята на генерич-
ните и биоподобните лекарства, подходящи политики 
за контрол на цените и насърчаване на рационалното 
използване на лекарства;

 – допълнително проучване на механизми на междудър-
жавно сътрудничество за справяне с проблемите на 
наличност и достъпност на лекарствените продукти в 
държавите от ЕС. Това следва да включва подходящи 
регулаторни механизми на равнище ЕС и споразумения 
за съвместно възлагане на обществени поръчки;

 – предоставяне на възможност ОЗТ да вземат ефективни 
по отношение на разходите решение за обхвата във връз-
ка с нови и съществуващи технологии, включително 
посредством сътрудничество между държавите членки;

Подобряване на достъпа, качеството и ефективността 
на здравните грижи:

 – укрепване на политиките за насърчаване на здравето и 
превенция на заболяванията: насърчаване на кампании 
относно рисковите фактори, разработване на интегрирани 
многосекторни и включващи широк кръг от заинтересо-
вани страни инициативи и привеждане в съответствие 
на финансовите планове с графика на политиките;

 – увеличаване на достъпността до висококачествено об-
служване, като се намали времето за чакане и фи-
нансовата тежест на разходите за здравеопазване за 
домакинствата, включително неофициалните плащания;

 – вземане под внимание на нуждите на уязвимите гру-
пи, по-специално чрез съответните фискални полити-
ки и политики за социална закрила, междусекторно 
сътрудничеството в предоставянето на съобразени с 
културата услуги;

 – предоставяне на подходящи равнища на грижи на 
нуждаещите се посредством насърчаване и оценка на 
качеството и ефективността;

 – насърчаване на независимия живот и подпомагане 
на предоставянето на здравни услуги и дългосрочни 
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грижи у дома и в общността, вместо в институционални 
структури, когато това е целесъобразно;

 – насърчаване на остаряването в добро здраве и предо-
твратяването на влошаването на състоянието на хората 
с хронични заболявания.

3.3. Национален план за заетостта в България 
и възможности за промени, вследствие на СOVID-19

Кризисната ситуация, която настъпи в следствие на пан-
демичната обстановка от COVID-19 все по отчетливо се отра-
зява както на всички сектори на икономиката, така и на про-
вежданите социални политики. В периода до настъпване на 
кризисната ситуация европейските икономики бележат отно-
сително растеж, като българската не прави изключение. Това 
относително добро състояние дава известен оптимизъм за 
възможностите на реагиране в такава извънредна ситуация. 
Пазарът на труда, който до този момент се характеризира 
с добри показатели се очаква да бъде подложен на определен 
натиск. Анализът на показателите на пазара на труда преди 
настъпване на кризисната обстановка би дал добра възмож-
ност за осъществяване на вече действащия План за действие 
на заетостта в България. Промените ще бъдат наложителни, 
както и в самия държавен бюджет, така и в реализираните 
активни политики на пазара на труда.

Политиките на пазара на труда в България  
в периоди на кризисни ситуации

През последните периоди на обозримо икономически 
и политическо развитие на България за втори път осъщест-
вяваните социални политики по отношение на пазара на 
труда са изправени пред предизвикателства, които трябва 
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да се преодоляват с особена бързина и вземане на правилни 
решения.

Първият такъв период бе преходът към пазарна иконо-
мика, който предопределя своите приоритети в националната 
социална политика, в това число и в политиката на пазара 
на труда. През този период в края на миналото столетие се 
измени ролята на държавата по отношение на собствеността 
и при регламентирането на социално- трудовите взаимоот-
ношения. Понастоящем държавата гарантира материалното 
осигуряване на населението само в рамките на минималните 
социални стандарти, а държавните органи определят само 
минимума от трудови права на работниците, които са уста-
новени чрез действащото трудово законодателство.

Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен 
модел на заетостта със социална насоченост е вече в завър-
шен етап от това развитие и експертите отчитат, че този пре-
ходен период е продължил доста по-дълго от предвижданото 
и е отнел на България поне двадесет години.

За това свидетелстват процесите, извършвани във всеки 
от структурните блокове на социално- трудовите отношения, 
в голяма степен определящи характера на пазара на труда 
и сферата на заетост, а именно: на пазара на труда, в сферата 
за производствена заетост, в блока от отношения, обхващащи 
заплащането на труда и присвояване на неговите резултати, 
и в отношенията, опосредстващи потреблението като услови-
ята за формиране на жизнено ниво и едновременно условията 
за възпроизводство на работна сила.

Едновременно пазарът на труда създава пространство 
за проява на обективния икономически закон за взаимо-
действие между търсенето и предлагането на работна сила, 
изпълняващо преди всичко функцията по тяхното балансира-
не. Така механизмът на пазара на труда се явява механизъм 
за разпределение на индивидуалния труд по отрасли и сфе-
ри на общественополезна дейност, механизъм за превръща-
не на потенциала на трудовите ресурси в обществен труд, 
реализиращ възможностите на човека и носещ му доход. 
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Следователно за крайна цел при регулирането на пазара на 
труда и неговото социално приемливо функциониране може 
да се счита продуктивната заетост на човека.

Втората и много решаваща функция и фактор на 
действие на икономическия закон за взаимодействието меж-
ду търсенето и предлагането на работна сила е определянето 
на началната цена на работната сила като главен стимул за 
заетост и източник за осигурена издръжка на самия работ-
ник и неговото семейство.

В началния период на изграждане на пазара на труда 
като част от стоковия пазар, единствен негов регулатор е 
бил механизмът на свободната конкуренция, опираща се на 
закона за търсенето и предлагането. Под този натиск е ста-
вало преливането на работна сила в по-изгодни отрасли. Но 
ставащите под влиянието на научно- техническите новости 
процеси на специализация и разделение на труда са прави-
ли работната сила все по-тясно професионално ориентирана, 
което затруднявало „преливането“ й от отрасъл в отрасъл.

Възникнали обективни основания за съществуване на 
безработица. Освен това капиталът започнал да се обединява 
и концентрира, стремейки се към монополизация и промя-
на в своите сфери на влияние. Всичко това са социално- 
икономическите предпоставки за възникване на държавното 
регулиране на пазара на труда като сфера за насочване на 
работната сила.

При това работната сила като главен обект за регули-
ране се разглежда от нас като трудови ресурси. Работната 
сила като способност на индивида за труд (иначе трудът е 
потенциален), а трудът като целесъобразна дейност на човека 
(функционираща работна сила) с цел себеосигуряване със 
средства за живот, ни се представя като различни функцио-
нални форми на трудови ресурси. В такъв контекст съотно-
шението между тези категории е непротиворечиво и подчи-
нено на определена логика на развитие.

Трудовите ресурси включват: трудови резерви от по-
стоянно живеещите в дадена община (потенциална работна 
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сила), а също и действаща работна сила — заетите трудещи 
се и безработни лица. Според контингента — това е тази 
част от населението в трудоспособна възраст (заето и неза-
ето), към която се прибавят работещите млади хора (които 
все още не са навършили 18 години, но упражняват труд 
при определени условия), работещите пенсионери, от чис-
лото на които се изваждат хората с увреждания от първа 
и втора група.

Намиращата се в стадия на насочване (на пазара на труд) 
работна сила, попадайки в сферата на производството, започ-
ва да се употребява от него. При това в производствения про-
цес се въвличат средства за производство, предмети и оръдия 
на труда, т. е. материалните фактори за производство. Тук 
работната сила „захвърля“ стоковата си форма и се превръ-
ща в производителна сила (част от производителните сили 
на обществото).

При това ролята на нивото за заплащане на труда като 
основно условие за наемането на работна сила е нееднознач-
на: високата работна заплата от една страна увеличава търсе-
нето на работни места от страна на икономически активното 
население, а от друга води до неговото съкращаване, тъй 
като при работодателя се увеличават разходите за работна 
заплата, следователно растат разходите за производство. Ста-
раейки се да ограничи този процес, работодателят увеличава 
органичния строеж на капитала, освобождава жив труд, спо-
собствайки за увеличаване на прослойката от лица, вливащи 
се в средите на безработните. Апробирането на тези процеси 
в интересите за съблюдаване на конституционните права на 
всички членове на обществото е важна задача на социалната 
политика в пазара на труда и сферата на заетост.

Сферата на заетост и пазарът на труда си взаимодейст-
ват по закона за „скачените съдове“ — колкото е по-голямо 
напрежението на пазара на труда (надвишаване на пред-
лагането над търсенето), толкова по-малко е в сферата на 
заетост и обратно. Поради това неговото състояние е един 
от ключовите показатели за всички държавни решения 
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в социално- трудовата сфера и съвместните (тристранни) спо-
разумения в сферата на социалното партньорство.

Възниква въпросът защо проблемът за регулиране на 
пазара на труда придобива такава актуалност в България?

Работата е в това, че пазарните преобразования много не-
равномерно обхващат всички звена на икономиката, проник-
ват в нейните вътрешни механизми и взаимозависимости. 
Тяхното управление с цел формирането на единен национа-
лен пазар на труда изисква съгласувани действия.

Критичен момент на пазара на труда настъпва през 
периода на преструктуриране на българската икономика 
1990–1997 година. Този период е свързана с процесите на 
приватизация и преобразуване на „социалистическата“ дър-
жавна собственост в частна собственост и освобождаването 
на голямо количество работна сила. Този процес протича 
спорадично с определени пикове и спадове, като продължава 
относително дълъг период от време. Всичко това е свързано 
с регламентираните периоди на приватизация от държавата 
на различните сектори на икономиката.

Необходимостта от засилване на държавното начало в ре-
гулирането на пазарния модел на заетост се диктува и от 
обстоятелството, че се запазва видима част от държавния 
сектор в структурата на производство. Поради това и ролята 
на държавата в нейното регулиране не трябва да се намалява 
на преходния период за развитие на икономиката. Съвремен-
ните по своята социална значимост мерки за регулиране на 
заетостта на икономически активното население като форми 
за включване на индивидуалния труд в обществения такъв 
с цел получаването на доход и реализирането на творческите 
заложби на личността са длъжни да носят основното натовар-
ване в системата от мерки за регулиране на нивото на живот.

В процеса на регулиране на икономиката все по-очевид-
но става несъответствието между значимостта и мащабите 
на преобразования в икономиката и тяхната социална цена. 
Дава отражение недооценяването при реформистката соци-
ална политика за заетост от гледна точка на тяхното място 
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в структурата на факторите за жизнено ниво на население-
то, а също така и влиянието им върху трудовата мотивация 
и търсенето на средства за живот, т. е. върху трансформи-
рането на социално- трудовите взаимоотношения като цяло.

Възникването в реформиращото се време на наемен труд, 
имуществено неравенство, социално разслоение на обществото 
по ниво на доходи прави остро актуална обществената задача 
за съгласуване на интересите на всички слоеве от населението 
в социално- трудовата сфера — задачата за достигане на консен-
сус между интересите на работодателите и наемните работни-
ци. Това също става най-актуална цел на управляващата сис-
тема на пазара на труда с всички произтичащи от нея задачи.

Дискусията за целите на регулиране на социално- трудо-
вата сфера, в която влиза и пазарът на трудовата сила, са 
започнали още преди реформите. Тогава е преобладавала 
трактовката на целите, нейното регулиране като достигане 
на пълна и всеобща заетост. В икономическата литература, 
публикувана след 1992 г., се виждат опити за преосмисляне 
на съдържанието за пълна заетост, присъщо на периода за 
пълна заетост и задължителен труд. В това време много ав-
тори с понятието „пълна заетост“ са свързвали заетостта с об-
ществено полезен труд на цялото трудоспособно население.

Подобни представи правели формално безпочвени изказва-
нията на някои икономисти за възможността на трактовката на 
неефективната заетост като форма на скрита безработица, съ-
провождаща „пълната заетост“ в административно- командната 
система.

Встрани от различните несъществени модификации по-
зициите на изследователите на този въпрос основно са пред-
ставени сега от две достатъчно оформили се гледни точки. 
Първата от тях като основополагащ признак за пълна заетост 
счита пълното задоволяване на потребностите на населението 
от труд. Втората в основата на пълната заетост поставя при-
знака за съответствие между потребността на населението от 
труд (предлагането на труда) и платежоспособното търсене 
на труд (броя на работните места).
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От двете приведени гледни точки ни се струва, че първа-
та отговаря повече на социално- икономическата цел за регу-
лиране на труда, тъй като тя характеризира пълната заетост 
от страна на задоволяване на потребностите на човека и ги 
поставя на първо място.

Втората обозначила се позиция страда според нас от 
подмяна на понятието „пълна заетост“ с друго определение, 
характерно по-скоро за балансирането между веществените 
и личните фактори на производството. При цялата си важност 
„балансираността“ характеризира заетостта от страна на удов-
летворяване на потребностите на производството от ефективно 
използване на работната сила и производствените мощности. 
Това ниво на взаимоотношения е много съществена съставля-
ваща от интереса на работодателя, но то не разкрива в пълна 
степен интереса на обществото от пълна заетост на население-
то в условията на пазарна икономика, а представлява един от 
нейните количествени показатели. Има място и тълкуването 
на „пълна заетост“ като съвкупност от първична и вторична 
заетост, т. е. вариантът, при който на работника не му стигат 
средствата от първата заетост в качеството си на източник 
за материално обезпечаване. Това прави за него вторичната 
заетост като източник за допълнително заплащане и издръж-
ка на себе си и семейството си. Това е по-скоро количествен 
подход. Човек има правото самостоятелно да определя коя 
от сферите на заетост за него е основна и коя допълнителна 
и какви да бъдат мащабите на всяка от тях.

Практически функцията за балансираност на веществе-
ния и личния фактор на производство се явява като рацио-
нална заетост, като много подвижна и оптимална за всеки 
даден период от време комбинация между работната сила 
и средствата за производство — цел на локалната политика 
по заетост.

За обществото като цяло е важно също така обществе-
ното равновесие на силите, което би стимулирало икономи-
ческото процъфтяване не по пътя на потискане на нечии 
интереси, а по пътя на достигане на техния консенсус и со-
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циален мир. Това и влиза в задачата за държавно регулиране 
на пазара на труда. При това държавата се явява:

 – като гарант за конституционните права на гражданите;
 – като работодател, организиращ и отговарящ за паза-
ра на труда в рамките на държавната и общинската 
собственост;

 – като страна в тристранните споразумения в сферата на 
социалното партньорство.

Мерките за държавно въздействие на пазара на труда са 
насочени към оптимизиране на основните му елементи- пред-
лагането на работна сила, което се отнася спрямо структури-
ращата се в съответствие с търсенето на определена структу-
ра и качество на работните места структура в зависимост от 
пола и възрастта, квалификационни характеристики, усло-
вия за заплащане и т. н.

Втората критична ситуация настъпва по времето на фи-
нансовата криза през периода 2008 и 2009 година. В Бълга-
рия този период настъпва с известно забавяне и възстановя-
ването на икономиката продължава до 2010 г. В сравнение 
с предишния период на криза равнището на безработица не 
в такива критични стойности, но се забелязват определени 
негативни явления в определени сектори на икономиката 
и от там негативни процеси на пазара на труда. Характерни 
са пикове на висока безработица в определени региони на 
страната за които има най-тежки последици.

Преодоляването също е доста бавно и мъчително и е 
свързано с „плащането“ на определена социална цена, която 
обществото като цяло се налага да плати.

Това са сложни и многостранни икономически процеси, 
които корелират с макроикономическите компоненти на па-
зарната икономика като: съотношението между нивото на зае-
тост и цената на труда, динамиката на формите на собственост 
(в условията на структурна промяна), инвестиционният и да-
нъчният климат, социалното напрежение в обществото и т. н.

Основно подобни глобални въпроси се решават от пра-
вителството на страната като главен носител на държавните 
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интереси, изхождайки от националната концепция за 
социално- икономическо развитие. Обаче не бива да се отри-
чат и възможностите за активно влияние на другите субекти 
за развитието на пазара на труда 84.

Целите и задачите на социалната политика при регули-
ране на пазара на труда и продуктивността на заетостта се 
състоят в следното:

 – създаване на всички необходими предпоставки за ико-
номически ръст, структурна промяна на производството 
с цел създаване на нови и съхраняване на модерни-
зираните работни места за заетост на икономически 
активното население;

 – придаване на работната сила на гъвкавост, подвижност 
с цел свободно преливане между отраслите, сферите за 
прилагане на труда и професиите, а също така и между 
териториите в интерес на нарастване на производител-
ността на труда и жизненото ниво;

 – съединяване на всички параметри на търсене и пред-
лагане на работна сила, обезпечаване естествено ниво 
на безработицата;

 – съдействие за устройване на работа и социална защита 
на безработните и социално уязвими слоеве на иконо-
мически активното население на пазара на труда;

 – формиране на нова мотивация за високопродуктивен 
труд на личността;

 – достойно ниво на работна заплата и доход, адекватен 
на собствената квалификация, опита и степента на 
предприемчивост;

 – материална заинтересованост и гражданска отговорност 
на индивида за поддържане на жизнения стандарт на 
неговото семейство;

84 Bogdanova, M. Sosial politicies and programmes in Europe. // Proceed-
ings of ADVED 2019-5th International Conference on Advances in Education 
and Social Sciences, 21–23 October 2019, International Organization Center 
of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 469–476, ISBN: 978-
605-82433-7-8.
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 – отстраняване на причините и факторите както от вън-
шен, така и от вътрешен характер, обуславящи съхра-
нението на непълната заетост или скритата безработица.

При това за регулиране пазара на труда те се изменят 
в зависимост от:

Нивото на субекта на управление:
 – общонационално (макрониво);
 – регионално (ниво на административна област);
 – локално (микрониво, отразяващо интересите на ли-
чността или групови интереси).

Време за тяхното осъществяване:
 – краткосрочни (текущи, оперативни);
 – средносрочни (тактически);
 – дългосрочни (перспективни).

Според източниците за финансиране:
 – средства от държавния бюджет, извънбюджетни сред-
ства, средства на обществени организации или на тър-
говски структури, средства от фондове на оперативни 
програми, финансирани от Европейския съюз.

Според характера и формите за въздействие:
 – преки (закони, подзаконови актове, постановления, 
разпореждания на администрацията и др. подобни);

 – косвени (данъци, тарифи, обменни курсове на валути, 
лихвени нива по кредити и др. подобни);

 – смесени (национални програми за социално- иконо-
мическо развитие, целеви адресни национални програми, 
целеви адресни регионални програми, програми за за-
страховане от рисковете на пазара на труда: безработица, 
закъсняване с плащането на помощи за безработица).

По съдържание и очаквани последствия:
 – поощрителни;
 – забранителни;
 – ограничителни;
 – защитни.

Избирайки тези или онези регулиращи мерки, управля-
ващият субект всеки път трябва да се основава на собствената 
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си конкретна ситуация на пазара на труда, разкритите при 
анализа тенденции, техните оценки и определяне предпо-
читането на тази или онази мярка на пазара на труда, тях-
ната съгласуваност или противоречивост по отношение на 
съществуващото законодателство, възможните социално- 
икономически последствия и др.

Конкретното използване на едни или други мерки за 
регулиране на пазара на труда представлява само по себе си 
съвкупност от изброените по-горе направления и форми за 
осъществяване на социалната политика. Въпреки това всеки 
път тя се отнася или към типа на пасивна политика на па-
зара на труда, или към активния й тип. Дадената типология 
за социална политика е одобрена от МОТ (Международна 
организация на труда) и се използва в нейните документи.

Основа на пасивната политика на пазара на труда се 
явява отговорността на държавата за положението на работ-
ника и работодателя на пазара на труда. Такава политика е 
характерна за преходната икономика и предполага опреде-
лени гаранции за работниците от страна на държавата за 
периода за стабилизация на страната. По същество тя се 
явява продължение на държавния патернализъм в услови-
ята на изграждане на пазарна икономика и е насочена към 
изглаждане на социалните конфликти.

Към мерките за пасивна политика на пазара на труда 
се отнасят: регистрация на гражданите, обърнали се към 
службата по заетост, определяне помощта при безработица, 
организация за своевременното получаване на помощта за 
безработни, предсрочно пенсиониране.

Бидейки неотделима част от социалната политика на 
държавата в периода на изграждане на пазарна икономика, 
пасивната политика на пазара на труда преследва главната 
си цел- стабилизиране на нивото на потребление от трудос-
пособните лица, попаднали в положението на безработни, из-
бягвайки по този начин конфликта между труда и капитала.

Критиците на подобен курс считат пасивната политика 
на пазара на труда социално опасна и заплашваща с мързел 
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и паразитни настроения и мотивации от страна на безра-
ботните, потискащи правата на работещите членове на об-
ществото. Противниците на преобладаването на пасивните 
програми за регулиране на пазара на труда, в това число 
и програмите за застраховане от безработица твърдят, че за 
държавния бюджет, както и за бюджетите на другите нива, 
главна задача трябва да стане съдействието на продуктивната 
заетост, а не „консервацията“ на безработицата. А това е вече 
мярка за активна политика на пазара на труда.

Основа на активната политика на пазара на труда тряб-
ва да стане съдействието на безработния в неговото активно 
търсене на способи за включване в трудовата заетост, което 
би му позволило да обезпечава финансово себе си и семей-
ството си с доходи и други средства за съществуване. Иначе 
казано, активната политика на пазара на труда прехвърля 
отговорността за положението на човека и неговото семейство 
на самия него. Той ще живее в съответствие със своя доход 
от собствената заетост и тогава само от него зависи положе-
нието на хората, които издържа 85, 86.

Активната политика на пазара на труда е призва-
на да предпазва от поява на масова безработица. Затова тя 
предвижда:

 – профилактични мерки на службите по заетост съвместно 
с работодателите за преориентация и професионална 
преквалификация на персонала на предприятията и 
организациите, осъществяващи структурното преус-
тройство на производството;

85 Terziev, Venelin. Social efficiency as a measure of social activities. // 
Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference on Education, 
Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — Istanbul, Turkey, Inter-
national Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, 
pp. 363–373, ISBN: 978-605-82433-6-1.

86 Terziev, Venelin. Effects of the impact of the active policies on the la-
bor market. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference 
on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — Istanbul, 
Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, 
Turkey, 2019, pp. 381–395, ISBN: 978-605-82433-6-1.
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 – активно търсене на работно място и устройване на 
работа в съответствие с професията, личният опит и 
наклонностите на работника;

 – мерки по съдействие на самозаетостта;
 – професионално консултиране на желаещите да открият 
собствена фирма;

 – субсидии в размер на едногодишната помощ за безра-
ботица;

 – непарични форми за поддръжка на дребния и семей-
ния бизнес.

По такъв начин активната политика е насочена към за-
силване на конкурентността на работната сила, съдействие 
на всички форми за индивидуална заетост, в това число се-
меен бизнес и фермерство.

Трудностите на различните периоди диктуват невисоко 
ниво за реализация на тази отговорност в областта на жизне-
ното ниво- нивото на минималните социални стандарти. Но 
другите насоки в държавното съдействие на заетостта: со-
циалната защита на работещите и безработните, социалната 
помощ и поддръжка в областта на заетостта — понастоящем 
се нуждаят от съответстващия инструментариум за оценка 
на собствената дееспособност.

Отказвайки се от своите патерналистически в миналото 
позиции в областта на организацията на труда и заетост-
та, държавата не трябва да остава безучастен наблюдател 
на трудностите, с които се сблъсква населението във връзка 
с промяната на икономическия модел. Тя трябва да се проя-
вява като активен субект за прогнозиране и регулиране на за-
етостта с присъщите само на нея специфични функции в сфе-
рата на заетостта- заплащането на труда и неговата социална 
поддръжка, социалната защита и социалното партньорство.

Настоящата кризисна ситуация по повод разпростране-
нието на вирусна инфекция на COVID-19 поставя отново на 
изпитание реализираните социални политики по отношение 
на безработицата и заетостта. Цели сектори на икономи-
ката са в принудителен застой и други са ограничени до 
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такава степен, че функционирането им е минимално. Това 
предполага активни процеси на натиск върху действащата 
социална система. Доколко тя е в състояние да понесе тези 
критични процеси и в какъв обем те ще се случат предстои 
да видим, но за всички е ясно че негативното влияние вече е 
факт и то ще се засилва. Независимо от това, че българската 
икономика в последните години бележи ръст, то напредъ-
ка е доста крехък и незначителен за да може да компенсира 
случващото се.

Основата на европейската активна социална политика 
на пазара на труда е свързана с проектното начало. Това е 
процес, който изисква подготовката на проекти от местните 
общности, които да бъдат представени за финансиране по оп-
ределените оперативни програми. Този подход на реализира-
не дава възможност да се реализират и финансират проекти, 
които са доказано необходими за местните общности и ще 
послужат за подобряване на социалната среда.

За съжаление този подход изисква доста продължителен 
период за осъществяване, който е съпътстват с конкурсна 
процедура, предварителна оценка на проектните предложе-
ния и последващо сключване на съответните договори за 
изпълнение. Практиката показва, че необходимото време за 
подобна процедура е около 6 месеца при оптимално й осъ-
ществяване.

В тази кризисна ситуация при която почти всички сек-
тори на икономиката с малки изключения са засегнати, се 
пита дали това е възможен сценарий и доколко той ще отго-
вори на обществените очаквания.

Възможните решения в тази посока са няколко. При 
действие в режим на извънредно положение да се предпри-
емат интервенции, които да имат временен характер и да про-
менят Националния план за действие в сферата на заетостта. 
Обикновено такива кризисни мерки трябва да бъдат пред-
хождане от обстоен и детайлен анализ — за което времето е 
недостатъчно и няма как да се реализира, т. е. те трябва да 
стъпят на предишен опит в периоди на кризисни ситуации.
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Ако ние се базираме на натрупания предишен опит 
и търсим апробирането на тези мерки, то трябва да съобра-
зим, че автоматичното им пренасяне в сегашната ситуация е 
невъзможно и дори немислимо. Потребността от бърза реак-
ция поставя на изпитания не само българското правителство, 
но и останалите европейски правителства, които би следвало 
да действат в синхронна политика, обуславяна от членството 
ни в Европейския съюз.

Обусловена и налична в настоящия момент такава поли-
тика на практика не съществува, освен наличието на ком-
плекс от предпазни мерки свързани с живота и здравето на 
хората. Това поставя въпроса дали тя ще се реализира или 
дали националните органи не трябва да действат самостоя-
телно, без да очакват такава европейска синхронизация. 
По-вероятно е да се случи второто и всяка отделна държава 
да се опита да приложи подходящ и адекватен механизъм. 
Към настоящият момент са известни мерките, които прила-
гат държави като Италия и Испания. Това са пасивни мерки 
на директна компенсация във финансов и натурален ресурс, 
които да осигурят относително нормален живот в период на 
карантина. Това дава относително спокойствие на хората, 
които са засегнати и са карантинизирани и дава възможност 
да се отложи за относително кратък период на вземане на 
останалите решения.

В България този процес на вземане на решения във 
вече текуща кризисна ситуация се забави и предварително 
предложения комплекс от такива пасивни мерки все още не 
сработва и няма как да се оцени неговото въздействие. Още 
повече българския парламент прави многократни промени 
в тази посока и конкретно реализираните предложения все 
още не са в действие. Това увеличава натиска върху социал-
ната система, като службите по заетост отчитат все повече 
и повече регистрирани безработни лица, от различни засег-
нати сектори на икономика. В този случай действат обичай-
ните способи на социално подпомагане — обезщетения при 
безработица при условията на действащия Кодекс за социал-
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но осигуряване, помощи при особен тежък социален статус, 
помощи при хора с ограничени възможности и др.

Това разбира се не е очакваното решение на проблема 
и при всички случай системата на социално осигуряване 
в широкия смисъл на това понятие ще бъде подложена на 
далеч по-силен натиск. При тази ситуация ще се наложи 
прилагането на извънредни мерки при отчитане на конкрет-
ните обстоятелства (най-засегнати сектори, предстоящо осво-
бождаване на голямо количество работна сила, регионални 
различия, приход на хора от други държави, които се при-
бират в България в следствия на създалата се кризисна си-
туация и др., области с относително висок брой на заразени 
от COVID-19, и др.) 87, 88,  89, 90.

В посока на реализиране на активните мерки, то този 
процес в начален стадий на развитие. Не се предлагат процес 
на тяхното активно обсъждане и реализиране, като се отчита, 
че стресовата ситуация в която е поставена социалната сис-
тема, тя не е способна да реагира толкова бързо и адекватно. 
Комплексът от мерки и мероприятия следва да е доста раз-

87 Terziev, Venelin. The legacy for the beginning of the market economy 
transition in Bulgaria. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International 
Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — 
Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 
Istanbul, Turkey, 2019, pp. 301–308, ISBN: 978-605-82433-6-1.

88 Terziev, Venelin. Policies for building a functioning labour market in 
Bulgaria. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference 
on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — Istanbul, 
Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, 
Turkey, 2019, pp. 309–316, ISBN: 978-605-82433-6-1.

89 Terziev, Venelin. Factors influencing employment and unemployment 
policies in Bulgaria. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International 
Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — 
Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 
Istanbul, Turkey, 2019, pp. 317–323, ISBN: 978-605-82433-6-1.

90 Terziev, Venelin. Flows of labor force and types of labor markets in 
the transition economy. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International 
Conference on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 
— Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 
Istanbul, Turkey, 2019, pp. 405–418, ISBN: 978-605-82433-6-1.
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нопосочен, като например за тези от сферата на културата, 
чийто възстановяване, дори след приключване на периода на 
пандемията ще е доста дълъг. Налага се обосновано диферен-
циране на този подход на вземане на решения и „обличането 
му“ в съответната законова форма. Нашите предвиждания, че 
процеса на вземане на тези решения ще бъде закъснял и няма 
да окаже необходимото въздействие. Безспорно икономиче-
ската система на страната е в относително равновесие и тя не 
показва целият набор от елементи, които да отчитат пълен 
критичен етап, но трябва да отчетем и забавеното действие 
на този процес, който е свързан с поведението на работода-
телите. Те се опитват, че инструментариума на трудовото 
законодателство да запазят своята дейност, дори и с намалени 
темпове — ползването на платени и неплатени отпуски, про-
изводствен престой, намалено работно време, дистанционна 
работа и т. н. На тези действия от страна на работодателите 
може да се разчита в относително кратък период от месец или 
два, след което държавата трябва с пълна сила да употреби 
своите възможности за защита и регулираща функция и се 
постарае да осъществи в максимално добра степан своята 
роля на активен играч на пазара на труда. Доколко и как 
това ще се случи, предстои да видим и да усетим!? 91, 92,  93

91 Terziev, Venelin. The good practices in the regulation of social devel-
opment. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference on 
Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — Istanbul, 
Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, 
Turkey, 2019, pp. 419–429, ISBN: 978-605-82433-6-1.

92 Terziev, Venelin. Methodological approach to research and evaluate the 
main states and transitions on the labor market. // Proceedings of SOCIOINT 
2019-6th International Conference on Education, Social Sciences and Hu-
manities 24–26 June 2019 — Istanbul, Turkey, International Organization 
Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 430–438, ISBN: 
978-605-82433-6-1.

93 Terziev, Venelin. The transition labor market-competitiveness of the 
employee. // Proceedings of SOCIOINT 2019-6th International Conference 
on Education, Social Sciences and Humanities 24–26 June 2019 — Istanbul, 
Turkey, International Organization Center of Academic Research, Istanbul, 
Turkey, 2019, pp. 439–451, ISBN: 978-605-82433-6-1.
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В света на съвременното законодателство за труда за 
всеки отделен индивид, както и за обществото като цяло, 
заетостта не може да бъде излишна, естествено в широкото 
социално /а не физиологическо/ тълкуване на това поня-
тие. Горната- приемлива сама по себе си граница на обема 
и съдържателността на заетост човек определя сам. Оттам 
и незаетостта- това още не е безработица. Безработен се смята 
незает индивид, желаещ да се труди, способен за производи-
телен труд и търсещ активно работа.

Принципът за равни възможности при реализация на 
конституционното право на труд не изключва, а предполага 
диференциран подход при избора на форми за съдействие 
и поддръжка на различните групи от икономически активно-
то население, оказващо се на пазара на труда. Всички видове 
помощи трябва да бъдат еднакво достъпни за тези, които се 
нуждаят от тях. Това изисква щателна работа на структурите 
и службите по заетост по създаване, класифициране на банки 
от данни за всеки контингент и специфика на помощта.

Освен това е необходимо подреждане на целите и кон-
кретизиране на задачите по регулиране на отношенията на 
пазара на труда между всички нива на управление, както 
и активните негови субекти.

Към компетенциите на централните органи за власт се 
отнасят и тези за определяне и контрол на изпълнението на 
социалните гаранции в областта на заетостта, обезпечаване 
на обема от централизирани инвестиции за реализиране на 
общодържавни социални програми, в това число и програми 
за пълна заетост, създаване и съхранение на работни места, 
професионално ориентиране и друго сътрудничество с кор-
поративния капитал при въвличането му в процеса по ин-
вестиране в заетостта. Своето място в активната политика на 
пазара на труда трябва да заемат и регионалните структури, 
отговорни за състоянието по заетостта.

Местните органи определят статуса на безработните 
и нивото на слаба осигуреност на населението от региона, 
разкриват такива граждани и им оказват конкретна помощ 
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при устройване на работа с парични средства или помощи 
в натурална форма.

В тази връзка, в групата от мерки за активна политика 
на пазара на труда с цел съдействие на заетостта присъстват 
и т.нар. „преходни форми“ от безработица към продуктивна 
заетост, а следователно — тактическите цели за регулира-
не на пазара на труда. При това възниква необходимостта, 
както ни се струва, за уточняване на понятията „временна 
заетост“, „основна“ (първична) заетост, „допълнителна“ (вто-
рична) заетост и др. подобни.

В последно време чуждите и нашите изследователи отде-
лят голямо внимание на временната заетост като ограничено 
по време търсене на работна сила. Понякога временната за-
етост е обусловена от съдържанието на труда, ограничен от 
временен (сезонен) период.

Състояние на заетостта и безработицата  
през 2019 г. в България

Икономическият растеж и положителните тенденции на 
пазара на труда продължават до края на 2019 г.. През девет-
месечието на 2019 г. заетите се увеличават, а безработните 
и икономически неактивните лица намаляват на годишна 
база. Икономически активното население на възраст 15–64 г. 
се увеличава, въпреки неблагоприятните демографски проце-
си. Броят му е 3 282.4 хил., с 1% повече в сравнение с девет-
месечието на 2018 г. В резултат на ръста на работната сила 
коефициентът на икономическа активност за населението на 
възраст 15–64 г. през деветмесечието на 2019 г. се увеличава 
на годишна база с 1.7 процентни пункта, достигайки 73.3%.

През деветмесечието на 2019 г. заетите лица на възраст 
15–64 г. се увеличават до 3140.5 хил. с по-висок темп на на-
растване (с 2.2%) в сравнение с деветмесечието на 2018 г. За-
етостта се увеличава във всички възрастови групи, като по-го-
лямо увеличение се наблюдава при 45–54 и 55–64– годишните.
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Нараства и коефициентът на заетост за населението на 
възраст 15–64 г. През деветмесечието на 2019 г. заетите са 
70.1% от населението на възраст 15–64 г., с 2.4 п. п. повече 
в сравнение със същия период на предходната година. Кое-
фициентът на заетост за възрастовата група 20–64 г. е 75% 
средно за трите тримесечия на 2019 г. и доближава нацио-
налната цел от 76%, която следва да бъде постигната през 
2020 г. В сравнение с деветмесечието на 2018 г. стойността 
на показателя е по-висока с 2.6 п. п.

Заетостта се увеличава във всички 18 икономически дей-
ности, с изключение на заетите в търговията, ремонта на ав-
томобили и мотоциклети, които намаляват с 0.2% (1.3 хил.) 
спрямо деветмесечието на 2018 г. По-съществен ръст на заети-
те през този период се отчита в икономически дейности „Хо-
телиерство и ресторантьорство“ — с 16.3 хил., „Преработваща 
промишленост“ — с 10.5 хил. „Държавно управление“ с 8.8 
хил., „Професионални дейности и научни изследвания“ с 5.9 
хил. и „Създаване и разпространение на информация и твор-
чески продукти; далекосъобщения“ с 5.6 хил.

Във всички райони на България се отчита ръст на заетост-
та, с изключение на Северозападния район, в който заетите 
на възраст 15–64 г. намаляват с 1.6% (4.4 хил.) в сравнение 
с деветмесечието на 2018 г. В останалите пет района заетостта 
се увеличава, като най-голямо е увеличението в Югозападния, 
Южния централен и Северния централен райони. Коефици-
ентът на заетост за населението на възраст 15–64 г. е по-ви-
сок от средния за страната в Югозападния район (75.9%), 
а в Югоизточния е почти колкото средния за страната (70%). 
Най-нисък е коефициентът на заетост в Северозападния район 
(59.5%). В останалите три района стойността на показате-
ля е с близки стойности, съответно 66.8% в Североизточния, 
69.2% в Южния централен и 69.5% в Северния централен.

Безработицата намалява трайно от 2014 г. Тенденцията 
на намаление продължава и през деветмесечието на 2019 г. 
Средно за трите тримесечия на 2019 г. безработните са 144.2 
хил. В сравнение със същия период на 2018 г. броят им 
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намалява с 19.8%. Коефициентът на безработица е средно 
4.3% за деветмесечието на 2019 г., като намалява с 1.1 п. п. 
спрямо същия период на предходната година. Равнището на 
безработица за България е по-ниско от средното за ЕС-28 от 
2014 г. По данни на Евростат тази тенденция продължава 
и през деветмесечието на 2019 г., като средната стойност на 
показателя за България е 4.3%, а за ЕС-28 е 6.4%.

Намаление на броя на безработните се отчита при всички 
възрастови групи. Безработните младежи на възраст 15–24 г. 
продължават да намаляват в абсолютно изражение и като 
дял от работната сила. В сравнение с деветмесечието на 
2018 г. броят им намалява с 37.2% до 13 хил., а коефици-
ентът на младежка безработица намалява с 4.5 п. п. до 8.9%. 
От 2015 г. равнището на младежка безработица (15–24 г.) 
за България е по-ниско от средното за ЕС-28. По данни на 
Евростат тази тенденция продължава и през деветмесечието 
на 2019 г. — за България стойността на показателя средно 
за деветмесечието е 9.4% при 14.5% средно за ЕС-28.

Равнището на младежите, които не са в заетост, обра-
зование и обучение на възраст 15–24 г. намалява трайно 
от 2014 г. По последни данни на Евростат, през 2018 г. за 
България то е 15%, намалявайки на годишна база с 0.3 п. п. 
при средна стойност за ЕС-28 от 10.5%. За периода на изпъл-
нение на Националния план за изпълнение на Европейската 
гаранция за младежта 2014–2020 г., младежите на възраст 
15–24 г., които не са заети и не участват в образование и обу-
чение намаляват с 36.2% — от 149 хил. през 2014 г. до 95 
хил. през 2018 г. по данни на Евростат.

Продължава тенденцията на намаление на продължително 
безработните, която се наблюдава от 2014 г. През деветмесечие-
то на 2019 г. в сравнение със същия период на предходната го-
дина броят им намалява с 19.4% до 83.5 хил., а коефициентът 
на продължителна безработица намалява с 0.6 п.п до 2.5%.

Наред с намалението на безработицата намалява и ико-
номически неактивното население. Икономически неактив-
ните лица на възраст 15–64 г. са 1 195.7 хил., със 7.1% 
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по-малко спрямо деветмесечието на 2018 г. Обезкуражените 
лица на възраст 15–64 г. продължават да намаляват и през 
деветмесечието на 2019 г. са 62.1 хил. На годишна база се 
отчита значителен спад в броя им — с 26.9%.

Регистрираните в службите по заетостта безработни по 
данни на Националната агенция по заетостта продължават да 
намаляват през деветмесечието на 2019 г. спрямо същия пе-
риод на предходната година, като средномесечният им брой 
достига 184 053 лица. Наблюдава се забавяне на темпа на 
намаление на безработните лица. Намалението на годишна 
база през деветмесечието на 2019 г. е 10.1%, при 14.7% през 
деветмесечието на 2018 г.94, 95.

Средномесечното равнище на безработица достига 5.6% 
през периода януари- септември 2019 г. В сравнение със съ-
щия период на предходната година се отчита спад с 0.6 п. п.

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта в бюрата 
по труда могат да се регистрират като търсещи работа заети 
лица, пенсионери и учащи. През деветмесечието на 2019 г. от 
това право са се възползвали средномесечно 2 429 заети лица, 
956 учащи и 2 057 пенсионери. Броят на лицата и в трите гру-
пи нараства спрямо деветмесечието на 2018 г., което е резул-
тат от целенасочените действия на Агенцията по заетостта за 
привличане и активиране на трудови ресурси за преодоляване 
на недостига от кадри в някои отрасли или региони. При уча-
щите доминират лицата без квалификация — 71.7%, което е 
свързано с действията по активиране на младежите, вкл. от-
паднали от образователната система, а при заетите и пенсионе-
рите преобладават специалистите, съответно 63.8% и 52.9%.

Динамиката на регистрираните безработни през девет-
месечието на 2019 г. се характеризира с ръст на входящия 
и спад на изходящия поток от безработни в сравнение със 
същия период на предходната година.

94 http://www.mlsp.government.bg/natsionalni- planove-za-deystvie-po-
zaetostta

95 https://www.nsi.bg/
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Очакванията за развитие на пазара на труда през 
2020 г. преди настъпване на кризата

Силните страни на пазара на труда през 2019 г. се изра-
зяват в стабилната икономическа среда, фискалната устой-
чивост, повишаването на заетостта, намаляването на безрабо-
тицата, повишаване на разходите за образование и обучение, 
ниската инфлация, прилагането на програмите и мерките на 
активната политика по заетостта, цифровизацията, изграде-
ният капацитет и натрупан опит на компетентните институ-
ции и устойчивата нормативна база, подкрепата на европей-
ските институции и фондове 96, 97.

Слабите страни на пазара на труда през 2019 г. намаля-
ват интензитета си, но остават. Тук се включват недостигът 
на квалифицирани кадри, особено със средно образование, 
разминаването между търсените от работодателите кадри 
с определени умения и предлаганата работна сила, високият 
дял на безработните без квалификация и с ниско образова-
ние, големите регионални различия в заетостта и заплаща-
нето, краткосрочната заетост (със случаен, сезонен характер, 
често нерегламентирана), продължителната безработица сред 
неравнопоставените групи, въпреки постоянното й намале-
ние, големият брой неактивни лица. Недекларираният труд 
продължава да нарушава функционирането на пазара на тру-
да, въпреки ограничаването му в резултат от съвместните 
усилия на институциите и социалните партньори. Като цяло 
ниското образование, квалификация и неравенствата, свър-
зани със социално- икономическото положение, представля-
ват основни пречки пред усъвършенстването на човешкия 
капитал с потенциални последици върху нивото на умения-

96 Георгиев, Марин. Балансирана карта за оценка като инструмент за 
усъвършенстване на управлението. Академия за иновации и устойчивост, 
Пловдив, 2019, 147 стр., ISBN 978-619-7246-24-7.

97 Terziev, V., Georgiev, M. The place of programming in the state‘s social 
policy. // Review of Behavioral Aspect in Organizations and Society, 2(1), 
2020, pp. 25–30. https://doi.org/10.32770/rbaos.vol225-30.
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та и потенциала за растеж. Недостатъчно се използват въз-
можностите на новите технологии и цифровата икономика 
за висококачествена заетост. Емиграцията се отразява нега-
тивно на предлагането на труд, а различията в равнищата на 
заплащане спрямо по-развитите страни- членки остава като 
фактор за продължаването й.

Заплахите за пазара на труда през 2020 г. — част от тях 
имат дългосрочен характер като демографските тенденции, 
структурните несъответствия в търсенето и предлагането 
на труд, недостига на умения, особено дигитални. Други 
заплахи се загатват през 2019 г. и могат да се проявят 
по-съществено през 2020 г. като например влошаването 
на икономическата конюнктура и нарастване на рисковете 
за икономическия растеж, значителната задлъжнялост на 
нефинансовите корпорации, която би могла да попречи на 
средносрочните перспективи за растеж, ограничаването на 
износа и поръчките, увеличаването на натиска върху за-
плащането вследствие на недостига на работна сила и огра-
ниченото откриване на нови работни места в определени 
сектори, недостиг на финансиране поради изчерпване на 
средствата от европейските структурни фондове в края на 
програмния период. Частният сектор ще бъде предпазлив 
по отношение на откриването на нови работни места в ус-
ловия на натиск за повишаване на заплащането на труда. 
Индустриалните отношения се адаптират бавно към паза-
ра на труда, който става все по-разнороден, глобализиран 
и нетрадиционен. Оценки на Българска народна банка за 
цикличната позиция на икономиката показват, че в нача-
лото на годината икономическата активност в страната е 
била над потенциалното си равнище. Тези оценки дават 
сигнали, че от гледна точка на предлагането част от ре-
сурсите в икономиката продължават да са натоварени над 
оптималното си ниво, което е в съответствие с наблюдава-
ната дългосрочна тенденция към значително понижение на 
безработицата и запазване на висока норма на натоварване 
на производствените мощности.
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Възможностите за пазара на труда през 2020 г.

Осигуряване на необходимите средства от държавния 
бюджет на Република България за обучение на заети и без-
работни лица за придобиване на търсените от работодателите 
умения, включително изпреварващо обучение, търсене на 
решения на проблемите чрез:

 – промени в план-приема в образованието;
 – за безработните — изпреварващи обучения и обучения 
по заявки на работодателите;

 – обучения за заетите;
 – внос на работна сила от трети страни;
 – осигуряване на по-атрактивни условия на заплащане 
и труд;

 – оползотворяване на неизползвания потенциал от чо-
вешки ресурси чрез активиране на лицата, които не 
работят и не търсят работа;

 – подкрепа за съчетаване на семейния с професионалния 
живот, гъвкава заетост, заетост при непълно работно 
време, запазване на трудовата активност на лицата в 
пенсионна възраст и др.;

 – провеждане на информационни кампании сред бълга-
рите, живеещи в чужбина за възможностите за профе-
сионална реализация в България, насърчаване завръ-
щането на висококвалифицирани кадри след обучение 
или работа в други страни;

 – осигуряване на заетост, включително към общините, за 
намаляване на бедността от малките населени места и 
селските райони, осигуряване на по-бързи преходи от 
неактивност към заетост, включително с инструментите 
на социалното подпомагане;

 – отстраняване на преградите пред активното търсене на 
работа, породени от бедност, влошено здраве и лоши 
битови условия;

 – по-ефективно разпределение и използване на човешките 
ресурси с пренасочване към по-качествени и по-произ-
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водителни работни места, както чрез осигуряване на 
високотехнологично оборудване и нови технологии, 
така и чрез подобряване на уменията и мотивацията за 
работа, обучение на мениджърите и др. В краткосрочен 
план чрез подкрепа за географската и професионалната 
мобилност на работната сила може да се отговори на 
търсенето на пазара на труда, но в дългосрочен план 
отговорът на намаляващия брой на работната сила е в 
повишаването на производителността на труда;

 – анализиране на процесите и разработване на мерки, по 
примера на страните с вече натрупан опит в прилагането 
на новите технологии и в т. ч. за секторите, в които работ-
ните места са изложени на риск поради автоматизацията 
и цифровизацията, както и областите и професиите, в 
които ще се създадат повече работни места;

 – развитие на законодателството за регламентирането на 
промените в трудовите отношения, както и осигуря-
ване на социална сигурност за работещите при новите 
форми на труд — мобилна работа в информационните 
и комуникационните технологии, работа с ваучери, от 
разстояние и др.

Приоритетни направления на действие през 2020 г.

Националният план за действие по заетостта през 2020 г. 
ще включва дейности за стабилизиране функционирането 
на пазара на труда, за да е в готовност, както за ускорява-
що се икономическо развитие, така и с оглед на външните 
и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. 
Целта е да се развива човешкия капитал, за да отговори 
на потребностите на икономиката и да е в състояние за 
бърза адаптация при настъпване на промени в търсенето 
на работна сила, породени както от новите технологии, 
така и при структурни промени. За повишаване на предла-
гането на работна сила ще продължи работата с трудовия 
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потенциал — чрез активиране на неактивните лица и изпре-
варващо обучение на работната сила, мотивиране и профе-
сионално ориентиране. Планът ще продължи да допринася 
за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната 
в изпълнение на Стратегията на ЕС „Европа 2020“, Европей-
ския стълб за социалните права, мерките, включени в На-
ционалната програма за реформи 2020 г., препоръката на 
Съвета от 05.06.2019 г. (описана по-долу), Конвергентната 
програма, Програмата на правителството до 2021 г., задачите 
на Актуализираната стратегия по заетостта 2013–2020 г., 
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция 
за младежта 2014–2020 г., Националната стратегия за учене 
през целия живот 2014–2020 г., Националната стратегия за 
хората с увреждания 2016–2020 г., Националната програма 
за развитие: България 2020 и др. Същевременно в НПДЗ 
2020 г. ще има резерви за финансиране на спешни мерки 
при негативни явления чрез преразпределение на средства.

България предприема мерки за изпълнение на Препо-
ръка на съвета от 9 юли 2019 година относно националната 
програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща 
становище на Съвета относно Конвергентната програма на 
България за 2019 г. (2019/C 301/02), публикувана в Офи-
циален вестник на ЕС на 5 септември 2019 г. под номер C 
301/02. В Препоръката е посочено, че:

 – Пазарът на труда се подобри, но все още има предиз-
викателства. Заетостта достигна най-високото си рав-
нище от присъединяването на България към ЕС, а 
безработицата е под средното равнище за ЕС. Въпреки 
тези положителни промени, някои групи от население-
то, като нискоквалифицираните работници, младите 
хора, ромите и хората с увреждания, продължават да 
се сблъскват с трудности при намирането на работа. 
Прилагат се специфични мерки в подкрепа на трайно 
безработните, които представляват 3% от активното 
население през 2018 г. Комбинация от ефективни и 
непрекъснати информационни мерки, активни поли-
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тики по заетостта и интегрирани социални услуги и 
услуги по заетостта би могла да подобри пригодността 
за заетост на групите в неравностойно положение и 
шансовете им за намиране на работа.

 – Нарастващият недостиг на умения в България изисква 
значителни инвестиции. Пригодността за заетост на мла-
дите хора може да се повиши, ако бъдат подобрени качест-
вото и ефективността на стажовете и чиракуването. Освен 
това участието в мерки за повишаване на квалификацията 
и преквалификация сред възрастното население е много 
слабо. Въпреки предприетите мерки за насърчаване на 
развитието на цифровите умения, в България равнището 
на основните цифрови умения остава сред най-ниските в 
ЕС (29% от физическите лица притежават основни ци-
фрови умения в сравнение със средно 57% за ЕС).

 – Въпреки ратифицирането на Конвенцията на Междуна-
родната организация на труда относно определянето на 
минимална работна заплата и провеждането на няколко 
кръга преговори през 2018 г., работодателите и синди-
калните организации все още имат различни становища 
относно критериите, които да се прилагат при опреде-
лянето на минималната работна заплата. Има поле за 
по-широк консенсус относно въвеждането на обективен 
и прозрачен механизъм за определяне на заплатите. 
Междувременно, въпреки че участието на социалните 
партньори в замисъла и изпълнението на политиките и 
реформите изглежда се е увеличило, все още е необходи-
ма непрекъсната подкрепа за засилен социален диалог.

 – Образователните резултати са ниски и продължават да 
бъдат силно повлияни от социално- икономическия ста-
тус на родителите. Това отразява предизвикателствата, 
свързани с качеството и приобщаващия характер на 
системата на образование и обучение. България инвес-
тира недостатъчно средства в образованието, особено в 
предучилищното и началното образование — две области, 
които са от решаващо значение за създаването на равни 
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възможности от ранна възраст. Участието в качествено 
образование и грижи в ранна детска възраст е слабо, осо-
бено за ромите и децата от други групи в неравностойно 
положение. Процентът на преждевременно напусналите 
училище все още е висок, което има отрицателни после-
дици за бъдещата пригодност за заетост и резултатите 
на пазара на труда. Приложимостта на професионалното 
образование и обучение за пазара на труда и наличи-
ето на дуално професионално образование и обучение 
продължават да бъдат недостатъчни. При все че някои 
мерки са в процес на изпълнение, има необходимост от 
допълнителни усилия, за да се гарантира, че наборът 
от умения на завършващите висше образование може 
да допринесе за преодоляване на недостига на умения в 
краткосрочен и средносрочен по последователен начин.

 – В България все още се наблюдава високо равнище 
на неравенство на доходите и на риск от бедност или 
социално изключване. Въпреки че намалява, процен-
тът на бедност или социално изключване през 2018 г. 
беше 32,8%, което все още е значително над средното 
равнище за ЕС. Системата за социална сигурност не 
обхваща всички заети лица и е недостатъчна за сп-
равяне със значителните социални проблеми. Това 
отразява ниското равнище на социалните разходи, 
неравномерната наличност на социални услуги на те-
риторията на страната и ограничените преразпредели-
телни ефекти на системата за данъчно облагане. През 
2018 г. доходите на най-богатите 20% от населението 
бяха 7,7 пъти по-високи от тези на най-бедните 20%, 
което все още е сред най-високите равнища в ЕС. Въ-
преки някои мерки, адекватността и обхватът на мини-
малните доходи остават ограничени и все още липсва 
обективен механизъм за редовното им актуализиране. 
Предоставянето на социални услуги е възпрепятства-
но от ниското им качество и липсата на интегриран 
подход към активното приобщаване. Все още има раз-
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лики в достъпа до социални услуги, здравеопазване и 
дългосрочни грижи. Това подкопава способността им 
да осигурят всеобхватна подкрепа за най-уязвимите 
групи, като например ромите, децата, възрастните 
хора, хората с увреждания и хората, живеещи в сел-
ски райони. Част от населението изпитва затруднения 
при получаването на достъп до жилища на достъпни 
цени. Поради това са необходими повече усилия с цел 
стимулиране на активното приобщаване, насърчаване 
на социално- икономическата интеграция на уязвимите 
групи, включително ромите, подобряване на достъпа 
до качествени услуги и предприемане на мерки за пре-
махване на материалните лишения.

Препоръчва се България да предприеме следните дейст-
вия през 2019 и 2020 г.:

Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на 
уменията, включително на цифровите умения. Да повиши 
качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщава-
щия характер на образованието и обучението, по-специално 
за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да 
предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобря-
ване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги 
по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните 
доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително 
чрез намаляване на преките плащания от страна на паци-
ентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

Ще продължат да се прилагат препоръките на Съвета 
относно пътищата за повишаване на уменията, рамката за 
качество на стажовете, европейската рамка за качествено 
и ефективно чиракуване и ключовите компетентности за уче-
не през целия живот.

Във връзка с посоченото по-горе, визията на Националния 
план за действие по заетостта през 2020 г. се определя като:

 – „Подкрепа за растежа на икономиката чрез създаване 
на условия за осигуряване на търсената по количество 
и качество от работодателите работна сила, вкл. чрез 
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активиране и повишаване пригодността за заетост на 
неравнопоставените групи на пазара на труда, прио-
ритетно от най-слабо развитите райони.“

В тази връзка през 2020 г., както и през 2019 г., в ак-
тивната политика на пазара на труда водещи са услугите за 
търсещите работа и за неактивните лица, както и обучението 
на работната сила.

Действията в Плана ще създадат условия за намаляване 
на неравновесията на пазара на труда като се подобри съче-
таването на предлагането и търсенето на труд (по количество 
и по качество) и се осигурят бързи и качествени преходи 
от безработица и неактивност към заетост чрез развитие на 
услугите и сътрудничеството с работодателите. Повишава-
нето на квалификацията и уменията на безработните лица 
и на заетите лица им дава възможност да постигнат при 
равни други условия и по-висока производителност на тру-
да. Подпомагането на безработните при търсене на работа, 
включването в обучение и заетост на най-уязвимите групи 
от безработни осигурява социално включване за тези гру-
пи, заработени доходи и осигурителни права, постъпления 
от данъци и осигуровки за държавата. Поемането на част 
от разходите за персонал на фирмите, особено за малките 
и средните предприятия, е на практика подкрепа и насър-
чаване те да създават работни места. Подкрепа ще се оказва 
и за инвестиции в райони с висока безработица.

Осигуряването на обучения и заетост за неравнопоставе-
ните групи е шанс за излизане от капана на бедността и за 
реализиране на някои от задачите на социалната икономика. 
Провеждане на информационни кампании с цел повишаване 
осведомеността относно ползите от повишаването на умени-
ята и насърчаване на участието в различни форми на обуче-
ние е начин за привличане на тези, които имат най-голяма 
нужда от обучение — нискоквалифицираните безработни.

В случай на влошаване на международната икономическа 
среда вследствие на сривове на международните пазари, ре-
гионални конфликти и движение на големи групи от хора от 
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едни към други страни и на вътрешната среда вследствие на 
кризи и природни бедствия, т. е. при песимистичен вариант 
ще се осигурява целево субсидирана заетост по програми, като 
заетостта ще постига и други цели като напр. подобряване 
на сигурността, опазване на околната среда, възстановяване 
и подобряване на инфраструктурата на населените места и др. 
При извънредни ситуации и природни бедствия ще се осигу-
рява временна заетост в регионите, които имат затруднения.

Основните цели и приоритети на националната политика 
по заетостта през 2020 г. при прогнозирания икономически 
ръст за 2020 г. в прогнозата заложена в Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2020 г. или по-висок 
ръст, стабилна вътрешна среда и ръст на вътрешното търсене 
включват 98:

 – Подкрепа за икономиката чрез осигуряване на един от 
основните фактори за устойчив ръст — качествена и 
по-производителна работна сила според потребностите на 
работодателите. Намаляване на неравновесията между 
предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа 
за създаване на качествени работни места в реалната 
икономика за постигане на растеж, благоприятен за 
заетостта. Подобряване на бизнес средата и запазване 
на заетостта в основните сектори на икономиката, на-
маляване на нерегламентираната заетост и недеклари-
раните плащания. Повишаване качеството на работната 
сила в малките и средните предприятия. Намаляване 
на различията в заетостта между регионите.

 – Увеличаване на участието на пазара на труда и намалява-
не на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст 
чрез активиране и обучение за придобиване на търсени 
от работодателите знания, умения и компетентности.

 – По-успешно включване и усвояване на умения от безработ-
ните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване 
на работа и постигане на устойчива заетост. Постигане на 

98 https://www.az.government.bg
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целите на Европейската гаранция за младежта за по-уско-
рено намаляване безработицата сред младежите, особено 
от групата на неактивните (NEET‘s). Намаляване на броя 
на продължително безработните и в изпълнение на пре-
поръката на Съвета относно тази целева група.

 – Постигане на по-голяма ефикасност и качество на услу-
гите по заетостта, прилагане на нови услуги, включи-
телно чрез системно сътрудничество с бизнеса, по-тясно 
взаимодействие с частните трудови посредници и пред-
приятията за осигуряване на временна работа. Бързи 
преходи от заетост в заетост за търсещите работа лица 
с висока квалификация и възможности за кариерно 
развитие. Постигане на дълготраен ефект при приоб-
щаването към пазара на труда на най-уязвимите групи 
чрез оказване на интегрирани услуги от териториалните 
поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за 
социално подпомагане. Повишаване на ефекта от про-
грамите, проектите и мерките на активната политика 
на пазара на труда във връзка с препоръките от про-
ведените нетни оценки и подобряване на финансовата 
ефикасност на изразходваните средства.

 – Развитие на междуинституционалното взаимодействие 
и социалното партньорство.

 – При внезапно влошаване на икономическата ситуация 
и по-нисък ръст на БВП от планирания, вследствие на 
непредвидени обстоятелства от външен характер, при-
родни бедствия, финансови дисбаланси и др. подобни 
се добавя и приоритет: Намаляване на безработицата 
чрез информация за свободните работни места в ця-
лата страна, осигуряване на обучения, насърчаване 
на вътрешната мобилност, включване във временна 
заетост на определен брой безработни в региони с вло-
шена икономическа среда, осигуряване на обучения и 
посреднически услуги за бърз преход към нова заетост 
за освободения персонал от предприятия в затруднено 
положение и/или прекратили дейността си.
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Основните дейности в Националния план  
за действие по заетостта

Националният план за действие по заетостта през 2020 г. 
ще включва действия в следните основни направления 99, 100:

1. Подкрепа за насърчаване на икономически растеж 
благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, 
развитие на основни сектори на икономиката с благоприятно 
въздействие върху заетостта: в т. ч. промишленост и околна 
среда; енергетика; селско стопанство; строителство; транс-
порт; туризъм; информационни и комуникационни техноло-
гии; здравеопазване; търговия в т. ч. подкрепа на заетостта 
в малките и средните предприятия.

2. Подготовка за бъдещите промени в труда под въз-
действие на новите технологии.

3. Подобряване на социалния диалог чрез включване на 
социалните партньори във формирането и изпълнението на 
политиките по заетостта.

4. Развитие на регионите.
5. Подобряване на функционирането на пазара на труда:
 – Осигуряване на работна сила с квалификация и умения 
съобразно търсенето на бизнеса и с оглед на бъдещите 
потребности;

 – Осигуряване на заетост за неравнопоставените групи 
на пазара на труда в програми, проекти и мерки от 
Закона за насърчаване на заетостта и Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“; изпълнение 
на Гаранцията за младежта; Подобряване на услугите 
за активиране на безработните, консултиране и про-
фесионално ориентиране към търсени на пазара на 
труда професии и специалности за бързо устройване 
на нова работа и намаляване на продължителността на 

99 https://www.az.government.bg
100 http://www.mlsp.government.bg/natsionalni- planove-za-deystvie-po-

zaetostta
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безработицата; активиране на неактивни в т. ч. обезку-
ражени лица; насърчаване на вътрешната мобилност;

 – Ограничаване на нерегламентираната заетост и неде-
кларираните плащания на работещите;

 – Политика по доходите и пасивна политика на пазара 
на труда;

 – Осигуряване на социална сигурност и социално включ-
ване;

 – Свободно движение на работници в рамките на ЕС и 
заетост на лица от трети страни.

6. Подобряване на управлението на политиките по зае-
тостта: Националната агенция по заетостта, Главна инспек-
ция по труда, други институции.

Изпълнението на поставените цели и дейности в Национал-
ния план за действие по заетостта ще бъде чувствително затруд-
нено от създалата се качествено нова и различна обстановка.

Независимо от това, че част от работодателите задържат 
под една или друга форма своите служители и това поддържа 
изкуствено пазара на труда в относително равновесно поло-
жение, то ситуацията ще се промени драстично в следващия 
съвсем близък период от време.

Част от персонала на най-засегнатите сектори на иконо-
миката, като туризъм, обществен транспорт, и др. започнаха 
процес на освобождаване от работа на своите служители. 
Това ще промени доста бързо предвидените прогнози за уве-
личаване на заетостта и запазване и дори намаляване на 
равнището на безработица.

На практика на пазара на труда ще се формират други 
уязвими групи, които пряко са следствие ос създалата се 
пандемична обстановка. Това ще наложи преформулиране 
на целите и приоритетите на действие н Националния план, 
дори и промяна на финансовата му рамка.

На пазара на труда ще попаднат хора, които имат съ-
ответната квалификация и специфични компетенции — но 
в настоящата ситуация са невъзможно да бъдат приложими. 
Възможните варианти за действие са в няколко посоки: те 
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да бъдат финансово подпомогнати чрез съответното парично 
обезщетение, като се очаква че дейността в която са били 
ангажирани ще се възстанови достатъчно бързо след при-
ключване на кризисната ситуация или да се търси действие 
в посока за насочването им към все още наличните свободни 
други места, които не отговарят на тяхната квалификация 
и компетенции. И двете мерки биха имали временен харак-
тер, които по-скоро да възпрепятстват попадането им в теж-
ка социална и жизнена ситуация 101.

В обществото има достатъчно отчетливи сигнали, че осо-
бено тежки проблеми съпътстват малкия и средния бизнес, 
и този който не разполага със свободен финансов ресурс. 
Това поставя по различен начин формирането на новите кри-
тични групи от хора, които са останали или ще останат без 
работа в близко време. Относително разнороден състав от 
професии и с различни възрастови характеристики човешки 
ресурс, който ще изпадне в дискомфорт да участва в пазара 
на труда при ограничено предлагане на работни места. Нали-
чието на икономически и социални дисбаланси в съответните 
райони на страната, особено в на този в Северозападната част 
на страната ще предопределя още по-тежка ситуация 102.

Подходите следва да се диференцират в две направле-
ния — първото в усилия за запазване на съществуващата 
заетост, чрез подпомагане на самите предприятия. Прилага-
ни са различни практики и технологии за осъществяване на 
такива дейности, които с променлив успех са реализирани 

101 Bogdanovа, М., Parashkevova, Е., Stoyanova, М. Agile project man-
agement in governmental organizations — methodological issues. // Proceed-
ings of INTCESS 2020-7th International Conference on Education and Social 
Sciences 20–22 January, 2020 — DUBAI (UAE), International Organization 
Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2020, pp. 765–778, ISBN: 
978-605-82433-8-5.

102 Bogdanova, M. Sosial politicies and programmes in Europe. // Pro-
ceedings of ADVED 2019-5th International Conference on Advances in Edu-
cation and Social Sciences, 21–23 October 2019, International Organization 
Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 469–476, ISBN: 
978-605-82433-7-8.
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в България. В България се наложи успешна практика за 
подпомагане на хората, които им остава малко време да пен-
сиониране за изслужено време и старост — механизъм за 
изплащане на определено възнаграждение и осигурителните 
плащания върху него за период до две години. Почти същият 
механизъм би могъл да се предложи и реализирана, като се 
определи конкретен период на действие. Възниква въпроса 
в кои направления да бъде насочен подобен финансов ре-
сурс и как той ще се разпредели максимално справедливо. 
Естествено могат да бъдат приложени различни системи от 
критерии за подбор, като намалени производствени обеми, 
намален зает персонал на база предходна численост, както 
и такива за секторите, които са пряко засегнати и не могат 
да осъществяват своята дейност. Всеки един от критерии-
те би следвало да има определена коригираща тежест при 
вземане на съответното решение за подпомагане. Това е ме-
ханизъм който лесно би се реализирал и ще даде най-бързо 
резултат, като ще способства да не се освобождава работна 
сила за периода на кризисната ситуация. Въпросът е отново 
дали пазарното поведение на съответното предприятие ще се 
възстанови достатъчно бързо и в пълен обем след приключ-
ване на необичайната криза от пандемията на COVD-19.

Все пак налице и към този момент са предприятия, кои-
то преустановиха своята дейност и освободиха почти целия 
се персонал — особено тези в сферата на услугите, които 
не могат да ги осъществяват под никаква друга форма 103 
(Bogdanova, 2019а).

Това налага и въпросът да се мисли какво се случва 
с този персонал, който има специфични умения и за да бъдат 
те реализиране е необходимо включването им в подобни дей-
ности. Ако това е невъзможно би следвало да се търси изход 

103 Bogdanova, M. Sosial politicies and programmes in Europe. // Pro-
ceedings of ADVED 2019-5th International Conference on Advances in Edu-
cation and Social Sciences, 21–23 October 2019, International Organization 
Center of Academic Research, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 469–476, ISBN: 
978-605-82433-7-8.
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за тази група новопоявили се безработни лица. Отново има 
решения поне в две посоки — единият е пасивният подход 
с подпомагането им в кратък времеви период с финансови 
средства (под различни форми — обезщетения, социални по-
мощи и др.) или другата преквалифицирането им в такава 
област в която се очаква да им бъде осигурена заетост. Го-
ляма част от тази група в последните години не са били ак-
тивни играчи на пазара на труда и това се явява непривична 
тяхна роля и в началото ще има адаптационен период, т. е. 
осъзнаването, че се намират в качеството на безработни лица 
на не особено динамичен и затворен трудов пазар. Това са 
предимно хора от малките и семейни предприятия, които са 
осигурявали чрез своята производствена дейност или такава 
в сферата на услугите прехраната на семействата си.

Преустановяване на дейността и на големи предприятия, 
чиято дейност е основно свързана с други такива в чужди 
държави, в момента е в период на застой. Голяма част от 
персонала е в платен или неплатен отпуск, като се очаква по-
зитивно решение на кризисната ситуация и завръщането на 
всички на работните си места. Има и негативна възможност, 
която може би трябва да се очаква, че този тип производ-
ства ще се свият много и намаляването на производствената 
дейност ще бъде от само себе си на факта, че стоковите па-
зари няма да се възстановят автоматично. Това ще създаде 
допълнително голям натиск на българския пазар и ще из-
прави действащата система пред сериозно предизвикателство 
да търси възможности за решаване на проблемите чрез ин-
струментариум и мерки, които да търсят устойчива заетост.

В крайна сметка е наложително бързо да се обмисли 
промяна на целите и дейностите в Националния план за за-
етост и осигуряване на допълнително финансиране, което да 
подпомогне процеса на преодоляване на кризата, както и да 
подпомогне функционирането на пазара на труда.

Очевидно заложените прогнозни параметри за постигане 
в настоящия план следва да се променят, което ще дове-
де до негативна тенденция на заетостта и увеличаване на 
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безработицата. В настоящата програма са предвидени сред-
ства за осигуряване на заетост със средства от държавния 
бюджет на почти 13 000 безработни и обучение на 11 824 
безработни. Това ще се окаже твърде недостатъчно, като се 
има предвид, че само в последните дни на месец март ре-
гистрираните безработни на ден са няколко хиляди и този 
процес ще продължи и през следващите няколко месеца.

Прогнозирания коефициент на безработица — 4.1% ве-
роятно ще се увеличи и ще достигне далеч по-високи нива, 
като вероятно ще надмине критичните нива от периода на 
финансовата криза през 2008 г.

3.5. Измененията на пазара на труда в условията  
на пандемична криза и влиянието им върху 
системата на здравеопазването в България

В процеса на сложното пазарно преустройство на българ-
ската икономика от края на 80-те години се генерират и ак-
тивизират специфични конюнктурни фактори. През първия 
период те подтискат растежа, водят до влошаване и дори до 
отделни деформации в някои основни макроикономически за-
висимости и пропорции. През този период се осъществи либе-
рализацията на търговията и цените и започнаха мъчителните 
и продължилите дълго време реформи в аграрния сектор 104, 105.

При количественото определяне на зависимостта се от-
кроява изоставащата реакция на безработицата, което нами-
ра израз в около три пъти по-слабото изменение в нейната 
норма в сравнение с относителната промяна в брутния про-

104 Tерзиев, В. Въздействие на политиките на пазара на труда за 
осигуряване на заетост. Университетски издателски център при РУ „А. 
Кънчев“ Издателство Дема-прес – Русе, 2013, ISBN: 978-954-92964-2-6.

105 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.
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дукт. Това се свързва главно с действието на три фактора. 
Ако се интерпретират по-широко и се актуализират, тези 
фактори разкриват някои явни и скрити, косвени признаци 
на безработицата, заетостта и производителността на тру-
да; трудно преодолими разминавания между статистически 
отчитаните и действителните размери на безработица. Към 
тези фактори се включват следните по-важни въздействия:

 – В случаите на по-значителен и продължителен спад в 
производството се ускорява процесът на освобождаване 
на работници макар и да е възможно този процес да 
протича с по-различна интензивност. Равнището на 
безработица се увеличава с по-бавни темпове (а не с 
аналогични), защото по различни причини по-малко (а 
не всички) от общия брой на освободените работници 
се включват допълнително в групата на безработните.

 – Една част от съкратените се ориентират сравнително 
бързо към самостоятелна дейност, предприемачество 
(най-често в областта на дребния бизнес), други се от-
казват от участие в трудова дейност, тоест преминават 
в групата на икономически неактивните лица.

 – Всяко по-чувствително и трайно свиване на производ-
ството се отразява върху продължителността, формите 
и характера на заетостта. Увеличава се броят на заетите 
лица на непълен работен ден. Поради факта, че намалява 
обемът на производството, поради намаляващите приходи 
и печалби, фирмите се стремят към редуциране на раз-
ходите с цел по-бързо да излязат от ситуацията. Много 
често като резултат от това намалява производителността 
на труда, а и темповете на нарастване на БВП. Заетостта 
на непълно работно време може да се разглежда както 
като форма на гъвкава заетост, на реализиране на сво-
бодата на индивидите по отношение продължителността 
на работното им време, така и като „междинен“ трудов 
показател, който се формира на границата между зае-
тостта и безработицата, защото човешките ресурси не 
се използват пълноценно, работещите получават нери-
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тмично, значително по-малко и неудовлетворяващо ги 
заплащане. Така, макар формално да са заети, част от 
заетите могат да фигурират и като скрито безработни. 
На практика, особено през първия период на прехода, 
заетостта в много предприятия не съответства на опре-
делението за заетост, продължителността на работното 
време, производителността на труда и получаването на 
трудово възнаграждение не съответстват на установени-
те стандарти. Заетостта на тези хора е по-ограничена и 
по-несигурна от нормалната. Това става главно в слу-
чаите на влошаване на общия икономически темп на 
развитие, на производствени ограничения за отделните 
предприятия (пазари, доставки, кооперирани доставки и 
др.), в резултат на което се влошават производствените и 
финансовите резултати и нараства вероятността от по-ма-
сови освобождавания от работа (съкращения, уволнения).

Социалната ни система, признаваме или не признаваме, 
се намира пред сериозно изпитание. Тя, разбира се е пре-
живявала и далеч по-тежки изпитания, особено в годините 
на активни политически и икономически трансформация 
след промяна на обществения и политически строй в края 
на 90-те години на миналия век. В периода от 1989 г. и след 
това през следващите години поне още няколко пъти е била 
в кризисна ситуация. Цикличност в тези деформации на 
функционирането не могат да бъдат обосновани, но могат да 
бъдат обособени групи от фактори, които в една или друга 
степен влияят върху тях. В по-голямата си степен те са за-
висели от способността на икономиката да понесе или да не 
понесе определени натоварвания. Тези натоварвания са се 
компенсирали в едни случаи от естествения ход на опреде-
лени събития и процеси, а в други ситуации са използвани 
набор от коригиращи мерки и програми, които да възвърнат 
жизнеспособността на затихналите икономически процеси.

Поставена в ситуация на бързо променяща се среда со-
циалната система в България трудно и мудно реагира на 
създалата се нова и различна ситуация. Дори притежаваща 
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съвременните механизми за отчитане на съответните изме-
нения, тя поне на този етап не е способна да реагира адек-
ватно и приемливо на създалата се пандемична ситуация от 
COVID-19 (Фиг. 9–34).

Това в определена степен е очаквано от експертите в тази 
област, защото те отлично познават механизма на вземане на 
такива решения на национално и европейско ниво. Процес, 
който е относително дълъг и не особено гъвкав, който да 
отговори на очакванията на обществото.

Комбинацията от въздействия на множество фактори 
върху действащата ни социална система ще я изправят пред 
вземането на кризисни и бързи решения. На всички е извест-
но, че вземането на бързи решения е доста рисковано, защото 
те обективно не са подплатени с точен анализ на ситуацията 
и привидно позитивните резултати, които очакваме, поня-
кога имат достатъчно негативни последици.

Флуктуациите на пазара на труда вече започнаха и те 
са привидно прикрити от палиативните мерки на работода-
телите с цел да запазят по-дълго време равновесно състоя-
ние, което обективно вече не е такова. Дори и не изследвани 
процесите се движат с такава бързина и са толкова ясно 
забележими, че няма как да не открием критичните елемен-
ти. В тази връзка могат да се дадат редица примери, като 
затрудненото придвижване на хора и товари, ограничения 
достъп до голям набор от услуги, включително и гарантира-
ната държавна такава дейност (извършвана дистанционно 
или полудистанционно) е със забавен темп, което не само 
затруднява, то дори възпрепятства нормалното развитие на 
икономическите процеси. Това е само бегъл щрих на вече 
създалата се ситуация и анализирането и в конкретика 
и дълбочина би дало много по-ясна и  по-точна картина и тя 
със сигурност ще е в достатъчно критична фаза.

За съжаление в кризисни или извънредни ситуации ня-
маме достатъчно време за да свършим тази особено ценна 
работа и да постигнем добър анализ, който да способства 
вземането на обосновани правилни и верни решения.
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Прието е политиките с които интервенираме на пазара на 
труда да разглеждаме като пасивни и активни. В първата група 
съществува точен регламент, който под една или друга форма 
се прилага в последните повече от 30 години. През този период 
само се е променял механизма на определянето на паричното 
обезщетение при оставане без работа или пък са насочвани по-го-
лямо количество парични потоци (пак под формата на парично 
обезщетение) към една или друга целева група. В периода след 
1989 г. например се приемаше, че завършващите млади хора 
трябва да бъдат подпомогнати и стимулиране с парично обезще-
тение за определен период (до 6 месеца) за намиране на подхо-
дящо работно място. В последващият период този механизъм бе 
премахнат и се търсеха варианти за стимули по друг механизъм.

В периодите на драстично увеличаване на равнището на 
безработица или при масовите съкращения на големи групи 
от хора и за „потушаване“ на социалното недоволство обез-
щетенията се получаваха на куп за целия период, като се оч-
акваше, че това ще спомогне за формирането на малък семеен 
бизнес. При тежките условия това на практика не се случи 
и очакваното въздействие на първичните местни пазари на 
труда или беше съвсем временно или въобще не се реализи-
ра. Този механизъм в настоящата ситуация е практически 
неприложим или ако се търси подобен вариант, то трябва да 
се разработи такъв, който да удовлетвори в началния етап от 
кризисния период онези групи от хора, които не биха могли 
да се справят без такъв вид обезщетение (помощ за оцеляване).

При сегашната ситуация този механизъм на пасивна 
подкрепа би могъл да се усъвършенства или частично да 
се промени, но резултата от тези действия няма да бъде оч-
аквания или въобще няма да отговори на създалата се или 
създаващата се тежка социална ситуация.

По интересни са въздействията, които бихме очаквали от 
промяна в активните социални политики. В общият смисъл 
на понятието се очаква те да бъдат достатъчно гъвкави и да 
отговорят на очаквания, критични ситуации или настъпващи 
негативни процеси.
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За детайлен анализ и тук няма време, но е ясно, че ще 
засегнат почти всички сектори на икономиката пряко или 
косвено. Сегашният инструментариум на тази т. н. активна 
политика преди всичко разчита на програмния подход, като 
използва възможността на набор от проекти. Тази конку-
рентност създаваше очаквания и нагласи през различните 
програмни периоди проектите да стават все по-добри и по-ус-
пешни, а резултата все по въздействащ на съответната група 
от ползватели. В момента се пита — дали това е възможно 
в сегашната ситуация и дали имаме достатъчно време да 
реализираме подобен механизъм.

Спомените от близкото минало на програмите за вре-
менна заетост (които с доста по-голяма значимост се осъ-
ществяваха в малките общини), които бяха както иконо-
мически, така и политически инструмент за задоволяване 
на потребността да бъдат заети голямо количество от хора 
в обществено- полезни дейност и да получават същите хора 
определени доходи. Това даваше определено спокойствие 
и на управляващи и на местните власти, че онези, които 
продължително са извън пазара на труда ще имат опреде-
лена заетост. Друг е въпросът доколко полезността от тази 
дейност бе достатъчно обоснована.

Все още на пазара на труда не са регистрирани про-
цеси на масово освобождаване на работна сила, а по-скоро 
се използват възможностите на трудовото законодателство 
за колективно излизане в платен отпуск или определяне на 
ситуацията, като производствен престой. Това би сработило 
отлично, ако е ясно, че критичната ситуация ще приклю-
чи в обозримо кратък период. Дори и да предположим, че 
в следващите три месеца пандемичната ситуация ще бъде 
овладяна, но ще следва възстановителен период, който няма 
да бъде по-малък от няколко месеца, а за някои от икономи-
ческите субекти и доста по-дълъг.

Задържането на относително добра ситуация на пазара 
на труда в България е възможно за съвсем кратък период 
и доколкото тези процеси вече текат с пълна сила може да 
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се очаква, че високо проблемна и критична ситуация ще 
настъпи след месец или два най-много.

Безспорно, че живота и здравето на хората е от първосте-
пенна важност, но също така е безспорно, че тези хора тряб-
ва да продължат да живеят в определен социален комфорт. 
И двете обстоятелства настъпват със или без това дали ние 
ги предвиждаме и дали сме подготвени за това. И ако в мо-
мента имаме сериозни проблеми с ограничаване на обхвата 
за разпространение на едно заболяване, като се опитваме да 
предпазим здравната ни система от срутване, то не бива да 
забравяме, че и тази система е част от функциониращата 
социална система и протичащите социални процеси. Много 
бързо трябва да помислим за всички останали елементи на 
социалната ни система. За специалистите, пък и за всички 
останали е ясно, че тези елементи не могат да функционират 
сами за себе си. Очевидно вземаме кризисни решения и мерки 
само в една посока — здравната система. Останалите елементи 
от тази система сме оставили да работят по обичайния начин 
и ритъм. Дори с отложено действие процесите ще настъпят 
и при останалите елементи на системата, а те не са по-малко 
уязвими, а в някои случаи дори и в по-голяма степен.

Ето още един елемент от действието на социалната систе-
ма — образователната в нейната дистанционна форма. Някой 
политици, та дори и експерти споделят, че сме направили 
скок, който в обичайното развитие на нещата би ни коствало 
поне десет години. Този коментар е отнесем към това, че сис-
темата на основното, средното и висшето образование функ-
ционира в дистанционен режим на работа или поне това е 
очакването на ръководителите на тези системи. Трудно е да 
се приеме, че този „скок“ е тъй успешен, както ни го описват 
и без да се оспорват възможностите на дигиталното образо-
вание и дистанционното обучение, то трябва да отбележим, 
че освен технологична и техническа подготовка за него се 
изисква и т. н. социална подготовка — как и по какъв начин 
да поднесем това, което трябва дигитално да достигне до 
ползвателя — ученик, студент, работник или в най-общия 
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смисъл сътрудник. Добре изглеждащите интерактивни ме-
тоди, интерактивните класните стаи, въобще споделените 
общи електронни пространства са възможност, но не винаги 
и най-добрата. И двете страни трябва да бъдат добре подгот-
вени, както за предаване, така и за приемане на знание. Не 
говорим за транслирането на информация, а за знание. Ако 
този процес би се струвал доста лесен и прагматичен за хора, 
които имат достатъчно натрупан опит в тази посока, то тра-
диционните учители в определена степен имат недостиг на 
умения в тази посока, а и не само те 106, 107,  108, 109,  110, 111.

От плоскостта на въздействие на динамичните процеси, 
които съпътстват пазара на труда в тази извънредна ситуация, 
той все по-силно оказва пряко въздействие на функциониране-
то на здравната система. От една страна увеличеният брой на 
безработни лица попаднали на пазара на труда се осигуряват 
от държавния бюджет, като получават и съответните предви-
дени за това обезщетения от Кодекса за социално осигуряване, 

106 Terziev, V. Analyses of Labor Market Development in the Republic of 
Bulgaria and the influence of the transition period, ЦРНС, Новосибирск, 
Россия, 30.04.2015.

107 Terziev, V. Политики и инструменти за социално развитие, Innova-
tions and Sustainability Academy, 2017, ISBN 978-619-7246-14-8, 318 стр.

108 Terziev, V. Labour market policies in Bulgaria during periods of crisis. 
// 54th International Scientific Conference on Economic and Social Develop-
ment, Novosibirsk, 21–22 May 2020, Economic and Social Development (Book 
of Abstracts), pp. 16–17, ISSN 1849-7543.

109 Terziev, V. Change in the employment action plans during crisis. // 
54th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 
Novosibirsk, 21–22 May 2020, Economic and Social Development (Book of 
Proceedings), pp. 366–376, ISSN 1849-7535.

110 Terziev, V. Bulgarian universities and the crisis situation created by 
COVID-19. // 59th International Scientific Conference on Economic and So-
cial Development, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 
Cakovec, Croatia, 2020, pp. 113–117, ISSN 1849-7535.

111 Terziev, V. The change in our new social development. // 27th In-
ternational scientific conference — Knowledge for sustainability (Struga, 
N. Macedonia), Knowledge — International Journal Vol. 41.1, Institute of 
Knowledge Management, Skopje, N. Macedonia, 41, 2020, 1, pp. 77–80, ISSN 
1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version).
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а от друго страна здравната система е принудена да поема 
и тези, които не са осигурени за този здравен риск 112, 113,  114.

Анализирането на тези процеси е доста тежка задача, 
като се има предвид, че те не са предвидими, а и статисти-
ческата информация към този момент е непълна и обхваща 
единствено и само първото полугодие на настоящата година.

Едва след събирането и ализирането на достатъчно по 
обем и качество статистическа информация ще може отно-
сително точно да се оцени въздействието върху здравната 
система.

Анализирайки наличните статистически и оперативни 
данни може да се създаде относително точен модел за прео-
доляване на кризисната пандемична ситуация, като възмож-
ните решения се групират в три основни групи: политически, 
социални и икономически (Фигура 8).

Първата група: политически са тези които са свързани 
с определяне ковкретната политика при кризисни действия. 
Наличните планове за действие при кризисни ситуации се 
оказаха неприложими в целия си обем и обхван в настоящата 
пандемична кризисна ситуация, което създаде обективни пред-
поставки за вземане на политически решения. Тези решения 
са свързани с решения на българския парламент, правител-
ство, структуриране на кризисен, оперативен, ваксинационен 
национален щаб и др. Това създава условия за решаване на 
възникналата национална кризисна ситуация, като се създава 
организация извън тази, която е съществувала до този момент 
в държавата — чрез квоите административни структури.

112 Terziev, V. The Bulgarian labor market in a period of extraordinary crisis 
from the COVID-19 pandemic. // 18th RSEP International Economics, Finance 
& Business Conference — Virtual/Online 26–27 August 2020, Kadir Has Univer-
sity, Istanbul, Turkey, pp. 111–115, ISBN: 978-605-06961-5-8/September 202.

113 Terziev, V. COVID-19 and the National employment plan in Bulgaria — 
analysis and opportunities for change. // Economic Archive, Dimitar A. Tsenov 
Academy of Economics, Svishtov, 2020, (3), pp. 55–70, ISSN 0323-9004.

114 Terziev, V. The national employment plan in Bulgaria — policies, priori-
ties and necessary changes due to COVID-19. // Economic Archive, Dimitar A. 
Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 2020, (3), pp. 41–54, ISSN 0323-9004.
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Социалната група решения включва и тези, които са свър-
зани с опазване здравето на хората. Тяхната разновидност е 
особено голяма като се има предвид наборът от последици 
и създаването на превенция от последващи пандемични вълни.

В тази група от мерки са тези свързани с ограничителния 
режим на придвижване на хора, като забрана на групови съби-
рания от обществен и частен характер (конгресно- конферентни 
мероприятия, семинари, обучения, изложения, мачове, спорт-
ни събития, посещения на фитнес зали, балнеолечебни проце-
дури, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични 
центрове, концерти, театрални постановки, кинопрожекции, 
сватби, кръщенета, погребения и др., кафенета, ресторанти, 
нощни заведения, вкл. барове и клубове, игрални зали и кази-
на, хотели и къщи за гости, търговски обекти и др.), ограни-
чения за придвижване в рамките на страната, онлайн режим 
на обучение в учиилща и весши училища, забрана за посе-
щение в детски градини и ясли, ограничаване на дейностите 

Фигура 8. Модел за преодоляване на пандемична кризисна 
ситуация
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и заниманията в центровете за личностно развитие и центро-
вете за специална образователна подкрепа, извънкласни дей-
ности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, 
организирани в училищна и извънучилищна среда, ограниче-
ния в обществения транспорт и посещения и свиждания в со-
циални и интегрирани здравно- социални услуги за резидентна 
грижа и лечебни заведения за болнична помощ.

В тази група са и мерките за подобряване на граничния 
здравен контрол, както и медицинските, т. е. създаване на 
качествено нова и различна организация — приемане на еди-
нен протокол за диагностика илечение при COVID-19. Тук 
можем да отнесем и дейностите по инвестиции в болничната 
инфраструктура, осигуряване на лекарства, както и чисто 
организационните мерки, които са свързани с план за раз-
криване на ковид легла и координация на хоспитализациите.

Друго направление е свързане със социално подпомагане 
на останалите без работа в следствие на кризисната ситуа-
ция, което е свързано с получаването на парични обезщете-
ния на оснавоние на Кодекса за социално осигуряване, както 
и парично и материално подпомагане по Закона за социално 
подпомагане и приети конкретни мерки и планове.

Третата група група: икономически — това са групата 
мерки, които имат същностен характер да запазят бизнес 
средата в относително добър комфорт. Най-вече са свърза-
ни с подпомагане на работодателите да запазят заетостта на 
своите сътрудници и служители. Това са мерки за осъщест-
вяване на директна държавна субсидия за осигуряване на 
часто от размера на работните заплати и осигурителните пла-
щания върху тях за сектори на икономиката, които най-пря-
ко са засегнати от кризата. Друга възможност за реализиране 
на подобна политика са свързани с облекчена данъчна поли-
тика в различни сектори, например: туризъм.

Друга възможност е подпомагане на функционирането на 
икономиката чрез различни програми и мерки, които пред-
лага Закона за насърчаване на заетоста или чрез специални 
правителствени програми.



183

Глава IІІ. Влиение на пандемичната криза върху системата на здравеопазването в България

Фигура 9. Брой регистрирани безработни и равнище на 
безработица

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 10. Брой регистрирани безработни и равнище  
на безработица (средномесечно)
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Фигура 11. Регистрирани безработни и равнище на безработица 
по области (средномесечно)

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Показатели Всичко

Новорегистрирани безработни 240 274

С възстановена регистрация 2 243

Постъпили на работа, от тях: 125 660

– на първичен пазар на труда 117 496

– чрез посредничество на бюрата по 
труда

90 039

Отпаднали от регистрация 38 194

Фигура 12. Входящ и изходящ поток на безработните лица
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 14. Структура на регистрираните безработни лица 
в бюрата по труда

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 13. Входящ и изходящ поток на безработните лица 
(средномесечно)

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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Фигура 15. Структура на регистрираните безработни лица 
в бюрата по труда

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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Фигура 16. Структура на регистрираните безработни лица 
в бюрата по труда

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

 

 

 
 

Фигура 15. Структура на регистрираните безработни лица в бюрата по труда 
Източник: Министерство на труда и социалната политика – Агенция по 

заетостта 
 

Над 50г. 
36,9%

До 24г. 
5.2%

До 29г. (вкл. 
до 24г.) 
12.7%

От 30 до 49г. 
вкл. 

45.2%

 
Фигура 16. Структура на регистрираните безработни лица в бюрата по труда 

Източник: Министерство на труда и социалната политика – Агенция по 
заетостта 

 

Висше
13,4%

Средно
47,2%

Основно и по-
ниско
39,4%



187

Глава IІІ. Влиение на пандемичната криза върху системата на здравеопазването в България

Фигура 17. Неравнопоставени групи на пазара на труда
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 18. Заявени свободни работни места  
в дирекции „Бюро по труда“

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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Фигура  18. Заявени свободни работни места в дирекции „Бюро по труда” 
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Фигура 19. Заявени свободни работни места  
в дирекции „Бюро по труда“ (средномесечно)

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 20.Заявени свободни работни места на първичен пазар 
през първото полугодие на 2020 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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Фигура 21. Заявени свободни работни места на първичен пазар  
по икономически дейности

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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Фигура 22. Заети работни места в дирекции „Бюро по труд“
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 23. Заявени и заети работни места  
на първичен пазар през първото полугодие на 2020 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 24. Заявени и заети работни места  
на първичен пазар през първото полугодие на 2020 г.  

по икономически дейности
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 25. Заявени и заети работни места на първичен пазар  
на труда по области през периода януари-юни 2020 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 26. Постъпили на работа безработни лица за периода 
януари 2019 г. — декември 2020 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

 

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика – Агенция по 
заетостта 

 

 
Фигура 25. Заявени и заети работни места на първичен пазар на труда по 

области през периода януари-юни 2020 г. 
Източник: Министерство на труда и социалната политика – Агенция по 

заетостта 
 

 

1
5

7
2

8

1
6

0
4

3

1
9

3
5

6

2
0

3
1

6

1
9

1
7

1

1
6

3
6

2

1
4

0
1

1

1
3

0
3

2

1
7

4
3

3

1
6

4
1

8

1
4

5
4

5

1
0

6
8

1

1
5

4
5

1

1
6

6
9

6

1
5

6
1

3

1
0

5
6

0 2
4

1
3

6

3
5

0
4

0

1
7

4
2

4

1
9

4
7

8

2
3

7
5

4

2
2

3
2

3

2
0

5
3

3

1
9

8
9

8

1
5

2
2

6

1
4

5
1

2 1
8

8
8

1

1
7

5
6

2

1
5

3
4

1

1
1

3
2

4

16008
17534

16835

12953

25709

36621

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Първичен пазар 2019 г.



192

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

Фигура 27. Постъпили на работа безработни лица на субсидирани 
работни места през периода януари 2019 г. — юни 2020 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 28. Активната политика на пазара на труда (a)
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 29. Активната политика на пазара на труда (b)
Източник: Министерство на труда и социалната политика —  

Агенция по заетостта
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Фигура 33. Дневен ход на постъпилите на работа, на първичен 
пазар на труда, безработни преди и след COVID-19 кризата

Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта

Фигура 34. Брой регистрирани безработни в края на деня  
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Източник: Министерство на труда и социалната политика —  
Агенция по заетостта
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3.6. Проектиране и създаване на практически 
предложения за употреба на модели за управление

Практическо приложение на бизнес програма  
за развитие и управление на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД 
(УМБАЛ „Канев“ АД)

Анализ на необходимостта от предоставяните  
медицински услуги

Здравеопазването е сложна система, която включва 
в себе си дейности по управление, финансиране и предоста-
вяне на здравни услуги, целящо подобряване на здравния 
статус на населението на региона.

Русенска област заема площ от 2 803 км2 и е с численост 
на населението от 218 556 жители (по данни на Национален 
статистически институт). В административно — териториал-
ния обхват на област Русе попадат 83 населени места, кон-
центрирани в осем общини с население от различни етниче-
ски групи, основни от които са българи, турци, роми.

През територията на областта преминават важни между-
народни транспортни артерии — Е 70; Е 83; Е 85, има добре 
развит речен и ЖП-транспорт.

Влияние върху демографското развитие на населението 
оказват общите за развитите страни демографски процеси — 
намалена раждаемост, засилена урбанизация, както и специ-
фичните за развиващите се страни и страните в преход, по — 
високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. 
В резултат на тези процеси България, респективно Област 
Русе са в сериозна демографска криза.

По данни на Националния статистически институт към 
31.12.2019 г. населението на област Русе е 215 477 души, кое-
то представлява 3,1% от общия брой на населението в Бъл-
гария и нарежда областта на 11-то място в страната. Наблю-
дава се процес на трайно намаляване на броя на населението 
в областта, като за периода от 2015 г. до 2019 г. неговият 
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брой е намалял с 10 197 души. Това намаление е в резултат 
предимно на отрицателният естествен прираст, т. е. от значи-
телно по-големия брой на умрелите от живородените.

В област Русе за 2019 г. се наблюдава намаление в броя на 
починалите хора — 3 711, като за предходната 2018 г. регис-
трираните смъртни случаи са 3836. За последните пет години, 
с изключение на 2018 г., този показател варира в сравнително 
сходни стойности. Коефициентът за обща смъртност в област 
Русе поддържа приблизително еднакви стойности в граници-
те между 16,50–16,54 за периода 2015 г. — 2017 г., но през 
2018 г. се наблюдава увеличение на стойността му, която дос-
тига до 17,40, а за 2019 г. е 17,10. Данните, изложени в табли-
чен вид показват значително намаляване на коефициента на 
детската смъртност за последните две отчетни години 2018 г. 

Таблица 3. Географско- демографска характеристика 
на обслужваното население в област Русе за периода 2015–
2019 г. по данни на Национален статистически институт 
и Регионална здравна инспекция — гр. Русе

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Население 225 674 223 489 221 336 218 556 215 477

Живородени 1791 1778 1772 1687 1 508

Умрели 3733 3703 3675 3836 3 711

от тях деца до 1 г. 12 11 5 10 9

Раждаемост/ 
1000 души насе-

ление

7,88 7,60 7,60 7,70 6,90

Обща смъртност/ 
1000 души насе-

ление

16,54 16,50 16,50 17,40 17,10

Детска смърт-
ност/ 1000 живо-

роденидеца

6,75 6,80 9,50 5,90 6,00

Естествен при-
раст/ 1000 души 

население

–8,70 –8,60 –8,90 –9,82 –10,20
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и 2019 г., като показателя спада до 6,00 в сравнение с отчете-
ния за 2017 г. — 9,50. Това се дължи на по-добрия достъп до 
здравеопазване, съвременно оборудвани болници и неонатоло-
гични отделения към тях с високо- технологична апаратура.

На фона на относително стабилна ниска раждаемост 
и регистрирания минимален процент детска смъртност се 
оформя един почти постоянен негативен коефициент на ес-
тествен прираст — 10,20, който с всяка изминала календарна 
година увеличава постепенно размера си.

Анализ на заболеваемостта
За извършения анализ на заболеваемостта на населе-

нието в област Русе са ползвани данни от годишен отчет на 
РЗИ — гр. Русе за 2019 г. Статистиката в доклада обхваща 
периода от 2014 г. до 2018 г. За изтеклата 2020 г. данни се 
публикуват след края на месец март 2021 г.

В структурата на болестността по класове болести в об-
ласт Русе през 2018 г. са водещи болестите на органите на 
кръвообращението — с относителен дял 21,63% от всички 
регистрирани заболявания, в сравнение с 2017 г. са се уве-
личили с 0,6%. На второ място са болести на дихателната 
система — с относителен дял 18,04% от всички регистрира-
ни заболявания, отчетено е увеличение с 1,4% в сравнение 
с 2017 г. На трето място са болестите на костно- мускулната 
система — с относителен дял 9.63% от всички регистрира-
ни заболявания, при тях също има повишение в сравнение 
с 2017 г. с 0,3%. Следват болести на пикочо — половата 
система — с относителен дял 8,28% от всички регистрирани 
заболявания и болести на окото и придатъците му с относи-
телен дял 6,24% от всички регистрирани заболявания, като 
при тях има незначителни намаления от 2017 г.

Структура, дейност и ресурси на лечебното заведение
Структура на лечебното заведение

УМБАЛ „Канев“ АД е лечебно заведение за болнична по-
мощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване 
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на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търгов-
ския закон и останалите действащи нормативни актове.

Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Канев“ АД осъществява дейността си въз основа 
на издадено от министъра на здравеопазването разрешение 
№ МБ-35/29.03.2019 г. за осъществяване на лечебна дейност. 
Статутът и дейността на УМБАЛ „Канев“ АД са съобразени 
с действащото в страната законодателство.

Лечебното заведение е вписано в Регистъра на търгов-
ските дружества с ЕИК: 117505556 като акционерно друже-
ство с наименование/ фирма: „Университетска многопрофил-
на болница за активно лечение „Канев“ АД, със седалище 
и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2 и е 
с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ.

Структурно УМБАЛ „Канев“ АД е изцяло съобразена 
с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба 
№ 49/2010 г. на Министерство на здравеопазването. Състои 
се от три функционално обособени структурни блокове:

1. Консултативно- диагностичният блок;
2. Стационарен блок;
3. Административно- стопански блок.
Консултативно- диагностичният блок включва:
1. Регистратура.
2. Консултативни кабинети:
2.1. на отделенията с легла;
2.2. кабинет за преданестезиологична консултация — 

към отделение „Анестезиология и интензивно лечение“;
2.3. зали за групова психотерапия.
3. Медико- диагностични лаборатории:
3.1. клинична лаборатория, с трето ниво на компетент-

ност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична 
лаборатория“;

3.2. микробиологична лаборатория, с второ ниво на ком-
петентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ми-
кробиология“.

4. Клиники/ отделения без легла:
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4.1. Отделение „Диализно лечение“, с трето ниво на ком-
петентност в изпълнение на медицински стандарт „Диализно 
лечение“;

4.2. Отделение „Обща и клинична патология“;
4.3. Отделение „Съдебна медицина“;
4.4. Отделение „Трансфузионна хематология“, с второ 

ниво на компетентност в изпълнение на медицински стан-
дарт „Трансфузионна хематология“;

4.5. Отделение „Образна диагностика“, с трето ниво на 
компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Об-
разна диагностика“;

5. Кабинети:
5.1. Звено за функционална УНГ — диагностика (аудио-

логична, отоневрологична, фониатрична) към Отделение по 
ушно-носно- гърлени болести;

5.2. Функционално — ендоскопско звено с конвенцио-
нален и доплер ехограф към Трето отделение по вътрешни 
болести;

5.3. Звено за функционална офталмологична диагностика;
5.4. Противостерилитетен кабинет;
5.5. Диабетен център за обучение на пациенти със заха-

рен диабет;
5.6. Консултативни кабинети според профила на всяко 

едно от разкритите клиники и отделения с легла.
6. Мултипрофилно спешно отделение, с второ ниво на 

компетентност в изпълнение на медицински стандарт по 
„Спешна медицина“ — капацитет за преглед (спешна тера-
пия) — 7 поста; реанимационни постове в Залата за ресусти-
тация (шокова зала) — 3 поста и 3 легла в зоната за наблю-
дение за диагностично изясняване до 24 часа.

Стационарен блок с капацитет от общо 543 легла, който 
включва следните клиники/ отделения с легла:

1. Първо отделение по вътрешни болести (30 болнични 
легла за активно лечение) — с трето ниво на компетентност, 
осъществява дейности под изпълнение на медицински стан-
дарт „Вътрешни болести“;
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1а. в отделението се осъществява дейност и по меди-
цинската специалност „Нефрология“, отговаряща на второ 
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стан-
дарт „Нефрология“;

1б. в отделението се осъществява дейност и по меди-
цинската специалност „Ревматология“, отговаряща на второ 
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стан-
дарт „Ревматология“;

1в. Разпределение на леглата в отделението по специ-
алности:

Вътрешни болести — 11 болнични легла за активно ле-
чение;

Нефрология — 10 болнични легла за активно лечение;
Ревматология — 9 болнични легла за активно лечение.
2. Второ отделение по вътрешни болести (30 болнични 

легла за активно лечение) — с трето ниво на компетентност 
в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“.

2а. В отделението се осъществява дейност и по медицин-
ска специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ — 
с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински 
стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“;

2б. Разпределение на леглата в отделението:
Вътрешни болести — 12 болнични легла за активно ле-

чение;
Ендокринология — 18 болнични легла за активно лечение;
3. Трето отделение по вътрешни болести (30 болнични легла 

за активно лечение) — с трето ниво на компетентност, осъщест-
вява дейности по медицински стандарт „Вътрешни болести“.

3а. В отделението се осъществява дейност и по меди-
цинската специалност „Гастроентерология“, отговаряща на 
второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински 
стандарт „Гастроентерология“;

3б. В отделението се осъществява дейност и по медицин-
ската специалност „Клинична хематология“, отговаряща на 
второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински 
стандарт „Клинична хематология“;
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3в. Разпределение на леглата в отделението по специ-
алности:

Гастроентерология — 15 болнични легла за активно ле-
чение;

Клинична хематология — 10 болнични легла за активно 
лечение;

Вътрешни болести — 5 болнични легла за активно ле-
чение.

4. Отделение по кардиология (42 болнични легла за ак-
тивно лечение).

4а. в отделението се осъществява дейност по обща кар-
диология;

4б. в отделението се осъществява дейност по инвазивна 
кардиология;

4в. в отделението се осъществява дейност по интензивно 
кардиологично лечение на сърдечно- съдовите усложнения 
и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката;

4 г. в отделението се осъществява дейност по неинвазив-
на диагностика;

4д. в отделението се осъществява дейност по кардиости-
мулация;

4е. Разпределение на леглата в отделението по специал-
ности: Обща кардиология, Неинвазивна диагностика в кар-
диологията, Инвазивна кардиология, Кардиостимулация — 
36 болнични легла за активно лечение; Интензивно лечение 
в кардиологията — 6 болнични легла за активно лечение.

4ж. От общия брой на леглата в отделението, се обосо-
бява едно легло за ползване при необходимост, за продъл-
жително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на 
миокарда и след сърдечни интервенции.

5. Отделение по Педиатрия (40 болнични легла за актив-
но лечение) — с трето ниво на компетентност, осъществява 
дейности по медицински стандарт „Педиатрия“;

5а. в отделението се осъществява дейност по клинична ток-
сикология, отговаряща на второ ниво на компетентност в из-
пълнение на медицински стандарт „Клинична токсикология“.
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5б. Разпределение на леглата в отделението по специал-
ности:

 – Педиатрия от 0 до 2 години — 20 легла за активно 
лечение;

 – Педиатрия от 3 до 13 години — 18 болнични легла за 
активно лечение;

 – Педиатрия от 14 до 17 години — 2 болнични легла за 
активно лечение;

 – За интензивно наблюдение на пациентите на отделе-
нието — 6 легла.

6. Отделение по обща и съдова неврология (35 болнични 
легла за активно лечение) — с трето ниво на компетентност, 
осъществява дейности по медицински стандарт „Нервни бо-
лести“:

6а. Разпределение на леглата в отделението по специал-
ности:

Обща неврология — 15 болнични легла за активно ле-
чение;

Съдова неврология — 20 болнични легла за активно ле-
чение.

7. Отделение по инфекциозни болести (20 болнични лег-
ла за активно лечение) — с второ ниво на компетентност, 
осъществява дейности по медицински стандарт „Инфекци-
озни болести“;

8. Отделение „Обща, гнойно- септична, детска и едно-
дневна хирургия“ (52 болнични легла за активно лечение);

8а. Разпределение на леглата в отделението по специал-
ности:

 – Обща хирургия — 38 болнични легла за активно ле-
чение;

 – Гнойно- септична хирургия — 7 болнични легла за ак-
тивно лечение;

 – Детска хирургия — 2 болнични легла за активно ле-
чение;

 – Еднодневна хирургия — 5 болнични легла за активно 
лечение.
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9. Отделение „Съдова хирургия“ (16 болнични легла за 
активно лечение);

10. Отделение „Неврохирургия“ (15 болнични легла за 
активно лечение) — с второ ниво на компетентност, осъщест-
вява дейност по медицински стандарт „Неврохирургия“;

11. Отделение „Урология“ (25 болнични легла за актив-
но лечение) — с трето ниво на компетентност, осъществява 
дейност по медицински стандарт „Урология“;

12. Клиника „Ортопедия и травматология“ (45 болнични 
легла за активно лечение) — с трето ниво на компетентност, 
осъществява дейности по медицински стандарт „Ортопедия 
и травматология“;

13. Отделение по очни болести (10 болнични легла за 
активно лечение);

14. Отделение по ушно-носно- гърлени болести (12 
болнични легла за активно лечение) — с трето ниво на ком-
петентност, осъществява дейности по медицински стандарт 
„Ушно-носно- гърлени болести“;

15. Отделение „Акушерство и гинекология“ (52 болнич-
ни легла за активно лечение);

15а. Разпределение на леглата в отделението по структури:
 – Структура „Родилно“ — 23 болнични легла за активно 
лечение;

 – Структура „Патологична бременност“ — 15 болнични 
легла за активно лечение;

 – Структура „Гинекология“ — 14 болнични легла за ак-
тивно лечение;

16. Отделение „Неонатология“ (31 болнични легла за 
активно лечение, от които 8 интензивни) — с трето ниво на 
компетентност, осъществява дейности по медицински стан-
дарт „Неонатология“, с легла за специални грижи на недо-
носени новородени деца;

17. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ 
(16 болнични легла за активно лечение);

17а. Разпределение на леглата в отделението по специ-
алности:
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 – за интензивно лечение на заболявания с хирургична 
насоченост — 10 болнични легла за активно лечение;

 – за интензивно лечение на заболявания в акушерството и 
гинекологията — 6 болнични легла за активно лечение;

18. Отделение за интензивно лечение на заболявания 
с терапевтична насоченост (ОИЛЗТН) (12 болнични легла за 
активно лечение);

19. Отделение по физикална и рехабилитационна ме-
дицина (30 болнични легла за активно лечение) — с трето 
ниво на компетентност, осъществява дейности по медицин-
ски стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“;

20. Мултипрофилно спешно отделение — с второ ниво 
на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт 
по „Спешна медицина“, утвърден с Наредба № 3/ 2017 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“;

21. Спешен болничен комплекс (СБК), организиран на 
функционален принцип и осигуряващ не по-малко 30 на 100 
от общия брой болнични легла във всяка една от структурите 
на СБК — за прием на пациенти на Мултипрофилно спешно 
отделение;

21а. Спешният болничен комплекс е формиран от на-
личните болнични структури и дейности по специалности 
в лечебното заведение, осигурява 24-часова консултативна 
помощ, както и 24-часово осигуряване на достъп до външни 
структури, там където е допустимо чрез сключени договори 
от лечебното заведение.

Веднъж годишно, в периода от 1-ви до 31-ви януари 
може да се извършва промяна на броя на разкритите болнич-
ни легла в клиниките/отделенията. За извършената промя-
на се изпраща уведомление от Изпълнителния директор на 
болницата до РЗИ в срок до 5 дни от извършването й с при-
ложена обосновка за необходимостта от това.

Стационарният блок включва следните структурни еди-
ници без легла:

1. Централна операционна — включва общо 14 опе-
рационни зали за отделенията по основните медицински 
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специалности с предимно хирургична насоченост, включи-
телно септична и ангиографска зали;

2. Родилно — включва следните зали: предродилни, ро-
дилни, за реанимация на родилки, за реанимация на ново-
родени.

Административно- стопанският блок е самостоятелно 
функционално звено в общата структура на лечебното заве-
дение, със своите специфични функции и задачи и включва:

1. Експерт „Здравословни и безопасни условия на рабо-
та“; Инспектор, противопожарна орана; Специалист, упра-
вление на кризи и ОМП; Мениджър офис; Длъжностно лице 
по защита на данните; Деловодител Специалист, болничен 
архив; Стоковед, болнични консумативи; Медицински секре-
тар, лекарствени продукти; Технически изпълнител.

2. Отдел „Юридически“;
3. Финансово- счетоводен отдел;
4. Отдел „Управление на човешките ресурси“;
5. Отдел „Здравна информация и статистически анализи“;
6. Отдел „Информационно обслужване“;
7. Отдел „Автотранспорт“;
8. Отдел „Поддръжка“;
9. Отдел „Учебна и научна дейност“
В структурата на лечебното заведение се включват още:
1. Болнична аптека.
Аптеката задоволява собствените нужди на лечебното за-

ведение. Тя е самостоятелна струтктура на болницата, в коя-
то се извършват дейностите, определени в ЗЛПХМ.

2. Звено за централно снабдяване със стерилни матери-
али.

3. Звено за вътрешен одит.
4. Териториална лекарска комисия (ТЕЛК). Сформирани 

са два състава на комисията.
Със заповеди на Изпълнителния директор на УМБАЛ 

„Канев“ АД са създадени:
1. Медицински съвет;
2. Лечебно- контролна комисия;
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3. Комисия по вътреболнични инфекции;
4. Съвет по здравни грижи;
5. Комисия за планиране и подпомагане на учебната 

и научна дейност.
При необходимост със Заповед на Изпълнителния ди-

ректор могат да се създават комисии и съвети извън вече 
цитираните.

Дейност на УМБАЛ „Канев“ АД
Съгласно издадено от министъра на здравеопазването 

разрешение № МБ-35/ 29.03.2019 г. за осъществяване на 
лечебна дейност, УМБАЛ „Канев“ АД може да осъществява 
следните дейности:

1. диагностика и лечение на заболявания, когато ле-
чебната цел не може да се постигне в условията на извънб-
олнична помощ;

2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от лекар или 

лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки — съ-

гласно Удостоверение № УД-00–2/08.02.2018 г., издадено от 
Изпълнителна агенция по трансплантация;

5а. вземане и експертиза на органи (откриване, устано-
вяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функ-
ции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична 
сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

5б. присаждане на тъкани: костно — сухожилна тъкан 
и кожа;

6. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни 
съставки, трансфузионен надзор;

7. диспансеризация;
8. клинични изпитвания на лекарствени продукти и ме-

дицински изделия съгласно действащото в страната законо-
дателство;

9. учебна и научна дейност.
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по следните медицински специалности:
 – Вътрешни болести;
 – Нефрология;
 – Ендокринология и болести на обмяната;
 – Гастроентерология;
 – Клинична хематология;
 – Кардиология;
 – Педиатрия;
 – Нервни болести;
 – Инфекциозни болести;
 – Хирургия;
 – Съдова хирургия;
 – Детска хирургия;
 – Неврохирургия;
 – Урология;
 – Ортопедия и травматология;
 – Очни болести;
 – Ушно-носно- гърлени болести;
 – Физикална и рехабилитационна медицина;
 – Акушерство и гинекология;
 – Неонатология;
 – Анестезиология и интензивно лечение;
 – Клинична лаборатория;
 – Микробиология;
 – Обща и клинична патология;
 – Образна диагностика;
 – Съдебна медицина;
 – Трансфузионна хематология;
 – Клинична токсикология;
 – Спешна медицина;
 – Ревматология.

Дейността в лечебното заведение е регламентирана в Пра-
вилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ 
„Канев“ АД. Налице е съответствие на дейностите, осъществява-
ни в УМБАЛ „Канев“ АД и тези, разписани в Правилник за ус-
тройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ „Канев“ АД.
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Ресурси на лечебното заведение
Финансови ресурси на лечебното заведение
Източниците на финансиране на УМБАЛ „Канев“ АД са 

следните:
1. Приходи по договори с НЗОК за оказване на болнична 

помощ по клинични пътеки, клинични процедури, амбула-
торни процедури и за извънболнична медицинска помощ.

2. Приходи от финансиране:
2.1. Финансиране от МЗ по договори за:
2.1.1. Целеви субсидии за капиталови разходи;
2.1.2. Медицински дейности осъществявани от лечеб-

ното заведение по оказване на спешна медицинска помощ 
на пациенти със спешни състояния, медицински експертизи 
осъществявани от ТЕЛК;

2.1.3. Възстановяване на направените разходи за дей-
ности по трансплантация при условията и реда на Наредба 
№ 29 от 2007 г.

2.1.4. Възстановяване на разходи за дейностите и зада-
чите по отбранително- мобилизационна подготовка;

2.1.5. Изпълнение на „Национална програма за подобря-
ване на майчиното и детско здраве 2014–2020 г.“.

2.2. Финансиране от оперативни програми, фондове 
и проекти;

2.3. Финансиране от общини;
2.4. Други правителствени финансирания — Фонд за ле-

чение на деца, БЧК, РЗЦТХ.
3. Приходи от физически и юридически лица:
3.1. Медицински услуги и такси по ценоразпис, клинич-

ни проучвания;
3.2. Немедицински услуги по ценоразпис;
3.3. Дарения.
В УМБАЛ „Канев“ АД се лекуват пациенти не само от 

гр. Русе, но и от цяла Русенска област, независимо от тех-
ния социален и здравен статус, както и граждани на други 
държави членки на ЕС. Не малка част от нашите пациенти 
са хора с ниски доходи, социално слаби и такива в тежко 
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здравословно състояние, чийто продължителен престой ге-
нерира загуби, но от хуманна гледна точка не може да им 
бъде отказано лечение. Главна цел на УМБАЛ „Канев“ АД е 
осигуряване на своевременна, достъпна, адекватна, качест-
вена и ефективна медицинска помощ, въпреки наличните 
икономически затруднения и ограничени ресурси.

Структурата на източниците на финансиране през 
последните две години е следната:

Източници на приходи 31.12.2020 г. дял% 31.12.2019 г. дял%
Приходи по договор 
с РЗОК

29 438 77.7% 26 210 82.4%

Министерство на здраве-
опазването и др.прави-
телствени организации

4 869 12.9% 1 581 5.0%

Физически и юридиче-
ски лица

3 571 9.4% 4 024 12.6%

Всичко приходи 37 878 100% 31 815 100%

През 2020 г. се наблюдава 7.9% ръст на финансирането 
от Министерство на здравеопазването. Това е в пряка връзка 
с предприетите от Министерството действия за работа в ус-
ловия на заплаха за общественото здраве от COVID-19 и при 
неблагоприятни условия, свързани с обявената епидемична 
обстановка. Видно от изложените данни, най-голям е делът 
на приходите, получени от реализирана и заплатена меди-
цинска дейност по договор с НЗОК. Това означава, че постиг-
натия финансов резултат е в тясна връзка със средствата, 
получени от здравната каса.

През 2020 г. се наблюдава и ръст в размера на прихо-
дите от медицинска дейност, заплащана от РЗОК. Основна 
причина за това е, че от м.януари 2020 г. влезе в сила нов 
Национален рамков договор № РД-НС-01–4 от 23 декември 
2019 г. за медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 
2020–2022 г. С него бяха увеличени цените на клинични 



211

Глава IІІ. Влиение на пандемичната криза върху системата на здравеопазването в България

пътеки, процедури, както и някой медико- диагностични 
дейности в извънболничната медицинска помощ. С Допъл-
нително споразумение към НРД от август 2020 г. цените на 
клиничните пътеки бяха отново увеличени.

Със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра 
на здравеопазването считано от 13.03.2020 г. беше обявено 
извънредно положение в страната и се въведоха противо-
епидемични мерки за предотвратяване разпространението на 
COVID-19. Приеха се редица социално- икономически огра-
ничения, които неминуемо оказват влияние върху българ-
ската икономика, включително и в сектор здравеопазване. 
За стабилизиране на здравния сектор беше прието изменение 
на Националния рамков договор за медицинските дейности 
между НЗОК и БЛС за 2020–2022 г. С допълнителни спора-
зумения към индивидуалните договори между УМБАЛ „Ка-
нев“ АД и НЗОК беше договорено заплащане за работа на 
медицинския персонал при неблагоприятни условия, свър-
зани с обявената епидемична обстановка.

Изготвянето на концепция за дейността и развитието 
на лечебното заведение се определя от възможностите за 
неговото финансиране.

1. Финансиране със средства от бюджета на Министер-
ство на здравеопазването — капиталови субсидии и финан-
сиране на текущата дейност.

Всяка година в сроковете, определени в Наредба № 5 от 
17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова 
дейност, ще се изготвят искания за финансиране на обекти 
със средства за капиталови разходи от бюджета на Минис-
терство на здравеопазването, които ще бъдат придружени 
с подробно техническо описание на инвестицията, анализ 
разходи — ползи, работна програма и документи за извър-
шено пазарно проучване за стойността. Приоритет при из-
готвянето на исканията ще са дейности като: строително- 
ремонтни дейности на сгради и обекти на територията на 
лечебното заведение, подмяна на асансьори, закупуване на 
високо специализирана медицинска техника и оборудване, 



212

Венелин Кръстев Терзиев, Иван Стефанов Иванов

специализирани транспортни средства. Това ще са дейности, 
изискващи значителен за болницата финансов ресурс, който 
ще бъде невъзможно да се подсигури чрез собствени средства.

По отношение финансирането на текущата дейност на 
УМБАЛ „Канев“ АД, всяка година ще бъдат подавани Заяв-
ления за сключване на договори по Наредбата за медицин-
ските дейности извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, за които Министерството на здравеопазването 
субсидира лечебни заведения. По Наредба № 29 от 2007 г. 
за възстановяване на направените разходи за дейности по 
трансплантация, ще участваме в Национални програми с бе-
нефициент Министерството на здравеопазването.

Собствени средства
 – От медицинска дейност

Цялостната дейност на УМБАЛ „Канев“ АД е насочена 
към комплексното обслужване на пациентите при качестве-
на медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно 
лечение на всички нуждаещи се. Целта е по този начин ле-
чебното заведение да остане с водеща позиция в областта на 
профилактичната и диагностично- лечебната дейности.

УМБАЛ „Канев“ АД е най-голямата болница в Русенска 
област, като през 2017 г. е акредитирана с най-високата въз-
можна оценка — отлична за срок от 5 години.

Основните източниците на финансиране на УМБАЛ „Ка-
нев“ АД са средствата, получени като приходи по договори 
с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, 
клинични процедури, амбулаторни процедури и за извънб-
олнична медицинска помощ. В тази връзка от съществено 
значение за нормалното функциониране на лечебното заве-
дение е определянето на бюджета от НЗОК за предстоящия 
отчетен период, който да обезпечи в максимална степен реа-
лизираната от болницата медицинска дейност.

Дейностите, които ще бъдат закупени от НЗОК през 
2021 г. и 2023 г. зависят от Бюджетите на НЗОК, които ще 
се приемат за съответните години.
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 – 3.2. от немедицинска дейност — ще се търсят варианти 
за привличане на приходи от немедицински дейности, 
като отдаване под наем на площи и оборудване, опти-
мизиране на пропускателния режим на МПС на тери-
торията на болницата, стерилизация, автоклавиране 
на опасни отпадъци и други.

 – 3.3. от ефективно използване на ресурсите по отноше-
ние на неоперативните активи, собственост на УМБАЛ 
„Канев“ АД. Лечебното заведение разполага с актив, 
който не се използва, но генерира разходи по поддръжка 
и дължими данъци. Това е сградата на бивш АГ- ком-
плекс, намиращ се на голямо разстояние от сградния 
фонд на болницата. Съвместно с МЗ са предприети 
всички действия по разрешаване на продажбата на 
обекта. Предстои обявяването на търг чрез електрон-
ната платформа за продажба на имоти. Средствата ще 
се използват за закупуване на съвременна медицинска 
апаратура и оборудване.

Осигуряване на финансиране чрез финансови инсти-
туции не се включва в бизнес — програмата за периода 
2021 г. — 2023 г.

Финансова цел на настоящата бизнес- програма е повишава-
не приходите на болницата от медицинска и немедицинска дей-
ност, както и намаляване разходите чрез намаляване на престоя 
на болните, поради по-добрите методи за лечение и намаляване 
на себестойността на предоставяните медицинските услуги.

Материални ресурси
УМБАЛ „Канев“ АД разполага с необходимата меди-

цинска апаратура и оборудване за осъществяването на ква-
лифицирана и високоспециализирана медицинска помощ, 
съгласно изискванията на утвърдените медицински стан-
дарти по: Вътрешни болести, Нефрология, Ревматология, 
Гастроентерология, Клинична хематология, Педиатрия, Кли-
нична токсикология, Нервни болести, Инфекциозни боле-
сти, Неврохирургия, Урология, Ортопедия и травматология, 
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Ушно-носно- гърлени болести, Неонатология, Физикална 
и рехабилитационна медицина, Спешна медицина, медицин-
ската специалност съдебна медицина както и в съответствие 
с разработените собствени клинични протоколи и алгоритми.

Наличната апаратура и оборудване са в съответствие 
с изискваниятя на нивата на компетентност, отразени в раз-
решение за осъществяване на лечебна дейност № МБ — 35/ 
29.03.2019 г. издадено от Министерството на здравеопазва-
нето, в съответствие с предмета на дейност и действащите 
медицински стандарти.

Наличната медицинска апаратура притежава съответ-
ната техническа документация. Разработена и действаща е 
Инструкция за организиране на дейностите по периодична 
профилактика, поддръжка и ремонт на медицинската апа-
ратура, утвърдена със заповед на Изпълнителния директор. 
На особен контрол и наблюдение подлежи апаратурата и обо-
рудването, регистриращи йонизиращи лъчения в отделение 
„Образна диагностика“.

Ръководството на УМБАЛ „Канев“ АД е определило като 
своя приоритетна задача непрекъснатото подобряване на 
материално- техническата база на болницата, в съответствие 
с нормативните изисквания и собствените стандарти за ка-
чество на медицинската помощ, основани на съвременните 
постижение на медицинската наука и практика.

Планирани инвестиционни намерения
Инвестиционните намерения на дружеството към насто-

ящия момент се определят от възможностите на финансиране 
със средства предоставени от Министерство на здравеопазва-
нето като капиталови субсидии, дарения и собствени сред-
ства. Не предвиждаме осигуряване на финансиране от креди-
ти от финансови институции през период 2021 г. — 2023 г.

Главна цел на УМБАЛ „Канев“ АД е осигуряване на 
своевременна, достъпна, адекватна, качествена и ефективна 
медицинска помощ, Усъвършенстването на диагностичната 
и лечебна дейност ще доведе до съкращаване на разходите 
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чрез намаляване на престоя на болните, поради по-добрите 
методи за лечение и намаляване на себестойността на меди-
цинските услуги предоставяни от лечебното заведение.

Инвестиционната програма на УМБАЛ „Канев“ АД е раз-
работена в три насоки:

Инвестиция в медицинска апаратура — използването 
на качествена медицинска апаратура е от ключово значение 
за диагностиката и лечението на пациентите. Съвременната 
апаратура подобрява работния процес, като води до по-висо-
ка ефективност, щадяща грижа за пациентите и повишаване 
квалификацията и удовлетвореността на персонала.

Закупуването на съвременна медицинска апаратура поз-
волява по-бързо възстановяване на пациентите, поради по-до-
брите методи за лечение.

Очакваните финансови ползи от тази инвестиция са:
 – Увеличаване на прихода от медицинска дейност;
 – Увеличаване на броя на преминалите пациенти за съ-
щия брой легла;

 – Пряко увеличаване на приходите от високоспециали-
зираната дейност;

 – Намаляване на себестойността на медицинските услуги 
за лечебното заведение.

Инвестиция в медицински и немедицинско оборудване 
и строително –ремонтни дейности

УМБАЛ „Канев“ АД развива дейността си в конкурентна 
среда на територията на областта. Все повече нараства броят 
на пациентите, които преди да постъпят в болницата се ин-
тересуват от битовите условия и те имат сериозно значение 
за тяхното решение — къде да се лекуват

Ремонт на сграден фонд.
Поетапно ще се направят ремонти на всички отделения.
През изминалите 4 години се реновираха отделения „Пе-

диатрия“, „Диализно лечение“, „Трансфузионна хематология“, 
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„Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и рев-
матология“, „Обща и съдова неврология“, „Обща, гнойно- 
септична, детска и еднодневна хирургия“.

2.2. Обновяване на легловата база, както и обзавежда-
нето в болничните стаи и помещенията за прегледи и мани-
пулации.

Инвестиция в немедицинска апаратура

Целта на този вид инвестиции е намаляване на разходи-
те и повишаване приходите на болницата от немедицински 
дейности.

Очакваните финансови резултати са намаляване разхо-
дите за поддръжка, повишане енергийната ефективност, на-
маляване на преките загуби. Такива инвестиции са закупу-
ване на хидрофор, осигуряващ необходимото налягане във 
водопроводната инсталация; подмяна и реконструкция на 
централно ел. табло; реконструкция на отоплителна инста-
лация, подмяна на тръбопроводи и радиатори и др.

Необходимост от подновяване на автомобилния парк. 
Лечебното заведение осигурява подходящ транспорт на па-
циентите със специфични нужди до отделение „Диализно 
лечение“, извършващо амбулаторната процедура и обратно, 
в зависимост от състоянието на пациентите.

Предвиждания годишен финансов ресурс е около 300 000 
лева.

В инвестиционния план не са включени обекти за финан-
сиране със средства за капиталови разходи от Министерство 
на здравеопазването.

Човешки ресурси

В УМБАЛ „Канев“ АД работят общо 994 човека, които 
заемат 951 щатни длъжности, от тях:
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 – Лекари 206 човека, заемащи 203.75 щатни длъжности, 
както следва:

 – с академична длъжност „Професор“ — 2;
 – с академична длъжност „Доцент“ — 6;
 – с академична длъжност „Главен асистент“ — 3;
 – с образователна и научна степен „Доктор“ — 14;
 – с научна степен „Доктор на науките“ — 1;
 – с придобита квалификация „Медицинска педагоги-
ка“ — 38;

 – с две придобити специалности — 30, с една придобита 
специалност — 114.

Разпределението по специалности на лекарите е:
 – Акушерство и гинекология — 12 броя;
 – Анестезиология и интензивно лечение — 14 броя;
 – Вътрешни болести — 20 броя;
 – Гастроентерология — 2 броя;
 – Епидемиология — 1 брой;
 – Педиатрия — 12 броя;
 – Инфекциозни болести — 2 броя;
 – Кардиология — 9 броя;
 – Клинична лаборатория — 4 броя;
 – Микробиология — 2 броя;
 – Неврохирургия — 3 броя;
 – Неонатология — 4 броя;
 – Нервни болести — 6 броя;
 – Образна диагностика — 4 броя;
 – Обща и клинична патология — 1 брой;
 – Обща медицина — 2 броя;
 – Ортопедия и травматология — 12 броя;
 – Очни болести — 4 броя;
 – Психиатрия — 1 брой;
 – Съдебна медицина — 1 брой;
 – Съдова хирургия — 5 броя;
 – Трансфузионна хематология — 2 броя;
 – Ушно-носно- гърлени болести — 8 броя;
 – Урология — 6 броя;
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 – Физикална и рехабилитационна медицина — 1 броя;
 – Хирургия — 17 броя;
 – Ендокринология и болести на обмяната — 3 броя;
 – Клинична хематология — 3 брой;
 – Нефрология — 6 броя;
 – Пластична хирургия — 2 брой;
 – Пневмология и фтизиатрия — 1 брой;
 – Ревматология — 2 броя;
 – Детска ревмокардиология — 1 брой;
 – Детска хирургия — 1 брой;
 – Спешна медицина — 1 брой;
 – Медицинска паразитология — 1 брой.

Наблюдава се тенденция все повече млади лекари да про-
явяват интерес към специализация в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, 
както и потенциални кандидати за хабилитация, бъдещи 
ръководители на отделения/клиники.

В УМБАЛ „Канев“ АД се стимулира както специализа-
цията, така и активното участие в научноизследователска 
и преподавателска дейност на всички медицински специа-
листи. Значителен дял от лекарите са с една или повече 
медицински специалности.

Процесът на повишаване в една или друга форма на 
квалификацията е непрекъснат и се реализира чрез различ-
ни форми на обучение и професионално усъвършенстване, 
като например, участие в курсове за специализация, участие 
в конгреси, конференции и семинари, участие в разработва-
нето на научна тематика или чрез други форми на продъл-
жаващо обучение.

Специалисти по здравни грижи, 435 човека, както следва:
 – специалисти по здравни грижи с придобита специалност 
„Здравни грижи“ и „Управление на здравни грижи“ 
и професионална квалификация за Ръководител на 
здравните грижи и Преподавател по практика — 47, 
съответно от тях с образователно- квалификационна 
степен „Магистър“ — 23 и „Бакалавър“ — 24 броя;

 – Доктор — 1 брой.
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За специалистите по здравни грижи отговаря една глав-
на медицинска сестра и във всяка клиника и отделение по 
една старша медицинска сестра/акушерка/медицински ла-
борант/ рентгенов лаборант/рехабилитатор.

 – Друг персонал — 353 души, от които:
 – Професор — 1 брой;
 – Доцент — 1 брой;
 – Доктор на науките — 1 брой;
 – Доктор — 3 броя;
 – Фармацевти — 3 броя;
 – Социален работник — 1 брой;
 – Кинезитерапевти — 5 броя;
 – Биолози — 4 броя;
 – Психолог — 1 брой.

Посочените данни за персонала са на база заети щатни 
бройки към 31.12.2020 година.

Показатели за дейността на УМБАЛ „Канев“ АД

За периода 2018 г. — 2020 г. се наблюдава промяна 
в средния брой на леглата в посока намаление, от 526 лег-
ла през 2018 година на 515 легла през 2019 година. През 
2020 г. на основание заповед на Министъра на здравеопаз-
ването и обявеното извънредно положение/обстановка в Ре-
публика България легловата база е увеличена в структури: 
„Вътрешни болести“ и „Инфекциозни болести“, От всички 
разполагаеми легла за 2020 г. 42 легла са интензивни, раз-
пределени по следния начин: отделение „Анестезиология 
и интензивно лечение“ — структура — Интензивно лечение 
на заболявания с хирургическа насоченост (10), структура — 
Анестезия и интензивно лечение в акушерството и гинеколо-
гията (6); отделение за интензивно лечение на заболявания 
с терапевтична насоченост (12); отделение „Неонатология (8), 
отделение „Кардиология“ (6). От тях 12 легла са определени 
за интензивно лечение на пациенти с Ковид 19. Останалите 
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483 легла са разположени в 19 отделения на болницата с лег-
ла по 30 профилни медицински специалности. От тях 261 
са определени за лечение на неусложнени пациенти с Ковид 
19. Предвид това е ограничена възможността за прием на 
пациенти от другите специалности. На таблица 4 са показани 
основните показатели на болницата.

Таблица 4. Основни показатели на УМБАЛ „Канев“ АД

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Среден брой легла 526 515 523

2. Брой преминали болни 28 530 28070 23731

3. Брой изписани болни 27 622 27329 22676

4. Проведени леглодни 143 196 128100 113706

5. Използваемост на леглата  
%

74,59% 68,15 59,40

6. Използваемост на легла-
та — дни

272,24 248,74 217,41

7. Оборот на леглата 54,24 54,50 45,37

8. Среден престой 5,02 4,56 4,79

9. Болничен леталитет % 2,40 2,0 3,67

За календарната 2020 г. се наблюдава намаление на по-
казателите, отчетени през 2019 г. — брой преминали пациен-
ти, брой изписани пациенти, използваемост на леглата в про-
центно отношение и измерено в дни. Болничният леталитет 
се е увеличил предвид високата смъртност при пациентите 
с Ковид инфекция.

При броя на проведените леглодни се отчита намаление 
на пролежаните леглодни през 2020 г. спрямо 2019 г. Про-
лежаните дни отразяват дните на хоспитализация на паци-
ентите, а тяхното намаление е в резултат на сравнително 
по-малкия брой преминали през стационара на лечебното 
заведение пациенти.

Отчита се леко повишение на средния престой на пре-
минал през лечебното заведение пациент. През 2019 г. стой-
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ността на този показател е 4,56 дни, а за 2020 година се 
отчита среден престой — 4,79 дни. Средният престой на един 
болен в стационара, като количествен показател, се определя 
в значителна степен от продължителността и курса на лече-
ние на всеки пациент, както и спецификата и патологията 
на заболяванията, лекувани в болницата. Големият брой па-
циенти, хоспитализирани в УМБАЛ „Канев“ АД за лечение 
на ковид инфекция през 2020 г., както и по-дългия престой 
в следствие на продължителната терапия, е предпоставка за 
повишаване на разглеждания количествен показател.

Показателят оборот на леглата характеризира средния 
брой болни, обслужени през годината, на едно болнично лег-
ло. Изчислява се като съотношение между броя на премина-
лите болни (т. е. болните, които са били в лечебното заведение 
в началото на годината и постъпилите болни през годината) 
и средногодишния брой легла. Оборотът за 2020 г. е 45,37% 
на едно легло, а оборотът на едно легло за 2019 г. е 54,50%. 
Намалението на този показател е следствие от повишаването 
на средния престой на преминал през болницата пациент.

В диагностично- консултативния блок броят на пре-
миналите болни за разглежданите периоди е намалял: за 
2018 г. — 28 530, през 2019 г. — 28 070 пациенти и през 
2020 г. — 23 731 пациенти. Този спад се дължи на въведе-
ната през 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка, 
по силата на която със заповеди на Министъра на здравео-
пазването беше преустановен плановия прием на пациенти. 
Това доведе до отлив на всички нуждаещи се, които не се 
характеризират със състояние на спешност.

Съобразно различните направления в лечебното заведе-
ние, преминалите болни са разпределени по следния начин:

От изложените данни е видно, че съществено увеличе-
ние в броя на преминалите пациенти през профилираните 
направления на лечебното заведение за календарната 2020 г. 
се наблюдава единствено за специалностите „Вътрешни боле-
сти“ и „Инфекциозни болести“. Това се обяснява с факта, че 
отделенията, в които се реализират посочените специалности, 
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Таблица 5. Преминали болни в УМБАЛ „Канев“ АД

Специалности
Преминали 

болни
2018 г.

Преминали 
болни
2019 г.

Преминали 
болни
2020 г.

Анестезиология и интен-
зивно лечение

2 481 2254 1992

Вътрешни болести 692 779 1515

Гастроентерология 985 978 736

Ендокринология и боле-
сти на обмяната

922 799 588

Кардиология 2 642 2467 2182

Ревматология 494 449 339

Нефрология 551 580 480

Клинична хематология 464 519 511

Педиатрия 2 489 2699 2201

Неонатология 2 040 1878 1801

Хирургия 3 611 3164 2730

Ортопедия и травмато-
логия

1 807 1865 1649

Урология 1 636 1703 1532

Неврохирургия 1 500 1384 1098

Акушерство и гинеко-
логия

4 654 4136 3449

Инфекциозни болести 1 132 1112 1280

Очни болести 929 1044 736

Ушно-носни- гърлени бо-
лести

1 044 1153 880

Нервни болести 2 315 2256 1646

Физикална и рехабили-
тационна медицина

1 423 1164 409

поеха основния поток от хоспитализираните с ковид инфек-
ция пациенти.

Всички останали специалности регистрират спад в броя 
на обслужените пациенти, което е резултат от преустановя-
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ване на плановия прием и невъзможността от извършване 
на планови операции по време на обявеното извънредно по-
ложение и последвалата епидемиологична обстановка.

Със сходни параметри се отчита дейността на специал-
ност „Неонатология“, което показва, че въпреки тежката де-
мографска криза, в която се намира страната ни в момента, 
новоизграденият акушеро- гинекологичен комплекс остава 
предпочитано място за бременните жени от региона.

Отчетената дейност на отделение „Съдебна медицина“ 
включва общия брой на издадените съдебномедицински удос-
товерения, общ брой извършени съдебномедицински аутопсии 
и общ брой на извършените съдебномедицински консултации.

Отчетените изследвания на отделение „Функционална диаг-
ностика на нервната система“ включват извършените невропси-
хологични изследвания, извършени електроенцефалографии, 
извършени електромиографии и брой доплерови сонографии.

Основните акценти, поставени пред ръководството на 
лечебното заведение, са свързани с прецизиране на извърш-
ваните клинични, микробиологични и образни изследвания 
с цел оптимизиране на разходите за консумативи и реактиви, 
използвани при реализирането им.

Анализ на силните и слабите страни
Предимства

1. Оказване на качествена медицинска помощ при задово-
ляване здравните потребности на населението, утвърдена тра-
диция и висок авторитет сред пациенти и медицинска общност.

2. Утвърден имидж на водеща болница в областта, при-
тежаваща отлични специалисти, демонстриращи изключи-
телен професионализъм.

3. Добра материална база — централно местонахожде-
ние, сграден фонд, съвременна апаратура с възможност за 
надграждане на по-високи технологии.

4.Инфраструктура, отговаряща на всички изисквания за 
създаването и предоставянето на качествени медицински услуги.
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5.Адекватна на структурата осигуреност с персонал; въз-
можности за професионално развитие, висок професионали-
зъм, създадена екипност сред медицинските специалисти.

6.Създадена и функционираща система за осигуряване 
и повишаване квалификацията на работещия в лечебното 
заведение персонал.

7.Съвременни методи на диагностика и лечение — опера-
тивни, клинико- лабораторни, микробиологични и др.

8.Предлагане на медицински услуги в специалности, от-
говарящи на заболеваемостта — сърдечно- съдови и заболява-
ния на храноосмилателната и дихателната система.

9.УМБАЛ „Канев“ АД разполага с отделения „Педи-
атрия“, „Инфекциозни болести“, „Ушно-носно- гърлени бо-
лести“ и направление „Ревматология“, каквито няма раз-
крити в другите лечебни заведения в област Русе, тоест те 
функционират без наличие на конкурентна среда.

10.Наличие на интегрирана болнична информационна 
система.

11.Недопускане наличие на просрочени задължения.
12.Подобрени финансово- икономически параметри.
13.Оптимални медикостатистически показатели, предо-

перативен престой, оборот на леглата, среден престой и др.
14.Максимална акредитационна оценка.
15.Висока степен на удоволетвореност на пациентите.
16.Добър мениджърски екип.
17.Възможности за сключване на договори с РЗОК за 

максимално широк пакет услуги.
18.Създадена и внедрена система за финансово управле-

ние и контрол, която има за цел да осигури законосъобразно, 
икономично, ефективно и ефикасно управление на финансо-
вите ресурси на УМБАЛ „Канев“ АД.

19.Разработена и внедрена стратегия за управление на ри-
ска в лечебното заведение. Управлението на риска осигурява 
постигане на стратегическите и оперативните цели на УМБАЛ 
„Канев“ АД, повишава ефективността на управлението и по-
добрява качеството на предоставяните медицински услуги.
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Слабости
1. Въведено лимитирано бюджетиране на дейностите 

по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури 
и практически ограничаване дейността на лечебното заведе-
ние като търговско дружество.

2. Недостиг на нови добре подготвени специалисти.
3. Недостиг на специалисти здравни грижи.
4. Напускане на обучени кадри.
5. Недостиг на лекари по конкретни специалности: въ-

трешни болести, анестезиология и интензивно лечение, фи-
зикална и рехабилитационна медицина.

Външни заплахи и рискове
1. Влошена здравна картина /нарастване на заболевае-

мостта, при по-висока тежест на заболяванията/ и неблаго-
приятни демографски процеси.

2. Ниска здравна култура на населението в областта на 
профилактиката, лечението и грижата за собственото здраве.

3. Неадекватно на здравните потребности и характера на дей-
ността финансиране и дисбаланс в структурата на източниците 
на финансиране. Недофинансиране на дейностите от НЗОК, МЗ.

4. Твърдите бюджетни ограничения и силно конкурент-
ния пазар на медицинските услуги в областта създават труд-
ности при поддържане на високо качество на болнично об-
служване, мотивация и управление на кадрите.

5. Агресивна маркетингова политика на частни болници 
от областта.

6. Нелоялна конкуренция и прехвърляне на дейности 
с високи разходи.

7. Застаряване и миграция на медицински кадри.
8. Промени в нормативните изисквания и дискримина-

ционно законодателство свързано с регулация на медицин-
ските дейности.

9. Промени, настъпили в сектора на здравеопазването.
10. Лечение на здравно неосигурени пациенти при за-

силване на тенденцията.
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11. Риск от унищожаване на сградния фонд на болница-
та вследствие на пожари, заметресения, наводнения и други 
природни бедствия.

12. Риск от настъпване на епидемия/ пандемия, за която 
няма разработени алгоритми за действие.

Задачи, стоящи пред ръководството на болницата
Ръководството на УМБАЛ „Канев“ АД е отговорно за 

постигане целите на лечебното заведение, като осъществява 
всяко свое действие, спазвайки принципите за законосъо-
бразност, добро финансово управление и прозрачност.

Доброто финансово управление е управленски процес, 
целящ максимално оползотворяване на ресурсите и органи-
зиране на дейностите по начин, който позволява постигане 
целите на болницата при съблюдаване на принципите на ико-
номичност, ефективност и ефикасност.

Успешно приключване на акредитационните процедури 
за Университетска болница.

Задачите, които стоят пред управлението на болница-
та не са свързани с организацията на процесите, тъй като 
те вече са уредени, а са свързани с решаване на кадровите 
проблеми, подобряване качеството на медицинските услуги 
и ефективно използване на финансовите ресурси. Те произ-
лизат от направеният анализ на сегашното състояние и кон-
статираните недостатъци.

Предприемане на мерки за решаване на кадровия проблем
1. Повишаване на приходите на медицинския персонал, 

съобразено с личния принос.
2. Повишаването на приходите трябва да става не само 

за сметка на работната заплата и допълнителното материално 
стимулиране, но и чрез участие в международни клинични 
проучвания, които са допълнителен източник на доходи.

3. Оптимизиране на работата на медицинския персонал, 
чрез компютъризиране на работния процес, което ще намали 
излишното попълване на различни формуляри.
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4. Привличане на медицински сестри със степен бакала-
вър на работа в болницата.

5. Привличане на млади лекари в болницата. Създаване 
на условия за младите лекари за развитие на научна дейност, 
с оглед изграждане на потенциални бъдещи хабилитирани 
специалисти.

6. Организация и провеждане на програми за следди-
пломна квалификация на лекари, повишаване квалифика-
цията на медицински и немедицински специалисти.

Намаляване на финансовите разходи на болницата
1. Оптимизиране на разходите за медикаменти и консу-

мативи.
2. Оптимизиране разходите за външни услуги.
3. Повишаване ефективността на лечебния процес с цел 

намаляване броя на пролежаните леглодни. Те отразяват 
дните на хоспитализация на пациентите, а тяхното намале-
ние води до оптимизиране на разходите, свързани с обгриж-
ването на пациентите.

Повишаване на приходите на болницата
Размерът на приходите варира съобразно средствата, кои-

то постъпват в резултат на извършените медицински дейности, 
респективно и броя на хоспитализираните в лечебното заведение 
пациенти. Основни източници на приходи са тези, получени от 
отчетени клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури 
по сключени договори с НЗОК. На второ място са приходите, аку-
мулирани от платени медицински услуги, извършени от лечебно-
то заведение по утвърден от изпълнителния директор болничен 
ценоразпис. Приходи се акумулират и от проведени клинични 
проучвания на територията на лечебното заведение, с участието 
на медицински специалисти, служители на болницата.

Лечебното заведение разчита на финансова подкрепа 
и под формата на дарения, като основно те са насочени към 
закупуване на нова съвременна апаратура и подобряване на 
материалната база.
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За да намали влиянието на размера на финансиране от 
НЗОК върху цялостното финансово състояние на лечебното 
заведение, ръководството ще насочи усилия към:

1. Участие в различни европейски проекти с цел по-
добряване на болничната инфраструктура и закупуване на 
модерни болнични технологии.

2. Въвеждане на нови диагностично- лечебни методи, кое-
то ще повиши конкурентоспособността и ще привлече нови 
пациенти. Това от своя страна ще допринесе за увеличаване 
обема на приходите, получени от платени медицински услуги.

3. Привличане на повече частни фирми и лица с цел 
увеличаване размера на даренията за закупуване на нова 
апаратура и извършване на ремонтни дейности на сградния 
фонд на болницата.

4. Подобряване на системата за планиране на пациенти-
те за хоспитализация с оглед недопускането на наличие на 
свободни легла, при лист на чакащи пациенти.

Други задачи, относими към цялостната дейност  
на болницата

1. Подобряване на информационно- диагностичните и ин-
формационно съветващите системи чрез подходяща компю-
търизация, унифициране на програмните продукти в отдел-
ните им раздели, и изготвяне на нови задания при подробрен 
медицински и финансов контрол.

2. Използване максималните възможности на наличната 
специализирана апаратура с цел подобряване на качеството 
на лечение и развитие на високоспециализирани медицински 
дейности.

3. Недопускане на губещи за болницата договори, както 
и губеща за болницата съвместна дейност.

4. Ръководството ще положи максимални услилия да 
запази статута на УМБАЛ „Канев“ АД на водещ лечебен 
център в Русенска област и плановия район.

5. Подобряване на комуникациите в хоризонтална и верти-
кална посока — възстановяване и подобряване връзките с общо-
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практикуващите и специализираните практики, Диагностично- 
консултативен център (ДКЦ), Медицински център (МЦ).

6. Усъвършенстване на вътреболничната организация 
чрез споделяне на отговорността за цялостния мениджмънт 
на структурните звена — кадрови, медицински и финансов — 
от съответните ръководители.

7. Подобряване на качеството на здравните услуги.
8. Закупуване на медицинска апаратура с цел разширя-

ване на предлаганите медицински услуги.
9. Разкриване на нови дейности, генериращи приходи 

извън тези от НЗОК и M3.
10. Разкрие нова структура/ клиника по „Хирургия“ — 

с трето ниво на компетентност:
10.1. в клиниката се осъществява дейност и по меди-

цинска специалност „Гръдна хирургия“ отговаряща на трето 
ниво на компетентност.

10.2. в клиниката се осъществява дейност и по меди-
цинска специалност „Детска хирургия“ отговаряща на трето 
ниво на компетентност.

10.3. в клиниката се осъществява дейност по медицин-
ска специалност „Пластично- възстановителна и естетична 
хирургия“ отговаряща на трето ниво на компетентност.

Новите дейности са следните:

Гръдна хирургия
Медицинската специалност „Гръдната хирургия“ обхва-

ща познанието, техническите умения и преценката, необхо-
дими за адекватната диагностика и лечение на всички хи-
рургични заболявания на гръден кош и шия, гръдна стена 
(вкл. млечна жлеза), плевра, бели дробове, трахея и бронхи, 
медиастинум, диафрагма и хранопровод. Лечение по тази 
специалност се провежда в хирургично отделение (клини-
ка) на лечебно заведение за болнична помощ с обособена 
операционна зона. Гръдната хирургия се основава на адек-
ватна диагностика и лечение на хирургичните болести на 
гръден кош (вкл. млечна жлеза), гръдна кухина и шия, като 
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включва всички открити, ендоскопски и видеоасистирани 
оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни

В Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Канев“ АД — гр. Русе, медицинската специал-
ност „Гръдна хирургия“ ще се осъществява в условията на 
болнична медицинска помощ.

Пластично- възстановителна и естетична хирургия
Специалността ПВЕХ третира различни вродени и придо-

бити заболявания и състояния с цел подобряване и/или възста-
новяване на нормалната функция и външен вид на индивида. 
Обект на специалността са редица вродени и придобити явни 
и скрити дефекти по цялото тяло, както и промени в повърх-
ностните и дълбоките структури на цялото тяло, в резултат на 
процесите на стареене, при пациенти от двата пола от всяка 
възраст. Основен метод на лечение е оперативният. Специал-
ността ПВЕХ се състои от две взаимносвързани направления: 
реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия. Отдел-
ните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но 
по своя характер те са тясно свързани, доколкото всяка рекон-
струкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на 
функцията, също така и подобряване на визията, а естетичните 
процедури не следва да водят до нарушаване на функцията. Ос-
новните дейности в обхвата на специалността ПВЕХ включват: 
диагностика, лечение, което е предимно хирургично, и медицин-
ска експертиза. Оперативните интервенции в областта на ПВЕХ 
включват реконструкцията и пластиката на вродени и придобити 
дефекти на тялото, на дефекти на кожата и формите на тялото, 
включително и такива в резултат на възрастови изменения, на 
оперативни процедури, при които основната цел е промяна, въз-
становяване, нормализиране или подобрение на външния вид, 
функцията и благополучието на отделния индивид по негово ис-
кане, както и на изгаряния, измръзвания и техните последици.

В УМБАЛ „Канев“ АД, медицинската специалност 
„Пластично- възстановителна и естетична хирургия“ ще се 
осъществява в условията на болнична медицинска помощ.
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Структури в които ще се извършват медицинските дей-
ности по гръдна хирургия и по пластично- възстановигтелна 
и естетична хирургия, брой легла за болнично лечение 
и нива на компетентност

Към настоящия момент в Университетска болница за 
активно лечение „Канев“ АД, гр. Русе съществува Отделение 
„Обща, гнойно- септична, детска и еднодневна хирургия“ с 52 
(петдесет и две) болнични легла за активно лечение.

Новото разпределение на леглата в Клиниката по хи-
рургия, съобразно новите медицински дейности е следното:

 – Обща хирургия — 35 (тридесет и пет) болнични легла 
за активно лечение;

 – Гнойно- септична хирургия — 5 (пет) болнични легла 
за активно лечение;

 – Детска хирургия, отговаряща на трето ниво на компе-
тентност — 2 (две) болнични легла за активно лечение;

 – Еднодневна хирургия — 1 (едно) болнично легло за 
активно лечение

 – „Гръдна хирургия“ отговаряща на второ ниво на ком-
петентност — 4 (четири) болнични легла за активно 
лечение;

 – „Пластично- възстановителна и естетична хирургия“ 
отговаряща на второ ниво на компетентност 5 (пет) 
болнични легла за активно лечение.

Финансова обосновка
В новата медиценска дейност: Гръдна хирургия финан-

сирането ще се осъществява по следните кличнични пътеки:
Клинична пътека № 216 Спешни състояния в гръдната 

хирургия при минимален персто от 3 дни — цена: 720,50 лв.
Клинична пътека № 215 Оперативно лечение на боле-

сти на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без 
оконкологични заболявания при минимален престой 3 дни — 
цена: 1952,050 лв.

Клинична пътека № 214 Разширени (големи) операции 
с пълно или частично отстраняване на повече от един интрато-
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ракален орган, включително медиастинален тумор или гръдна 
стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи 
двата бели дроба при болести със съчетана белодробна или 
друга при минимален престой от 5 дни с цена от 3850,00 лв.

Клинична пътека № 213 Оперативно лечение на тумори 
на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена при мини-
мален престой от 3 дни с цена: 29992,00лв.

В новата дейност Пластична хирургия финансирането 
ще се осъществява по следните клинични пътеки:

Клинична пътека № 232 Хирургично лечение на изгаря-
ния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 
с минимален престой 2 дни при възрастни и 4 дни при деца 
с цена: 638,00 лв.

Клинична пътека № 233 Хирургично лечение при об-
ширни изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърх-
ност, с хирургични интервенции с минимален престой от 4 
дни с цена: 3355,00 лв.

Кличнична пътека № 236 Оперативно лечение на послед-
ствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 
с минимален престой от 2 дни с цена: 1958,00 лв.

Клинична пътека № 237 Оперативно лечение на кожни 
дефекти от различно естество, налагащи пластично възстано-
вяване при минимален престой от 2 дни с цена: 1067,00 лв.

Престоят по разалчини клинични пътеки на база данни 
от последното деветмесечие на 2021 г. е както следва:

 – Среден разход на 1 леглоден — 413,18 лв.
 – Среден разход на 1 храноден — 3,36 лв.
 – Среден разход на 1 лекарстводен — 25,27 лв.

Този разход няма да се повиши и при въвеждане на но-
вите медицински дейности.

В инвестиционните намерения да бъде закупена следвана 
апаратура със собствени средства на УМБАЛ „Канев“ — гр. Русе.

 – Дрегер дюзи-4бр /х1000,00 лв ориентировъчна цена/ 
в рамките на първата година;

 – Медиастиноскоп- ориент цена 30 000лв. в рамките на 
втората година.
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Етапи и срок за реализация на проекта
В материален аспект всичко е завършено. Направени са 

ремонт на сградния фонд и операционните зали. Необходи-
мата апаратура е налична. Има необходимата кадрова обезпе-
ченост. Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Канев“ разполага с всички помощни звена, като 
лаборатория, микробиология, образна диагностика, реани-
мация и анестезиология.

Реализирането на новите медицински дейности ще се осъ-
ществи в Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Канев“ АД — гр.Русе, веднага след издаване на Раз-
решение за осъществяване на лечебна дейност от министъра 
на здравеопазването, включващо новите медицински дейности.

Всички дейности в Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Канев“ АД се осъществяват 
с цел постоянно подобряване на качеството на здравните ус-
луги и процеси, както и на организацията на медицинската 
дейност. Резултатът от въздействието върху качеството на 
болничния продукт трябва да бъде убедеността на потреби-
телите в качеството на здравните услуги, които лечебното 
заведение предлага и те без колебание да са готови веднага да 
ги предпочетат пред услугите на другите лечебни заведения.

Качеството на новите медицински дейности се определя 
от няколко компонентни, които Университетска болница за 
активно лечение „Канев“ АД, гр. Русе поддържа и спазва, 
а именно:

 – Висока степен на професионализъм;
 – Ефективно използване на ресурсите;
 – Минимален риск за пациента;
 – Удовлетвореност на пациента;
 – Положително влияние върху здравето.

За осъществяването на посочените по-горе компоненти е 
необходимо да се разглежда качеството в три направления — 
структура, процес и резултат.

По отношение на структурата, качеството се осигурява, 
като се имат предвид следните изисквания:
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1. сграда — Хирургичен блок на Унивирситетска болни-
ца за активно лечение „Канев“ АД, в който ще са ситуира-
ни новата клиника, осъществяващи дейности по ПВЕХ е 
поддържана в необходимия вид и осигуряване на всички 
архитектурни, хигиенни и инфраструктурни изисквания, съ-
образени с капацитета от пациенти, постъпващи за лечение;

2. оборудване — осигурено е необходимото оборудване, 
както и постоянното му поддържане;

3. човешки ресурси — наличие квалификации, ком-
петентност, съотношение на видове персонал, планиране 
и управление на човешките ресурси, повишаване на ква-
лификацията, провеждане на актуална социална политика;

По отношение на процесите, вниманието е съсредоточено 
върху движението на пациента от неговото постъпване, ди-
агностициране, назначаване, провеждане на лечение, изпис-
ване, назначаване на контролни прегледи. Тук се включват 
и процесите с хранене, пране, стерилизация, дезинфекция, 
лекарство снабдяване, снабдяване с всички необходими кон-
сумативи, административни и битови услуги.

По отношение на резултата, качеството се определя 
най-трудно. Тази оценка се прави чрез проучване удовлетво-
реността на пациентите от оказаната им медицинска помощ. 
По този начин, от една страна се вижда до каква степен са 
удовлетворени пациентите, а от друга страна се осъщества-
ва обратна връзка за подобряване на процесите протичащи 
в лечебното заведение.

11. Въвеждане на нови диагностично- лечебни методи, 
което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността 
и привличането на нови пациенти.

12. Реорганизация на легловия фонд с пренасочване на 
легла от отделения с малка натовареност към такива, с пъл-
на натовареност на разполагаемия капацитет.

13. Подобряване условията в болничните стаи по кли-
никите и отделенията на стационара, с цел постигане на 
максимална удовлетвореност на пациентите от престоя им 
в лечебното заведение.
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Всички дейности вътре в болницата следва да се осъ-
ществяват с цел постоянно подобряване на качеството на 
здравните услуги и процеси. Резултатът от въздействието 
върху качеството на болничния продукт трябва да бъде убе-
деността на потребителите в качеството на здравните услуги, 
които болницата предлага и те без колебание да са готови 
веднага да ги предпочетат пред услугите на другите лечеб-
ни заведения. Това към което се стреми екипът на УМБАЛ 
„Канев“ АД е да постига резултати, които да удовлетворяват 
все по голяма част от пациентите.

Качеството в здравните дейности се определя от няколко 
компоненти, които УМБАЛ „Канев“ АД се стреми да поддър-
жа и спазва, а именно:

 – Висока степен на професионализъм. Квалификацията 
на персонала трябва да се повишава непрекъснато, 
за да продължи УМБАЛ „Канев“ АД да бъде търсено 
лечебно заведение.

 – Ефективно използване на ресурсите;
 – Минимален риск за пациента;
 – Удовлетвореност на пациента.

За да получи наистина добро обслужване пациента, слу-
жителите на лечебното заведение следва да обърнат внима-
ние върху целия процес на хоспитализация на пациента — от 
неговото постъпване, диагностициране, назначаване и про-
веждане курс на лечение, изписване, назначаване и провеж-
дане на контролни прегледи. Тук се включват и предоставя-
ните услуги по хранене, пране, стерилизация, дезинфекция, 
лекарство снабдяване, снабдяване с всички необходими кон-
сумативи, административни и битови услуги. Всяко подо-
брение в организацията на посочените процеси ще се отрази 
положително върху комплексното обслужване на пациента 
и оттам върху цялостната му удовлетвореност от полученото 
лечение.

Качеството на медицинската дейност се гарантира при 
спазване на общите правила в системата на здравеопазването, 
медицинските стандарти, клиничните пътеки, терапевтични-
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те алгоритми и др., системни вътрешни и външни провер-
ки, постоянно изучаване на удовлетвореността на пациента 
и спазване на неговите права.

Много важно е да се поддържа постоянна връзка с па-
циентите, за да се анализират проблемите и да се вземат 
навременни решения за тях. За тази цел ще се продължи 
практиката на провеждане на анонимни анкети. Това е един 
от начините за предотвратяване на корупционните практики 
и повишаване на качеството на обслужване на пациентите.

Доколкото болницата е сложен организъм, призван да 
изпълнява особено важна мисия в обществото и подлежащ 
на непрекъснати промени, е много важно да се осъществяват 
адекватни процеси на комуникация, гарантиращи в голяма 
степен успешното адаптиране на лечебното заведение към 
изискванията на пазарната среда, характеризираща се с огра-
ничени ресурси и засилваща се конкуренция. Информирайки 
персонала за резултатите от неговата дейност, помагайки му 
да се ангажира и идентифицира с лечебното заведение, в кое-
то работи, да удовлетворява някои свои потребности в рам-
ките на работния процес, мениджъра всъщност допринася 
за повишаване на мотивацията на персонала. Добрите форми 
на комуникация помагат да се осъществи ефективен контрол 
върху изпълнението на дейностите в лечебното заведение. 
Към тях се отнасят докладите, политиката за създаване на 
стандарти, анализът на състоянието на отделните звена и др. 
Не на последно място, процесите на комуникация позволяват 
на персонала да изрази своите емоции като задоволство или 
неудовлетвореност, увереност или страх, радост или тъга. 
Всичко това позволява на ръководството на болницата да 
проследява и управлява процесите на идентифициране на 
персонала с болницата, да следи доколко целите на болница-
та са в съзвучие с индивидуалните цели на работещите в нея.
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ИЗВОДИ

Съдържанието на монографичният труд позволява да 
бъдат направени следните обобщаващи изводи:

1. Обобщени и очартани са детайлно насоките в развитие 
на социалната политика, която се разглежда като дейност за 
регулиране отношенията на равенство или неравенство между 
различните индивиди и социални групи в обществото. Дефини-
рано е нейното значение, като се определят възможностите на 
базата на комплексния подход, а именно: икономически позиции 
на различните социални групи и индивиди, като се определят 
различията между тях по отношение на доходи, потребление, 
условия на труд, здравеопазване и др.; да се разкрият причините 
за неравенството; да се търсят конкретни и специфични мерки 
за преодоляване на възникналите социални различия.

2. Анализирани са съвременните схващания за социалната 
политика, които се изразяват в социално развитие, политика на 
жизнения стандарт и со; иална политика в по-тесен смисъл, като 
дейност за защита на жизнения стандрат на определени лица 
и групи, които се намират в неравностойно положение в срав-
нение с останалите в следствие на опредлен социална ситуация.

3. Изяснени са концептуалните основи и стратегия за 
реформирането на социалната работа в България, в т. ч. е 
изяснена социално- икономическата обстановка в страната 
и са дефинирани източниците на ресурси за социална работа.

4. Направена е обстойна характеристика на пазара на 
труда и неговите елементи — същност и особености, като съ-
ществено внимание е отделено на развитието и изменението 
на пазара на труда в условият на пандемична криза и него-
вото влияние върху системата на здравеопазване в България.

5. Обобщен и анализиран е здравния статус на българ-
ското население в последните двадесет години, като е съобра-
зане с намаляващата численост на населението в страната.

6. Анализароно е увеличаването на търсенето на здравни 
услуги, независимо от настъпилата демографска криза, но 
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и породилата се извънредна ситуация, предизвика от панде-
мичната обстановка.

7. Анализирани са процесите на разходите за здраве-
опазване и е направен опит за кратък сравнителен анализ 
с останалите страни, членки на Европейски съюз.

8. Направен е обстоен анализ на здравната система, като 
подробно са разгледани източниците на финансиране и са де-
финирани основните проблеми при финансиране на болнич-
ните заведения, които са свързани с неточно измерване на 
дейността, неефективно и нерационално разпределение на 
финансовите ресурси, принципни различия между методите 
на заплащане от страна на НЗОК и МЗ, затруднения при 
планирането и отчетността, поради диверсификация на из-
точниците на публични ресурси, несъобразеност на цените 
на кличничните пътеки и реалните разходи, плащането на 
болничните услуги не е обвързано с качеството им и запла-
щане на лекарския персонал.

9. Анализиран е проблема с миграцията на медицински-
те кадри и съотносимостта му със заплащането.

10. Предложен е инструментариум и подходящи меха-
низми за преодоляване на възникващи кризисни ситуации, 
а именно: подобряване на достъпа на населението до извънб-
олнична медицинска помощ; усъвършенстване и оптимизи-
ране на достъпа на населението до болнична медицинска 
помощ; Подобряване на достъпа на населението до спешна-
та медицинска помощ; Подобряване на достъпа, качеството 
и ефективността на здравните грижи, насърчаване на устой-
чивостта и ефикасността на финансирането и разходите

11. Предложение за подобрение на управлението на сис-
темите, което е свързано с укрепване на сътрудничеството 
между органите в сферата на фискалната и на здравната 
политика и използване на широк набор от инструменти за 
бюджетно планиране, за да се съдейства за постигането на 
ефективност, прозрачност и отчетност; изготвяне на страте-
гии за информационните технологии и управлението на дан-
ни в подкрепа на дейностите за наблюдение и ръководство 
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и засилване на борбата с корупцията, измамите и злоупотре-
бата с публични средства; и регламентиран начин, основан 
на доказателства, и прилагане на оценяване на функциони-
рането на системите; предварителна и последваща оценка на 
реформите по систематичен и регламентиран начин, основан 
на доказателства, и прилагане на оценяване на функционира-
нето на системите; ясно определяне на ролите на публичните 
органи по отношение на услугите за дългосрочни грижи, 
с цел интегриране на здравните и социалните услуги посред-
ством правна рамка и подобряване на административната 
ефективност; подобряване на адекватността и качеството на 
човешките ресурси в сектора на здравеопазването чрез адап-
тиране на планирането към потребностите, адаптиране на 
стимулите, проучване на възможността за наемане на лекари 
в трансграничен план, и планиране в дългосрочен план.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешното постигане на заложените цели на идеята за 
реформиране на българската здравна система е свързано с из-
вършването на по-горе предлаганите действия. Те от своя стра-
на са свързани не толкова с желанията и волята на промени на 
една или няколко политически сили, отколкото с убедеността 
на преобладаващата част от българското общество в необхо-
димостта от реформи. В тази връзка се изисква не само поли-
тическа воля за налагане на временно непопулярни мерки, но 
и широк дебат и кампания по разясняване на предстоящите 
действия, очакваните ползи, еветуалните рискове и алтерна-
тивни варианти. В консервативна и силно чувствителна на 
промени област на социалната защита, каквато е здравеопазва-
нето единствено последователните, методически и добре аргу-
ментирани с обществените ползи управленски решения могат 
да постигнат успех и обществено одобрение и подкрепа.
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