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Осигуряването в числа

Бюджетът на държавното обществено
осигуряване през 2019 г. – политики,
прогнози и параметри
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО) бе приет от Народното събрание
на 28 ноември 2018 г. и обнародван в бр. 102 на Държавен вестник от 11 декември 2018 г.
Заложени политики по приходите и разходите
В ЗБДОО за 2019 г. са заложени следните политики, влияещи върху приходната част на бюджета:
• увеличава се размерът на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. месечно;
• за 2019 г. не са договорени минимални осигурителни доходи по икономически дейности и основни
квалификационни групи професии. Тъй като не бе наложено административно увеличение, върху равнището на
минималните осигурителни доходи влияние оказа единствено увеличението на минималната работна заплата с 9,8
на сто. По този начин, средното увеличение на минималните осигурителни доходи за 2019 г. е около 4,7 на сто;
• увеличава се минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв.,
а минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – от
350 лв. на 400 лв.;
• увеличава се максималният месечен размер на осигурителния доход за всички осигурени лица от 2 600 лв.
на 3 000 лв.
Наред с това, размерите на осигурителните вноски за отделните фондове на държавното обществено осигуряване
остават непроменени в сравнение с 2018 г. Не е заложена и промяна в съотношението при разпределението на
осигурителните вноски между осигурител и осигурено лице.
Основните политики, заложени в ЗБДОО за 2019 г., имащи отношение към разходната му част, са свързани
преди всичко с разходите за пенсии. По отношение на паричните обезщетения и помощи няма промени в законово
установените размери на обезщетенията (парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст,
минимален и максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица, еднократна помощ при смърт
на осигурено лице). Не са извършени промени и в изискванията за придобиване право на обезщетения, при дохода,
от който се изчисляват техните размери, и на нормативно определения процент на заместване на миналия доход
в случай на настъпване на осигурените рискове.
Относно пенсиите от 1 януари 2019 г. влизат в сила следните важни промени:
• повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на
трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 и 69б от Кодекса за социално
осигуряване (КСО);
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• за пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната
формула се увеличава от 1,169 на 1,200;
• от 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, се увеличават с 5,7 на сто (процент,
определен по правилото на чл. 100 КСО на базата на използваните при съставянето на бюджета на ДОО за 2019
г. прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските цени), което
увеличение включва и новата „тежест“ на година осигурителен стаж;
• минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и
свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли 2019 г. с 5,7 на сто. По този начин от 1 юли 2019 г.
минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО се увеличава от 207,60 лв. на
219,43 лв. Размерът на социалната пенсия за старост, също от 1 юли 2019 г., се увеличава от 125,58 лв. на 132,74
лв.;
• максималният размер на получаваните една или повече пенсии, считано от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г., се
запазва на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. се увеличава до 1 200 лв. - 40 на сто от размера на максималния осигурителен
доход за същата календарна година, който за 2019 г. е 3 000 лв. Максималният месечен размер на пенсиите се
прилага за всички пенсии без оглед на момента на тяхното отпускане.
Приходна част на бюджета
През 2019 г. е планирано общият размер на приходите в държавното обществено осигуряване да достигне 11
759,7 млн. лв. Очакваните приходи от осигурителни вноски са в размер на 7 473,2 млн. лв. (63,5%), а получените
трансфери от централния бюджет за изплащане на пенсии и добавки към тях, обезщетения и помощи - 297,6 млн.
лв.
Трансферът за покриване на недостига от средства е 3 934,1 млн. лв. Важно е да се подчертае, че за първи път
от 2016 г., когато от държавния бюджет вече не се превеждат 12 на сто от осигурителния доход на осигурените във
фонд „Пенсии“ лица, трансферът за покриване на недостига от средства е под 4 000,0 млн. лв.
Разходна част на бюджета
Общите разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване възлизат на 11 759,7 млн.
лв. В тази сума най-голям дял заемат разходите за пенсии – 9 988,2 млн. лв., в т.ч. 9 691,6 млн. лв. като разходи за
пенсии за сметка на ДОО и 296,5 млн. лв. като разходи за пенсии за сметка на държавния бюджет.
Разходите за парични обезщетения и помощи възлизат на 1 639,8 млн. лв. Традиционно в тях най-голям дял
имат паричните обезщетения за майчинство, в т.ч. бременност и раждане, отглеждане на малко дете до 2-годишна
възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст (общо 585,6 млн. лв.). Разходите за парични обезщетения
при временна неработоспособност и трудоустрояване възлизат на 581,8 млн. лв. В ЗБДОО за 2019 г. са планирани
разходи за парични обезщетения за безработица в размер на 449,6 млн. лв. Предвидената сума за финансиране
на дейността по профилактика и рехабилитация е 20,1 млн. лв.
Планираните разходи за дейност „Социално осигуряване” са 122,7 млн. лв. Относителният дял на разходите за
дейността спрямо всички разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е
1,04 на сто.
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Анализи

Aнализ на паричните обезщетения за
майчинство за периода 2014-2017 г.
Паричните обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на малко дете* и осиновяване на дете от 2до 5-годишна възраст** за осигурителния риск „майчинство“ заемат съществен дял в разходите на държавното
обществено осигуряване (ДОО) за парични обезщетения и помощи*** и са втората по големина група разходи на
държавното обществено осигуряване след разходите за пенсии.
Основната цел на настоящия анализ е да изследва и представи в динамика ключови показатели, свързани
с изплатените обезщетения за майчинство през периода 2014-2017 г. Информацията за броя на лицата показва
съвкупността на българските граждани, на които е начислено поне едно парично обезщетение от съответния вид.
Използваните в анализа основни данни и показатели са от информационната система на Националния осигурителен
институт за изплащаните парични обезщетения и помощи от ДОО****, а данните за размера на изразходваните
средства са на база касовия отчет за изпълнението на консолидирания бюджет на ДОО.
Парични обезщетения за бременност и раждане
На осигурените за общо заболяване и майчинство лица от държавното обществено осигуряване се предоставят
следните видове парични обезщетения за бременност и раждане:
• парични обезщетения при бременност и раждане, които се изплащат за срок до 410 дни, от които 45 дни преди
раждането (чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Право на обезщетение имат и осигурените лица,
които осиновят дете, а от 01.06.2017 г. и лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за
закрила на детето (ЗЗДет.), в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване,
съответно настаняването му по реда на ЗЗДет., до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане
(чл. 50, ал. 5 КСО);
*От 01.07.2018 г. наименованието на „обезщетението за отглеждане на малко дете“ е изменено на
„обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст“.
**От 01.07.2018 г. наименованието на обезщетението при „осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст“
е изменено на „обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“.
***В анализа не е включена информация за паричните обезщетения при трудоустрояване поради бременност
или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро, тъй като техният размер е несъществен. За разглеждания
период единствено през 2015 г. е извършен разход за този вид обезщетение.
****Данните са към 30.09.2018 г.
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• парични обезщетения при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, които се изплащат на бащите от
датата на изписване на детето от лечебното заведение, а от 01.06.2017 г. и на бащите-осиновители на деца до 5годишна възраст, за срок до 15 дни от датата на предаване на детето за осиновяване (чл. 50, ал. 6 КСО);
• парични обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка
до 410 дни (чл. 50, ал. 7 КСО), които се изплащат на осигурените бащи/ осиновители. От 01.06.2017 г. освен бащата
(осиновителят) право на парично обезщетение имат и родителите на майката (осиновителката) или на бащата
(осиновителя) на детето и съпругът на работничка или служителка, в случаите на настаняване на дете при съпрузи
по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет, през време на отпуска по чл. 163, ал. 10, 11 и 12 от Кодекса на труда;
• парични обезщетения при неизползване на отпуска за бременност и раждане, в размер 50 на сто от
обезщетението при бременност и раждане за остатъка до 410 дни (чл. 50а КСО, в сила от 01.06.2017 г.).
1. Парични обезщетения за бременност и раждане
Броят на лицата с парични обезщетения при бременност и раждане за срок до 410 дни, изплащани на основание
чл. 50, ал. 1 и 5 КСО, нараства с 4,8% за периода от 2014 г. до 2017 г. (от 83 993 до 88 057 души). Този брой е в пряка
зависимост с броя на родените деца. През 2017 г. броят на живородените* деца в страната е 63 955, при 67 585
през 2014 г. Въпреки намаляващия брой на живородените деца през разглеждания период, при броя на лицата с
обезщетения при бременност и раждане за срок до 410 дни и при броя на обезщетенията се отчита нарастване.
Върху увеличението на получателите на това обезщетение влияние оказват от една страна извършените през периода
законодателни промени, с които се разшири кръгът на лицата с право на този вид парично обезщетение, а от друга
- нарастването на броя на осигурените за общо заболяване и майчинство лица. При броя на лицата с обезщетения
влияние оказва и фактът, че периодите на изплащане на обезщетенията често обхващат повече от една година и
обезщетение, отпуснато през дадена календарна година, може да продължи да се изплаща и през следващата.
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Фигура 1: Динамика на броя на лицата с обезщетения за бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 и 5 КСО,
броя на живородените деца и средномесечния брой осигурени лица за общо заболяване и майчинство за
периода 2014-2017 г.

Броят на изплатените дни при обезщетенията при бременност и раждане се увеличава с 18,6%, като от 12
578,2 хил. дни през 2014 г. достига до 14 921,6 хил. дни през 2017 г. Това нарастване е в резултат както на повисокия брой на лицата с обезщетение, така и на ръста на изплатените дни на едно лице, които от 150 дни през
2014 г. нарастват до 169 дни през 2017 г.
*По данни на Националния статистически институт (НСИ).
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Таблица 1: Основни показатели, характеризиращи паричните обезщетения за бременност и раждане по чл.
50, ал. 1 и 5 КСО за периода 2014-2017 г.
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Възрастовото разпределение на жените с обезщетения при бременност и раждане през 2017 г. показва, че наймногобройна (30 339 души) е групата на 30-34 годишните с дял от 34,5%, следвана от групите на 25-29 годишните
и 35-39 годишните, които са с дял съответно 32,1% и 18,2%.
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Фигура 2: Възрастово разпределение по пол, на броя на лицата с парично обезщетение за
бременност и раждане по чл. 50, ал. 1 и 5 КСО през 2017 г.
Разходите за обезщетения при бременност и раждане през 2017 г. са в размер на 368 339,6 хил. лв., което е
с 27,3% повече спрямо тези през 2014 г. Причините за нарастването на разходите са комплексни, тъй като през този
период се увеличават както броят на обезщетенията и броят на изплатените дни, така и размерът на среднодневното
парично обезщетение, което е нараснало със 7,3% (от 23,00 лв. за 2014 г. на 24,69 лв. за 2017 г.). От своя страна
ръстът на среднодневното парично обезщетение е следствие от повишението на размера на минималната работна
заплата и осигурителните доходи за референтния период, от които се изчисляват размерите на обезщетенията.
Средномесечният размер на осигурителния доход на осигурените за общо заболяване и майчинство жени за
анализирания период нараства от 650,99 лв. през 2014 г. на 796,55 лв. през 2017 г. или с 22,4%.
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Фигура 3: Динамика на разходите и среднодневното парично обезщетение за бременност и
раждане по чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за периода 2014-2017 г.
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2. Парични обезщетения при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок
до 15 дни
През разглеждания период броят на мъжете с обезщетение при раждане или при осиновяване на дете за срок
до 15 дни нараства от 17 778 през 2014 г. на 21 336 души през 2017 г. или с 20,0%. Това е показателно за факта,
че при изпълнение на законовите изисквания все повече бащи се възползват от предоставената им възможност
да получават обезщетение от ДОО за този период. Също така, следва да се отбележи, че това са мъже, осигурени
за общо заболяване и майчинство, при които тенденцията за периода е на нарастване (с 4,4% за целия период) и
следва общото увеличение на осигурените за общо заболяване и майчинство лица. Броят на паричните обезщетения
при раждане или осиновяване на дете за срок до 15 дни за анализирания период отбелязват ръст от 22,3%.
Възрастовият профил през 2017 г. показва, че преобладаващият брой бащи (осиновители) с обезщетение по
чл. 50, ал. 6 КСО са на възраст от 30 до 34 години (дял от 36,9%), следвани от групата на 35-39 годишните, които
са 25,3% от всички мъже с обезщетение.
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Фигура 4: Възрастово разпределение на броя на мъжете с парично обезщетение по чл. 50, ал. 6 КСО
през 2017 г.
Среднодневният размер на обезщетението, който са получавали мъжете за времето на отпуска през 2017 г.,
е 38,31 лв. и е с 5,16 лв. (15,6%) повече спрямо началото на периода.
Таблица 2: Основни показатели, характеризиращи паричните обезщетения по чл. 50, ал. 6 КСО за периода
2014-2017 г.

Разходът за този вид обезщетения за четири години бележи ръст от 45,5% и през 2017 г. е в размер на 9 116,7
хил. лв. Изплатените суми нарастват ежегодно следствие от нарастването както на броя на обезщетенията, така
и на среднодневния размер на обезщетението
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Фигура 5: Динамика на разходите и среднодневното парично обезщетение по чл. 50, ал. 6 КСО за периода
2014-2017 г.

3. Парични обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за
остатъка до 410 дни
Броят на лицата с обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете след навършване на 6месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни средно за анализирания период е около 450
души годишно.

Таблица 3: Основни показатели, характеризиращи паричните обезщетения по чл. 50, ал. 7 КСО за периода
2014-2017 г.

Ползватели на това обезщетение са бащите, на които майката (осиновителката) е предоставила грижите за
детето, като за целия период единствено през 2017 г. има една жена с обезщетение. От възрастовия профил на
мъжете с обезщетение през 2017 г. е видно, че най-много от тях са на възраст между 30 и 39 години.
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Фигура 6: Възрастово разпределение на броя на мъжете с парично обезщетение по чл. 50, ал. 7
КСО през 2017 г.
Броят на обезщетенията за периода от 2014-2017 г. намалява от 2 010 на 1 926, или с 4,2%. За същия период
среднодневният размер на обезщетението нараства с 12,1%.
Анализът на разходите показва, че за времето от 2014 г. до 2016 г. се наблюдава тенденция на увеличение на
изразходваните суми от 1 491,0 хил. лв. на 1 901,3 хил. лв., като през 2016 г. е отчетен и най-високият среднодневен
размер за този вид обезщетение (40,66 лв.). През 2017 г. разходите намаляват спрямо предходната година с 12,7%
в следствие както на по-ниския среднодневен размер на обезщетението, така и на по-малкия брой на лицата с
обезщетение.
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Фигура 7: Динамика на разходите и размер на среднодневното парично обезщетение по чл. 50,
ал. 7 КСО за периода 2014-2017 г.
4. Парични обезщетения в размер 50 на сто от обезщетението при бременност и раждане за срок до 410
дни, когато не се ползва отпускът за бременност и раждане
През месец юни 2017 г. в социалноосигурителното законодателство беше включен нов вид парично обезщетение
(чл. 50а КСО). То се изплаща в случаите, в които майката (осиновителката), която има право на обезщетение за
бременност и раждане, е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия ѝ се отпуск. В тези
случаи тя има право на парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане. Ако
майката е починала или е лишена от родителски права обезщетението се изплаща на бащата (осиновителя). Броят
на лицата с обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане е 663, от които 662 са жени.
Възрастовото разпределение показва, че преобладаващият брой жени (288) с този вид обезщетение са на възраст
от 30-34 години, което е дял 34,4%, следвани от групата на 35-39-годишните (27,6%).
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Фигура 8: Възрастово разпределение на броя на жените с парично обезщетение по чл. 50а КСО през
2017 г.
Броят на паричните обезщетения при неизползване на отпуска за бременност и раждане е 1 925, а изплатените
дни – 42,4 хиляди. Среднодневният размер на обезщетението е 20,71 лв., който е с 3,98 лв. по-нисък от обезщетението
на лицата с пълен размер на обезщетението за бременност и раждане (24,69 лв.). Извършените разходи за второто
полугодие на 2017 г. са в размер на 877,4 хил. лв.
Парични обезщетения за отглеждане на малко дете
След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на допълнителния платен
отпуск за отглеждане на малко дете, на майката/осиновителката или на лицето, което е поело отглеждането на
детето, държавното обществено осигуряване изплаща следните обезщетения:
• парично обезщетение за отглеждане на малко дете (чл. 53 КСО). Обезщетението се изплаща на бащата
(осиновителя) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, когато вместо майката/осиновителката
допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете се ползва от тях. Това обезщетение се изплаща на
настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ). Право на обезщетение имат и
осигурените лица, които ползват отпуск за отглеждане дете до 2-годишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал.
1 от Закона за защита на детето (ЗДет.);
• парично обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете в размер
50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете (чл. 54 КСО). Обезщетението се изплаща, в случай че
майката/ осиновителката не използва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което
ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване.
1. Парични обезщетения за отглеждане на малко дете
Броят на лицата с парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода 2014-2017 г. нараства със
7,6% (с 5 462 души). Жените заемат дял от над 98% при ползвателите на този вид обезщетение. Броят на мъжете
е средно около 1 140 лица на година. Най-голям е техният брой през 2015 г. – 1 182, като след това намаляват, за
да достигнат до 1 088 през 2017 г.
Възрастовото разпределение на лицата през 2017 г. показва, че най-много от жените (26 118 лица) са в групата
на 30-34-годишните, докато мъжете са най-вече в групата на 35-39-годишните (250 лица). Впечатление прави
отчетеният брой от 1 533 жени и 225 мъже на възраст над 55 години, които са с начислени обезщетения. Логично е
това да са предимно бабите или дядовците на децата, на които след съгласието на майката е прехвърлен отпускът
за отглеждане на детето до 2-годишната му възраст.
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Таблица 4: Основни показатели, характеризиращи обезщетенията за отглеждане на малко дете по чл. 53
КСО през периода 2014-2017 г.

Фигура 9: Възрастово разпределение по пол на броя на лицата с обезщетение за отглеждане на малко
дете през 2017 г

За времето от 2014 г. до 2016 г. броят на обезщетенията за отглеждане на малко дете нарастват годишно с 8,2%.
Тази тенденция се прекъсва през 2017 г., когато броят им е 469 371 и е с 356 (0,1%) по-малко спрямо предходната
година. При броя на изплатените дни се наблюдава същата тенденция. Причина за това е, че през последната
година от анализирания период се понижават изплатените дни на едно лице на 116 дни при 119 дни през 2016 г.
Разходите за обезщетения за отглеждане на малко дете през 2017 г. са в размер на 156 002,0 хил. лв. и са със
7,6% повече спрямо изразходваната сума през 2014 г. И при тях за периода 2014-2016 г. се наблюдава ръст, който
е следствие от нарастването на броя на изплатените дни, и спад през 2017 г. – с 1,8% спрямо преходната година.
Среднодневният размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете не оказва съществено влияние
върху сумата на разходите поради факта, че той се изчислява от месечния размер на обезщетението, който се
определя административно всяка година със Закона за бюджета на ДОО и за целия анализиран период е в размер
на 340,00 лв.
2. Парични обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко
дете
Броят на лицата с парични обезщетения при неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете в размер
50 на сто от обезщетението през анализирания период е нараснал с 8,0% (1 126 души).
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Таблица 5: Основни показатели за обезщетенията при неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете
по чл. 54 КСО за периода 2014-2017 г.
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Възрастовото разпределение на лицата през 2017 г., показва преобладаващ брой ползватели във възрастовата
група „30-34 години“, следвана от 35-39-годишните.
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Фигура 10: Възрастово разпределение по пол на броя на лицата с обезщетение при неизползване на
отпуска за отглеждане на малко дете през 2017 г.
За анализирания период се отчита ръст както на броя на паричните обезщетения (с 4,4%), така и на броя на
изплатените дни (с 2,4%). Данните за среднодневния размер на обезщетението показват, че той се запазва на
ниво около 8 лв. за целия изследван период. Извършените разходи за обезщетения при неизползване на отпуска
за отглеждане на малко дете през 2017 г. са в размер на 9 345,2 хил. лв., като спрямо 2014 г. нарастватването е с
3,6%.
Парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
От началото на 2014 г. държавното обществено осигуряване предоставя на осигурените за общо заболяване
и майчинство лица парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст* (чл. 53а КСО).
Обезщетението е в размер, равен на обезщетението за бременност и раждане, определено по реда на чл. 49 КСО.
То се изплаща за времето на ползване на отпуска по реда на чл. 164б КТ за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст, за срок от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на
5-годишната му възраст.

*От 01.07.2018 г. с изменения в чл. 163 и 164б КТ и в чл. 53в КСО е уредена възможността за ползване
на отпуск и съответното обезщетение от всички осиновители на деца до 5-годишна възраст при еднакви
условия. Те имат право на платен отпуск от 365 дни, считано от деня на предаване на детето за осиновяване,
но не по-късно от навършване на тази възраст. Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или
осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуск за осиновяване, след изтичането на 90 дни от
деня на предаване на детето за осиновяване, се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от
обезщетението, на което са имали право.
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Таблица 6: Основни показатели, характеризиращи обезщетенията при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст през периода 2014-2017 г.

Броят на лицата с парични обезщетения за разглеждания период варира, като от 91 души през 2014 г. нараства
на 116 души през 2015 г., а през следващите две години намалява, като през 2017 г. достига 103 души. Броят на
осиновителите, получаващи обезщетение по чл. 53а КСО от ДОО остава нисък, като възможните причини за това са,
че или децата които са осиновени са на възраст под 2- или над 5-годишна възраст или осиновителите не отговарят
на условията за получаване на обезщетение.
От данните за структурата на осиновителите по пол е видно, че преобладават жените. През първите две години
от периода има начислени по едно обезщетение на мъже-осиновители, а през 2016 г. и 2017 г. въобще липсват
такива.
През 2017 г. най-много от осиновителките с парични обезщетения са на възраст между 45 и 49 години (37 души),
следвани от тези на възраст между 40 и 44 години. (29 души).
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Фигура №2: Възрастово разпределение на броя на жените с обезщетение при осиновяване на дете от
2- до 5-годишна възраст през 2017 г.
Броят на паричните обезщетения за 2017 г. е 653, като е отчетено увеличение с 5,0% спрямо броя им през 2014 г.
(622). Нарастване има и при броя на изплатените дни – с 8,4%. Размерът на среднодневното парично обезщетение
от 26,75 лв. през 2014 г. се увеличава на 36,55 лв. през 2016 г., когато и разходите са най-високи. През 2017 г. има
понижение както на среднодневния размер на обезщетението, така и на броя на лицата с обезщетения, като в
следствие на това разходите също бележат спад спрямо предходната година.
Изплатените суми за парични обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст са със стойности
от 327,6 хил. лв. в началото на периода до
442,0 хил. лв. през 2017 г. Те заемат дял от 0,1% от общите разходи за парични обезщетения за майчинство.

14

брой 4/2018 г.

35,00
30,00

26,75

29,61

33,14

25,00

20,00

440,9

лева

0,00

442,0

5,00

379,8

10,00

327,6

15,00

2014

2015

2016

2017

Изплатена сума (хил. лв.)

Среднодневен размер на обезщетение

500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

хил. лева

36,55

40,00

Фигура 12: Динамика на изплатените суми и среднодневното парично обезщетение при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст през 2014-2017 г.
Въз основа на представената информация за динамиката на основните показатели, характеризиращи паричните
обезщетения за майчинство за периода 2014-2017 г., могат да се изведат следните обобщения:
• броят на лицата с парични обезщетения за бременност и раждане се увеличава, независимо от намаляването
на раждаемостта в страната;
• наблюдава се положителен ръст при броя на осигурените за общо заболяване и майчинство лица;
• броят на мъжете, които ползват 15-дневен отпуск при раждане (осиновяване) на дете и получават обезщетение
от държавното обществено осигуряване, нараства през този период;
• следствие на повишаването на размера на минималната работна заплата и на осигурителния доход на осигурените
за общо заболяване и майчинство лица нараства и среднодневният размер на обезщетенията за майчинство,
изплащани от ДОО.
• общите разходи за изплащане на паричните обезщетения за майчинство нарастват ежегодно, като следствие
от нарастването както на броя на обезщетенията, така и на среднодневния им размер.
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Събития

Специалисти от цяла Европа обсъдиха в София
предизвикателствата и перспективите при
обмена на информация между осигурителните
институции
„Упражняването на осигурителните права на хората, работили в няколко различни държави, изисква ефективна
координация, засилено сътрудничество и работещи механизми за обмен на информация между компетентните
институции.“ Това заяви управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов при откриването
на Техническия семинар за обмен на данни в социалното осигуряване, състоял се в края на ноември т.г. в София,
като изтъкна още: “Все по-голямата глобализация на световните социалноикономически взаимоотношения и
последващото от това все по-интензивно движение на работещите и техните семейства между националните граници
променят моделите на трудова мобилност, като ги прави както по-непредвидими, така и по-разнообразни. Кариерните
траектории все по-често включват както кратки, така и по-продължителни периоди на престои в държави, различни
от родната, а работата в мултинационални екипи в отдалечени точки на света вече е нещо съвсем обичайно.“
Семинарът бе организиран от НОИ с подкрепата на Европейската мрежа на Международната асоциация
по социално осигуряване (МАСО) и се фокусира върху сътрудничеството между осигурителните институции и
необходимостта те да обменят данни по ефективен и сигурен начин.
Актуалността и значимостта на темите привлече интереса на повече от 30 осигурителни институции. На
семинара присъстваха над 150 специалисти от 21 европейски страни, както и представители на всички български
компетентни институции в сферата на електронния обмен на данни в социалното осигуряване. Темите бяха
представени от водещи експерти в областта на високите технологии и бизнеспроцесите в информационния обмен,
в режим на диалог бяха обсъдени важни въпроси, свързани с възможностите за надежден и навременен обмен на
осигурителна информация между отделните отговорни институции, както и добрите европейски и световни практики
в областта. В петте работни сесии бяха посочени основните предизвикателства в преноса на данни. Във вниманието
на презентациите и дебатите се оказаха още и перспективите за бъдещото развитие на електронния обмен,
свързани с въвеждането на Единен европейски осигурителен номер и предизвикателствата, които предоставят
новите информационни и комуникационни технологии.
Специален фокус в разговорите беше поставен върху техническите аспекти и функционирането на Европейската
система за електронен обмен на информация по социално осигуряване през призмата на оперативния опит на
страните-членки на МАСО. Като основополагащ елемент на този обмен тя се прилага към 28-те държави-членки
на Европейския съюз, както и към Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, и има за цел да свърже около
15 000 институции от тези страни. Системата е ключов елемент за установяване на по-тясно и по-ефективно

16

брой 4/2018 г.
сътрудничество между голям брой институции за социална сигурност в Европейския съюз. Тя се прилага при обмена
на данни между тези администрации в областите, уредени от европейските регламенти за координация на системите
за социална сигурност - паричните обезщетения за временна неработоспособност, майчинство и помощите при
смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост и инвалидност; наследствените пенсии и др.
В прагматичен план системата подобрява процеса на вземане на управленски решения в следните аспекти:
• позволява по-бързо обработване и обмен на общи структурирани електронни документи, налични в езика на
всяка държава-членка;

• улеснява и ускорява вземането на решения за изчисляване и изплащане на обезщетения на гражданите,
попадащи в обхвата на регламентите за координация на социалната сигурност;
• позволява по-ефективна проверка и осигурява по-високо качество на прехвърлените данни;
• позволява събирането на точни статистически данни относно обмена на данни за координирането на социалната
сигурност.
В експозето си управителят на НОИ Ивайло Иванов изрази мнение, че Европейската система за електронен
обмен на информация по социално осигуряване е предпоставка националните системи за социална сигурност
по-лесно да посрещнат новите глобални предизвикателства като нерегламентираната миграция или процесите на
демографско застаряване. Той подчерта, че в търсене на работещи решения тези системи трябва да се справят с
нарастващите и все по-разнообразни нужди на най-възрастните, на хората с увреждания и членовете на техните
семейства, вследствие на което познатите досега форми на социална защита еволюират. „Наличието на стабилни и
работещи механизми за бърз обмен на данни би позволило в палитрата от национални практики да бъдат приложени
общи подходи за справяне с общите предизвикателства“, обобщи Иванов.
В своята презентация Раул Рухиа-Фрик, ръководител на Центъра за усъвършенстване на знанията към МАСО,
представи пред участниците в семинара практическото значение, операционното и икономическо приложение на
електронния обмен на данни между осигурителните институции и посочи някои от най-съществените перспективи в
областта. Той обърна специално внимание на видовете данни, които се обменят, каналите, по които те се предават,
предизвикателствата, техническите аспекти, сигурността и защитата на личните данни. Място в презентацията му
намериха и организационните и икономическите аспекти на този обмен. Г-н Рухиа-Фрик обърна внимание на бързо
растящия брой споразумения в областта на социалното осигуряване, като посочи, че в световен мащаб двустранните
са станали повече от 690, а многостранните - шест (Европейски съюз, МЕРКОСУР, Ибероамериканско споразумение,
Карибско споразумение, Споразумение на страните от Персийския залив и Северна Африка). Общо 135 страни са
свързани помежду си чрез двустранни или многостранни споразумения, като концентрацията е предимно в развитите
страни, но пък нарастването е най-голямо при слабо развитите и развиващите се държави.
Основното предизвикателство пред споразуменията, според експрета на МАСО, е необходимостта от внедряване
на напълно нови специфични системи за обмен на данни, тъй като многообразието на изискванията води до
нарастване на оперативните разходи за внедряване, експлоатация и поддръжка, а и дори когато системите са близки
по отношение на обмена на данни, има различия между споразуменията и моделите на управление. Трудности
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могат да възникнат и при осигуряване защитата и поверителността на данните, преодоляване на несъвместимостта
между различните подходи във всяка една от страните и гарантиране надеждността на международните операции
за обмен на данни (валидация и непрекъснатост).
Разширяването на международна координация в сферата на социално осигуряване се нуждае от ефективен
електронен обмен на данни както поради увеличаване на мобилността на работниците и нарастването на
трансграничните плащания, така и за предотвратяване на недължими плащания, грешки и измами. Все пак
той все още остава ограничен, независимо от унифицираното използване на информационните технологии от
социалноосигурителните институции на национално ниво. Основните бариери, които стоят пред тях, са сериозните
разходи и сложността при разработването на специфични механизми по всяко споразумение. Тук е ролята на МАСО
като международна организация да предостави работещи варианти на решения.
За киберсигурността и защитата на личните данни в контекста на обмена на данни говори Борис Гончаров,
главен стратег по киберсигурност в
организацията АМАТАС. В експозето
с и , о с ве н н а га р а н т и р а н ето н а
правата на потребителите, той обърна
внимание на мерките за съхранението
им и възможностите за използавнето
им. Своя прочит за потенциалните
ползи и рискове от въвеждане на
Единен европейски осигурителен
номер сподели Йоргос Платаниотис,
мениджър “Създаване и управление
на политики” в Eвропейска комисия.
Той представи и подробности за
етапа на развитие на проекта на ниво
Европейски съюз. Олицетворение
на добрите примери от практиката
бе презентацията „Дигитализация
на правителството: Примерът на
Е-Естония“ на Mерле Труфанова,
съветник „Трансгранична заетост“
и ръководител на проект ЕESSI в
Националния социалноосигурителен
борд на Eстония.
Анкета, проведена след края на семинара показва, че общото впечатление на участниците от организацията
на събитието е повече от положително. Около 77% от гостите оценяват проявата като много добра, а оценката
на останалите 23% е „добра“. По отношение на техническото съдържание 46% са впечатлени от темите, които са
дискутирани, а над 50% ги определят като добри. Самото предстявяне на темите също е оценено високо – 68%
от участниците са напълно доволни от начина на поднасяне на информацията, а 27% се определят като по-скоро
доволни. Само 5% са тези, на които очакванията им са се разминали с действителността. Най-голям интерес са
предизвикали панелите, в които са се обсъждали Европейската система за електронен обмен на информация в
социалното осигуряване (59,6%), новите технологии и проектите на МАСО за бъдещето (59,6%) и Единния европейски
осигурителен номер (50%).

18

брой 4/2018 г.

На фокус

Териториално поделение на НОИ – Габрово:
организация на дейността и постигнати
резултати за деветмесечието на 2018 г.
Ок Териториалното поделение на Националния
осигурителен институт (ТП на НОИ) в Габрово
осъществява дейностите по отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за временна неработоспособност,
бременност, раждане и отглеждане на малко дете и
паричните обезщетения за безработица, по отпускане и
изплащане на пенсиите, включително и по Европейските
регламенти и международните договори, както и
дейностите на контрола по разходите на държавното
обществено осигуряване (ДОО), експертизата на
временната неработоспособност, регистрацията и
разследването на трудови злополуки и професионални
заболявания. В своята дейност териториалното
поделение, преследва постигане на поставените от
висшето ръководство на институцията стратегически
и оперативни цели, като осъществява строг контрол
по спазването на осигурителното законодателство,
законосъобразното управление на средствата на
държавно обществено осигуряване, следвайки
принципите на икономичност, ефективност и ефикасност
на дейностите.
ТП на НОИ – Габрово има обособено едно изнесено
работно място с обслужване по график. Ползвателите на
услугите на НОИ в област Габрово, включващо градовете
Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, се обслужват в
приемните на ТП на НОИ – Габрово. В Севлиево, вторият
по големина град в областта, същите се обслужват

по график, както следва: вторник е обслужването на
лицата по пенсионни въпроси, а в петък - по въпроси,
свързани с краткосрочните плащания. При необходимост
обслужването се извършва и в други дни от седмицата.
Регионалният офис на НОИ в Габрово е ситуиран на
третия и четвъртия етаж в административна сграда в
центъра на града. Приемната е разположена на третия
етаж, като салонът в обширен, а гишетата са разположени
последователно, със съответната номерация. Специална
указателна табела на входа на приемната спомага за
по-добрата ориентация на клиентите.
Всички гишета в приемната работят с постоянен
режим на работа, което позволява непрекъснатост
на предоставяните консултации и предотвратява
струпването на хора. С оглед по-бързото и поефективното обслужване има разкрити три гишета за
обслужване на клиентите за краткосрочните плащания,
две гишета за пенсионно обслужване, едно гише за
издаване на документи, свързани с профилактика и
рехабилитация, както и едно за общо деловодство.
Техният брой е съобразен с натовареността на
служителите и активността на потребителите по
отношение на всяка една от предлаганите услуги. За
улеснение на хората в неравностойно положение до
входа на административната сграда на партерния етаж
е обособено гише за обслужване на тези клиенти.
Доброто обслужване и професионалното отношение
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на служителите от териториалното поделение намират
своето потвърждение в резултатите от проведеното в
приемните проучване за удовлетвореността на клиентите
от качеството на предоставяните услуги. Според
тези резултати делът на доволните от обслужването
потребители, които са посетили териториалното
поделение през деветмесечието на 2018 г., достига

94.30%.
Организационна структура
В ТП на НОИ - Габрово са назначени 66 служители,
работещи по трудово и служебно правоотношение.
Организационната структура на териториалното
поделение определя нагледно функционирането на
отделните структурни звена:

ДИРЕКТОР
Медицинска комисия

Финансов
контрольор

Специализирана администрация

Обща администрация

Отдел „Административен“

Сектор „Отпускане на
пенсии“

Отдел „Пенсии“

Сектор „Изплащане на
пенсии“

Сектор „Пенсионно
обслужване“

Регионалната структура на НОИ осъществява
дейности, свързани с разходването на средства за
пенсии, за краткосрочни плащания, парични помощи за
профилактика и рехабилитация и за административна
издръжка на поделението. Териториалното поделение
осъществява контролно-ревизионна дейност за
установяване на щети на ДОО от неправилно извършени
осигурителни плащания и от издадени документи
с невярно съдържание или от отменени актове на
медицинската експертиза и др. Разходите се отчитат
към съответните фондове на ДОО и по утвърдените с
единната бюджетна класификация разходни параграфи
и съобразно изискванията на Кодекса за социално
осигуряване (КСО).
В отдел „Краткосрочни плащания и контрол“
работят общо 22 служители. Структурата се състои от:
• сектор „Контрол по разходите на ДОО“ (КРДОО) осъществява контрола по прилагането на осигурителното
законодателство на осигурители и осигурени лица;
приема и съхранява трудово-правната документация
на осигурители, които са прекратили дейността си и
нямат правоприемник, и въз основа на тези документи
издава удостоверения за осигурителен стаж и доход на
гражданите;
• сектор „Краткосрочни плащания“ (КП) - извършва
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Отдел „Краткосрочни плащания и
контрол“

Сектор „Контрол по
разходите на ДОО“

Сектор „Краткосрочни
плащания“

дейността по отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за временна неработоспособност,
бременност, раждане и отглеждане на дете и
трудоустрояване, както и помощи при смърт и парични
помощи при инвалидност на лица, които нямат
необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия
за инвалидност поради общо заболяване; приема
документи, отпуска и изплаща парични обезщетения за
безработица и гарантирани вземания на работниците и
служители при несъстоятелност на работодателя.
В сектор КРДОО се извършват финансови ревизии и
проверки по разходите на ДОО, издават се удостоверения
за ползване на парични помощи за профилактика и
рехабилитация, издават се и се заверяват осигурителни
книжки, предоставя се персонален идентификационен код
(ПИК) на НОИ на физическите лица и идентификационен
код на осигурител (ИКО) на осигурителите. Част от
служителите се занимават с процеса по деклариране,
регистриране и отчитане на трудови злополуки и
професионални болести и с контрола по експертизата
на временната неработоспособност.
За деветмесечието на 2018 г. в сектор КРДОО са
съставени:
• 74 ревизионни материали, от които 23 ревизии
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са приключили с ревизионен акт, а 51 - с ревизионна
записка;
• 673 к онстативни проток оли от извършени
проверки;
• 242 броя констативни протокола от вътрешни
проверки.
За периода са приети и обработени 46 декларации
за трудови злополуки, като три от тях са завършили
със смърт, заверен е осигурителен стаж и доход на 936
лица. Приетата документация от осигурителния архив за
периода е в обем на 46 дела. Освен това, са издадени:
• 116 задължителни предписания;
• 179 осигурителни книжки;
• 934 ПИК и 13 ИКО;
• 987 удостоверения за ползване на програмата за
профилактика и рехабилитация;
• 72 удостоверения УП-16 за закупуване на
осигурителен стаж;
• 3 акта за установяване на административни
нарушения.

Заявления за отпускане и изплащане на парични
обезщетения за безработица са подали общо 2059
лица. Общата сумата на изплатените обезщетения
за безработица за посочения период е 6 521 494,71
лв. Издадени са и 5 124 разпореждания за отпускане,
изменяне, прекратяване, спиране, възобновяване
или отказ за изплащане на парично обезщетение за
безработица, както и 6 разпореждания за възстановяване
на добросъвестно и недобросъвестно получени суми по
такива плащания.
В сектора за деветмесечието на 2018 г. са приети
59 222 основни документи за изплащане на парични
обезщетения за временна неработоспособност,
бременност и майчинство, отглеждане на малко дете и
помощи от ДОО. Общият брой на плащанията към тях
е 64 046, като някои лица са ползвали права повече от
един път. Сумата на изплатените парични обезщетения
и помощи за временна неработоспособност възлиза
на 13 802 000,83 лв. Ръководителят по изплащането
на обезщетенията и помощите от ДОО е издал 849
разпореждания за отказ за изплащане на парични

обезщетения и 139 за отмяна на отказ. Издадени са
18 разпореждания за спиране на производството и 21
за възобновяване. Изготвени са 3 168 протоколи за
експертиза за временна неработоспособност.
Общият размер на изплатените гарантирани вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя за деветмесечието на 2018 г. са 31 508,14
лв.

Отдел „Пенсии“ осъществява всички дейности,
свързани с дългосрочните обезщетения (пенсии) на
лица с настоящ адрес в България както по българското
законодателство, така и във връзка с прилагане на
европейски регламенти и международни договори в
областта на социалната сигурност. Обхванати са всички
етапи - от даването на консултации и разясняването
на пенсионни права до приемането на документи,
произнасянето по отношение на правото, размера
и срока на обезщетението и неговото изплащане.
Отделът се състои от три сектора – „Пенсионно
обслужване”, „Отпускане на пенсии” и „Изплащане на
пенсии”. Първият от тях осъществява прекия контакт с
гражданите. Дейността му се извършва на едно гише в
приемната при непрекъснат режим на работа, като с цел
избягване струпването на клиенти в най-натоварените
моменти се отваря и второ.
Служителите от сектора дават консултации относно
придобиване право на пенсия, необходими документи
и срокове да подаване на заявление. Лицата се
насочват към осигурителен архив при необходимост от
документи от вече прекратени осигурители. Предоставя
им се и допълнителна информация за вече образувани
пенсионни производства. В структурата се приемат
документи, свързани с продължаване изплащането
на пенсии на учащи, запорни съобщения, заявления
за промяна на мястото и начина на получаване
на пенсията. На гишето лицата могат да получат
информация за изплатените суми за пенсии и добавки,
като при нужда се издава съответното удостоверение.
За първите девет месеца на годината в сектора са
обслужени общо 11 629 пенсионери.
В сектор “Пенсионно обслужване” се обработва
изходящата и входящата кореспонденция на отдела.
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За деветмесечието на 2018 г. са приети 7718 заявления,
като 1459 от тях са за отпускане на нови пенсии.
От заявленията за изменение на пенсия най-голям
относителен дял имат тези за допълнителен стаж след
пенсиониране. Те съставляват 37,55% от общия брой
приети заявленията.
Интересна тенденция е увеличаването на броя
на заявленията за отпускане на пенсии във връзка с
прилагане на европейски регламент или международен
договор в областта на социалната сигурност. От януари
до септември са постъпили общо 152 заявления със стаж
положен в друга държава.
За разглеждания период са постановени 6783
разпореждания. Освен това, са подготвени и изпратени
до чужди компетентни институции 253 формуляра
за решаване на пенсионни преписки във връзка с
прилагането на европейски регламент или международен
договор в областта на социалната сигурност. Постъпили
са 362 удостоверения за отчитане статута на учащ и във
връзка с тях са прекратени 127 пенсии.
Медицинската комисия при ТП на НОИ – Габрово е
разгледала 2762 медицински досиета. Обжалвани са 7
експертни решения поради недостатъчна документация
за потвърждаване на основното заболяване. Издадени
са 4 разпореждания за неправилно получени пенсии по
вина на пенсионери на стойност 7918,24 лв.
Общо за деветмесечието на 388 651 лица са
изплатени пенсии в общ размер от 132 907 350,95 лв.
Средномесечният брой на пенсионерите е 43 183 и
средномесечно разходите за пенсии възлизат на 14
767 483,44 лв. Сумите изплащани от фонд “Пенсии”
съставляват 93,9% от общия разход, а тези от фонд
“Пенсии, несвързани с трудова дейност” – 4,17%.
Отдел “Административен” отговаря за управлението
на човешките ресурси, правното обслужване и
поддръжката на информационната система. На звеното
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са вменени и всички административно-стопански и
финансово-счетоводни дейности.
Участие в обучения за развитие на професионалните
качества, умения и компетентности в областта на
социалното осигуряване, както и в сфери, свързани
с дейността на НОИ, са взели 22 от служителите на
териториалното поделение. Темите на тези обучения
са свързани с: промяната в осигурителното и пенсионно
законодателство и прилагането му в практиката контрола
на експертизата на неработоспособността, разследване
на трудови злополуки и др. Проведени са 14 обучения, от
които 12 са организирани от Централното управление на
НОИ, а две - от Института по публична администрация.
При осъществяване на правно обслужване от януари
до септември 2018 г. в регионалната структура на
НОИ са постъпили 41 жалби срещу разпореждания на
административните органи в териториалното поделение.
Издадените решения по същество от директора на
териториалното поделение са 32. Три от производствата
са спрени до постъпване на допълнителни документи
или уточняване на спорни обстоятелства. Шест от
постъпилите жалби са приети за недопустими.
Най-честите причини за подаване на жалби са
несъгласие с размера на определяна пенсия, произтичащо
от размера на зачетения осигурителен стаж, и несъгласие
с определения размер на паричното обезщетение за
безработица при зачитане на осигурителен стаж и доход
от друга държава.
Малко над една трета от общия брой жалби са
свързани с пенсионното осигуряване. Почти толкова
се отнасят и до отпускането и изплащането на парични
обезщетения за безработица. За периода има издадени
решения, свързани с трудови злополуки, установени
задължения към ДОО, обезщетения за временна
неработоспособност, помощи за профилактика и помощи
при смърт на осигурено лице.
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Проучвания

Онлайн изследване показва, че степента на
удовлетвореност от услугите на НОИ остава
висока и през 2018 г.
През 2018 г. за втори пореден път проучването на удовлетвореността на клиентите беше извършено онлайн
чрез анкета, публикувана на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). За периода от 20
октомври до 20 декември 2018 г. анкетна форма беше попълнена от над 800 потребители.
Анкетата идентифицира вида на използваните услуги и пет основни критерии за удовлетвореност на
клиентите:
• достъпност на информацията за предоставяните услуги;
• качество на услугата;
• време за предоставяне на услугата;
• поведение на служителите;
• използване на електронните услуги.
Наблюдава се голямо сходство при ранжирането на оценките между настоящото проучване и това през 2017
г. Данните показват някои трайни потребителски нагласи и рискови области при обслужването на гражданите. В
този контекст анкетата е добре работещ инструмент за своевременно алармиране за евентуални зони, които се
нуждаят от подобрение, и може да подпомогне за по-ефективното планиране на адекватни административни мерки
вбъдеще.
Анализът на резултатите от анкетата за 2018 г. показва, че над 92% от осигурените лица посещават
териториалните поделения на НОИ поне веднъж годишно (Фиг.1). Данните сочат, че намалява делът на лицата, които
посещават приемните на НОИ по повод краткосрочни обезщетения. За първи път от последните няколко години
той спада с 6% и обхваща по-малко от една трета от всички клиенти. Това е видимият резултат от значителните
финансови инвестиции и целенасочените усилия на института в посока дигитализация на услугите по отношение
на безработицата, болничните и майчинството през последните години.
Лицата, посетили приемните с пенсионни въпроси, остават с относително постоянен дял около една четвърт
от всички потребители на услуги. Следващата по обхват категория са клиентите, които посещават приемните в
търсене на консултации или за конкретна справка. Техният дял нараства от 18% през 2017 г. до 21% през 2018 г.
От услугите на осигурителния архив са се нуждаели около 6% от клиентите, а едва 2,6% са търсили информация
за пенсии и обезщетения по европейски регламенти и международни договори.
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Фигура 1. Разпределение на клиентите по вид на използваните услуги
По отношение на критериите за удовлетвореност най-висока оценка е заслужило поведението на служителите
– повече от 51% от потребителите са напълно удовлетворени от начина, по който са обслужени, докато
неудовлетворените са под 30%. Висока оценка получава още достъпността на информацията – над половината
от респондентите са открили лесно това, което ги е интересувало.
Лек спад на удовлетвореността спрямо миналата година се забелязва при критерия „времето за оказване на
услугата“. Процентът на напълно удовлетворените клиенти е 45, докато делът на тези, които са останали недоволни,
се покачва с 4 пункта спрямо 2017 г. и достига 39%. Отговорите се отнасят както за периода на изчакване в приемната,
така и за времето за извършване на самата услуга (обработване на документите, отпускане на пенсия в пълен размер,
превеждане на обезщетението и т.н). Все пак и тук положителнителните оценки надхвърлят отрицателните.
Подобни са резултатите и по критерия „качество на услугата“. Процентът на удовлетворените там също остава
под 50%, като се наблюдава малък спад спрямо предходната година.

Фигура 2. Разпределение на оценките за качество и време за оказване на услугата
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През 2018 г. електронните услуги на НОИ са получили значително по-висока оценка от средната - 66 % от
запитаните са отговорили, че използват тези услуги и са доволни от тях. Неудовлетворените са по-малко от една
четвърт (22,5%). В сравнение с национално представителните социологически проучвания, които бяха проведени
от НОИ през периода 2014-2016 г., оценката на потребителите за електронните услуги е почти двойно по-висока.
Това може да бъде обяснено с факта, че онлайн анкетата е попълвана от лица, които са „на ти“ с новите технологии
и активно използват интернет, докато при национално представителните изследвания целевата група включва и
много респонденти, които нямат достъп до сайта на НОИ. От друга страна обаче целенасочената дигитализация
на системите на Националния осигурителен институт позволи на институцията да разшири кръга на потенциалните
онлайн потребители и да предлага все повече дистанционни услуги, което в съвременния свят се възприема като
символ за ефективно работеща администрация.
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Тенденции

Oсигурителните администрации
концентрират внимание и към
младото поколение

Под егидата на Международната асоциация за
социално осигуряване (МАСО) във Варшава се състоя
семинар с участието на служители и експерти по
комуникацията и връзките с обществеността от
осигурителните институции на близо 40 страни от
Европа, Азия, Африка, Океания. В рамките на пет
работни сесии бяха изнесени 12 презентации на експерти
от Полша, Германия, Италия, Норвегия, Финландия,
Литва, Холандия и Швейцария. В сесията, посветена на
изграждането на обществена подкрепа и доверие към
системите за социална сигурност, бе изведен актуалният
акцент за необходимостта от по-добро осведомяване
за функционалността и значимостта на осигурителните
системи сред населението изобщо и особено сред
младото поколение.
Темата бе развита от Лукаш Боровски, директор на
пресофиса на полския осигурителен институт (ZUS),
през призмата на проект с наслов „Лекции за ZUS“, чиято
същност е предоставяне на образователни програми за
осигурителната система, предназначен за ученици от найранна възраст. Лекциите са част от училищните програми,
изнасят се в цялата страна от експерти, способни да
представят материята на достъпен за младите хора език.
Целта е още преди да се появят на пазара на труда те
да са наясно защо трябва да се осигуряват на реалните
си доходи, да отстояват правата си при договорните
отношения с работодателите, да са наясно с рисковете
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от попадане в т.нар. „сива икономика“. Защита на
необходимостта от ранно информиране на младите хора
бе част и от заключителното експозе на Доминик Ласал,
директор „Развитие на социалната сигурност“ в МАСО.
Идеята за повишаване на осведомеността и
социалната култура на идващите поколения изобщо
е съдържателна част и в плановете на българския
Национален осигурителен институт за дейността му в
краткосрочен порядък.
Проф. Ева Мария Марчиняк, директор на Института
за политически науки във Варшава, разположи
комуникационните дейности на осигурителните
институции в потока на две тенденции. От една
страна е наличието и натискът на обществените
стереотипи към осигурителните системи, които „не
дават пари“ или „дават малко пари“. От друга страна
медиите имат свой дневен ред и свои критерии за
важност на информацията, не просто различни, а
често и противоречащи на комуникационната логика
на институциите. Проф. Марчиняк дефинира като
„таблоидизиране на информацията“ познатия и у нас
стил към прекалената експозиция на частния случай
и стремежа към сензационен привкус при поднасяне
на новината, дори и когато такъв изобщо няма. Според
нея 75% от негативната настройка на гражданите към
институциите се дължи на представите, наложени от
медиите. Ситуацията в някакъв смисъл е парадоксална,
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защото въпреки някои национални особености общите
тенденции са на скептицизъм от страна на населението
към институциите, но и недоверие към медиите. ова
впрочем потвърждава и наскоро публикувано у нас
изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и „Алфа
Рисърч“, според което едва 9% от анкетираните българи
смятат, че журналистите отразяват актуалните събития
достоверно, а две трети от българските граждани
- 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в

Именно диалоговият модел и мотото „близо до
клиентите“ потвърди в презентацията си и Джузепе
Конте, директор „Връзки с обществеността“ на
мощния италиански Национален институт по социално
осигуряване (INPS), разполагащ с 8000 офиса в
страната. Тази мащабна структура и нейните конкретни
действия за близост до хората, според италианския
специалист, стават под мотото „мислим глобално и
действаме локално“. Щефан Болц от пресцентъра на
Германската осигурителна институция продължи тезата
за прозрачност, достъпност и въвличане на аудиторията
в сложната осигурителна материя чрез разказ на кратки
истории от практиката, който да онагледява по-сложна
проблематика.
Пипса Лота Мариамаки, директор по комуникациите
в KELA – Финландия, сподели опит и поуки при

работата си. Уебсайтовете на публичните институции и
неправителствените организации са малко използвани
като източник на информация, те се използват основно
за справки. В тази среда в Европа тенденцията
на публичната администрация по отношение на
комуникацията е все повече да залага на прекия контакт
с клиентите, като класическите начини са качественото
и търпеливо обслужване във фронт-офисите и форми
от типа „ден на отворените врати“.

комуникиране на радикални промени в осигурителната
система, Юлита Варанаускиене, съветник на директора
на Държавния фонд за социално осигуряване на Литва,
теоретизира от комуникационна гледна точка случая,
когато се съобщава, че осигурителната вноска се
увеличава.
Като цяло се налага впечатлението, че в европейски
мащаб между държавата и нейните граждани са
налице елементи на комуникационна криза. Решението
е в промяна на тактиката на комуникация, а именно
ориентацията на публичните институции към диалогов
режим на общуване директно с гражданите, семействата
и общностите, за сметка на пропагандно-маркетинговите
модели, залагащи на клиширани прессъобщения,
платени публикации, уж информационни клипове.
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Хората с увреждания и достъпът
до социална сигурност
Във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН от 1948 г. е записано, че социалната сигурност е
неотменимо човешко право. Международният ден на хората в неравностойно положение - 3 декември, е само
повод да се подчертае стремежът за реализиране на равен достъп до правото на социалноосигурителна защита
на тези хора.
Прието е, че съществува тясна връзка между хората с увреждания и риска от бедност. Възможно е хората с
увреждания да имат и по-труден достъп до пазара на труда и до по-добре платените работни места. Физическите
бариери и пречките, породени от определени нагласи в гражданското общество, също повишават възможностите за
социално изключване на лицата в неравностойно положение. Социалноосигурителните системи играят съществена
роля в подпомагането на тези лица - не само чрез предоставяне на достъп до обезщетения и специални услуги,
но и чрез осигуряване на възможности за работа. За да отговорят на нуждите им администрациите за социална
сигурност трябва да приложат адекватен подход към уврежданията и да развият програми от вида „връщане
на работа“, заяви Ханс-Хорст Конколевски, доскорошен генерален секретар на Международната асоциация по
социално осигуряване (МАСО).
В доклад за социално осигуряване специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания Каталина
Давендас Агилар заявява, че наблюдаваната практика на социално и икономическо изключване от страна на хора
с увреждания се засилва от неравенствата, с които се сблъсква тази разнородна група при достъпа до системи за
социална защита. Пътят към преодоляване на това може да бъде нестандартна административна структура на
тези системи, както и улесненият достъп до работа или пък за завръщане на работното място.
Институциите имат значение
Постигане на равенство при достъпа до човешки права в социалното осигуряване често се счита за процедурен
казус - въпрос на политическа воля и на административен капацитет и компетентност. От тази гледна точка
разширяването на обхвата зависи единствено от добре обезпечените политически и бюрократични процеси.
Най-често конвенционалните бюрокрации са проектирани да отговарят на нуждите на всички, като се базират на
общи процедури и общи резултати, основани на „типичния“ случай. Очаква се такива бюрокрации да функционират
най-добре, когато предлагат неща, които могат да бъде наречени „едно решение за всички“.

28

брой 4/2018 г.
От друга страна тези бюрократични подходи не са задължително проектирани да предлагат гъвкавост или да
разполагат с необходимите ресурси, за да правят разграничение между различните нужди на лицата. От гледна
точка на стремежа за постигане на равенство в достъпа до социалноосигурителни права, особено за хората с
увреждания, този факт заслужава внимание.
Иновации и адаптирани подходи
Приемането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (UNCRPD) през 2006 г. се разглежда
като повратна точка на координираните международни усилия за по-широкообхватна социална защита, като чл.
28 казва, че социалната защита трябва да бъде адаптирана според нуждите на хората с увреждане. Не само на
национално ниво, но най-вече на работното място, където практическите и координирани действия в покрепа на
хората с увреждания са изключително необходими. Насоките за връщане на работа и реинтеграция на МАСО и
докладът, посветен на трудовата реинтеграция, показват, че инвестициите и рехабилитационни мерки на работното
място са от полза както на работодателите, така и на социалното осигуряване и на обществото.
Става ясно, че вече е време за обсъждане на конвенционалната бюрократична структура и социалноосигурителната защита. На практика е необходима иновация, която да доведе до предприемането на поетапни, измерими
и обвързани с времето мерки. В тази връзка базата данни за добри практики в социалното осигуряване на МАСО
може да помогне на институциите за социална сигурност, в тяхна помощ могат да бъдат и основните цели, залегнали
в Насоките за качество на услугите на МАСО.
Две от ключовите точки от програмата „Цели за устойчиво развитие 2030“ са резултат от това. В търсенето на
адекватни иновативни решения непосредственото предизвикателство не е просто да се постигне всеобщо покритие.
Необходим е също така равен достъп до покритие, който да гарантира, че това покритие е съобразено с нуждите на
всяко лице. Този обхват не трябва да предоставя само защитни, а и профилактични и рехабилитационни мерки.
Ролята на институтциите
Последиците за социалноосигурителните институции са ясни. От една страна, всеобщото покритие на социалната
защита може да означава осигуряването на нива на обезщетения и услуги, които да съответстват на здравните
нужди на хората с увреждания, които ежедневно се сблъскват с разходи, които другите хора не се налага да
правят. От друга страна услугите, които се предоставят от социалноосигурителните системи, както и физическата
инфраструктура, трябва да бъдат достъпни за всички. Поставената цел е на хората с увреждания да се оказва
подходящата подкрепа, която да им осигури нужната физическа, умствена, социална и професионална способност
и да им позволи включване и активно участие.
Постигането на равенство в достъпа, който да позволи всеобщо покритие, изисква мобилизирането на важни
ресурси за преодоляване на недобре дефинираните или неизпълнимите потребности и за премахване на ненужните
физически, икономически и социални бариери. По този начин могат да бъдат удовлетворени по-високите очаквания
на обществото по отношение на нормативните документи за социална сигурност, описани в доклада „Десет глобални
предизвикателства за социалната сигурност“ на МАСО.
Градоустройственото планиране, транспортните и трудовоправните политики са част от задължително
координираното национално поведение. Такава част са и най-съвременните информационни и комуникационни
технологии, които обещават по-ефективно управление и предоставяне на социалноосигурителни обезщетения и
услуги по икономически по-ефективен начин. Сериозно социално препятствие, което би трябвало да се преодолее,
може да е негативното отношение към хората с увреждания и заклеймяването им в обществото.
Има неотложна нужда да се насърчава разбирането, че постигането на равенство в достъпа до социална сигурност
(за да се постигне всеобщ обхват като човешко право) задължително минава през уважението и отговарянето на
индивидуалните нужди на всеки човек, включително и на хората с увреждания, и то през целия живот.
Източник: issa.int
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