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Увод 
 

Трансграничната стратегия за трудовата заетост и социално приобщаване в 
селските райони е изготвена по проект ”SAGE – Society For All Ages”, код 16.4.2.002 e-
MS ROBG-157, изпълняван от селска общита Кручя (окр. Констанца) в партньорство с 
селска община Силищя (окр. Констанца), селска община Михаил Когълничяну (окр. 
Констанца) и Асоциация „Младежка организация за европейска Силистра“ (България) 
и финансирана по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-
България.                                                                                                              
 

Настоящият материал реализира монография на особеностите на пазара на труда в  
трансграничния регион Констанца-Силистра, акцентирайки върху следните елементи: 

 възможностите за заетост, съществуващи на нивото на региона, с особен 
акцент върху населението в селските райони; 

 нивото на разработване на социални услуги, в селските райони, и 
капацитетът на тези услуги да генерират търсене, но и работни места за 
селското население; 

 желание на  членовете на целевата група от селските зони на областите 
Констанца и Силистра да използват услугите обгрижване по домовете, 
съответно да работят в областта на социалното подпомагане; 

 нивото на осъзнаване на селението по отношение на спецификата, ролята и 
значението на  социалните услуги и на  социалното приобщаване като цяло в 
контекста на съвременното общество; 

 капацитет на социалните услуги да импулсират трудовата мобилност на 
интрарегионално и междурегионално ниво. 

                                                                                                         
Една от предпоставките на стоящия материал бе обхватен анализ, реализиран на 

нивото на Румъния, посочен по Оперативна програма „Човешки капитал“ 2014-2020 г.1, 
съгласно който през 2016 г. г. активното население на нивото на Румъния е било 
8.979.000 души, от които 8.449.000 заети души и 530.000 безработни (BIM). Населението 
в трудова възраст (13.263.000 души) е представлявало 67,1% от общото население. От 
общото на тази категория население, 61,6% са били заети хора, 4% безработни и 34,4% 
неактивни хора. През 2016 г. г., 53,7% от населението на страната е живеело в градската 
среда, 45,4% били активни хора, а ръст от 42,7% са били заетите.  

                                                                                                               

                                                           
1 Оперативна програма „Човешки капитал“ 2014-2020, http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf, файл, отворен 
на 02.03.2018 г. г. 
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От общото население на страната, 84,5% са били на 15 години и над; 54,3% от тях 
са живеели в градската среда. Структурата по полове на тази категория население се 
характеризира с леко преобладаване на женския пол (1.067 жени при 1.000 мъже). 

  
Степента на заетост на селението в работна възраст (15-64 години) е била 61,6%. 

Този индикатор е имал по-високи стойности за мъжете (69,7%, спрямо  53,3% за  жените) 
и по-близки стойности за двете среди на жителство (62,6%, в градската среда и 60,2% в 
селските райони).                                                                                                                  

  
Степента на заетост на селението на възраст между 20-64 години е била 66,3% на 

разстояние от 3,7% спрямо националната цел от 70%, поставена в контекста на 
стратегията Европа 2020 г.. Регистрирани са по-високи стойности  за  населението от 
мъжки пол (75% спрямо  само 57,4% за  населението от женски пол) и за  хората от 
градската среда (66,9% спрямо  65,6% за  хората от селските райони). 

  
Степента на заетост сред възрастните хора е била 42,8%, и е имала по-висока 

стойност за мъжкия пол (53%, спрямо  33,6% за жените), но особено за тези от селските 
райони (49,2% спрямо 38,3% в градската среда). Най-високото ниво на степента на 
заетост за хората на трудова възраст е регистрирано сред абсолвентите на висшето 
образование (86,2%). Доколкото спада нивото на образование, спада и степента на 
заетост. Така, са били заети 65,2% от хората със средно образование и само 41,0% сред 
нискообразованите.                                                                                              

  
Анализирайки разпределението на заетото население по ниво на обучение, се 

забелязва, че  най-големите дялове са се падали на хората със завършени лицеи 
(38,3%). Делът на хората с университетско образование е бил 20,5% (от които 50,8% са 
били жени), а този на хората с основно образование или  без да са завършили училище  
е бил de 3,0%, като делът на мъжете в тази категория хора е 57,9%. 

                                                                                                                               
Друг елемент, взет под внимание, е бил анализът, реализиран от Патроната на 

месните инвеститори в Румъния през 2016 г.2, озаглавен Изследване относно анализа 
на работната ръка на нивото на регионите на развитие в Румъния, за 2015 г. 
състоянието на нивото на Югоизточния регион, в който е и окр. Констанца, е 
представено както следва: 

                                                                                                                                                     
Югоизточният регион на развитие (RSE) е трети поред регион, като се брои отзад 

напред, на Румъния в зависимост от броя служители, с над 491 хил. трудови договора, 
представляващи 9,95% от работната ръка на Румъния. Основните индустрии 
работодатели в региона са строителството на плавателни съдове, конфекциите, 
                                                           
2 Патронат на местните инвеститори (2016) – Изследване относно анализа на работната ръка на нивото на 

регионите на развитие в Румъния, за 2015 г. 
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услугите (основно в туризма и търговията) и селското стопанство (преобладаване на 
отглеждането на зърно и на зеленчукови растения). 

 
На нивото на 9-те основни групи служители на ционалната икономика, RSE 

допринася за консолидирането на работната ръка на Румъния с дялове между 8,34% и 
12,12%, което изразява относително балансирано разпределение на работната ръка по 
категории служители, както произтича от Фигура №1. 

 
Фигура №1– Дял на работодателите в Югоизточния регион в общото служители на ционално ниво, по 

COR групи 
Източник: Патроната на местните инвеститори 

 
Относно работната ръка на Югоизточния регион, могат да се наблюдават редица 

особености: 
 след Североизточен и Югозападен регион, Югоизточният регион е с най-малък 

принос към структурата на квалифицираните и асимилирани работници в 
Румъния (12,12% от общото на нивото на икономиката); въпреки че, и като дял 
квалифицирани работници, общо работната ръка на нивото на развитие на 
региона (17,07%), регионът е на 3 място на ционално ниво; 

 Югоизточният регион се позиционира на предпоследно място между всички 
региони на развитие по отношение на приноса към структурата на 
неквалифицираните работници в икономиката (10,50% от общото на нивото на 
икономиката);                                                                                                      

 същевременно, Югоизточният регион регистрира недостиг по отношение на броя 
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специалистите в различни сфери на дейност, заемайки предпоследно място по 
отношение на приноса към структурата на тази категория персонал (8,34% от 
общото ниво на икономиката); 

 от друга страна, Югоизточният регион е един от най-развитите региони на 
развитие в сектора на услугите, в условията, в които заема 2 място между 
всички региони на развитие, след Североизточен регион по отношение на дела 
на работниците в областта на услуги от общо работната ръка (16,20%). 

В същото изследване се посочва също, че на нивото на региона, окр. Констанца 
регистрира най-висок дял на работниците в областта на услугите (19,38%), за разлика от 
окр. Бузъу, където този дял е само 12,37%. 

 
От друга страна, в резултат на специализация с преобладание в областта на 

шивашката промишленост, окръзите Бузъу и Вранча регистрират високи дялове на 
неквалифицираните работници, съответно 21,99%  и при двата окръга, за разлика от 
Окръзите Констанца и Галац, където този дял на практика е наполовина (11,61% и 
съответно, 11,22%),  в резултат на това, че в тези окръзи специализираните области 
(основно корабостроенето) налагат, като цяло, използването на квалифицирана 
работната ръка. 

 
Значителни разлики се регистрират и при квалифицираните работници, чиито дял 

в общото работна ръка е наполовина (10,54%) при окр. Вранча, за разлика от окръзите 
Бръила (20,59%) и Тулча (20,82%). 

 
На нивото на окр. Констанца, първите 5 професии в зависимост от броя 

индивидуални трудови договори, регистрирани в REVISAL, са:  
 продавач (6.019 трудови договори); 
 агент по сигурността (4.669 трудови договори); 
 шофьор камион/високотонажен автомобил (3.963 трудови договори); 
 шофьор на автомобили и камионетки (3.372 трудови договори); 
 търговски работник (2.841 трудови договори). 
 
Сравнявайки статистическите данни от Румъния и България, предпоставките за 

изготвянето на стоящата Стратегия са следните: 
 Населението на Румъния е почти 3 пъти по-голямо от населението на 

България, съгласно най-скорошните статистически данни, съобщени от 
двете държави (21.529.967 жители в Румъния спрямо  7.101.510 жители в 
България); 

 Населението на България е по-застаряло от населението на Румъния, в 
смисъл, че в България делът на хората на възраст над 65 години от отбщото 



    
 

        10 
 

население е 19,28%, спрямо  16,41% в Румъния, докато делът на селението 
на възраст между 55 и 64 години e 13,35% в България, спрямо  12,61% в 
Румъния, което подчертава факта, че тенденцията на застаряване на 
селението е по-изразено в България отколкото в Румъния, а търсенето на 
услуги по обгрижване по домовете и социална помощ е с очаквано по-
ускорена динамика в България отколкото в Румъния; 

 Степента на увеличаване на селението е отрицателна и в двете държави, 
като демографското явление е по-изразено в България, където степента на 
обезлюдяване е 0,61%, спрямо  Румъния, където същият дял е 0,33%; 
въпреки, че отрицателното демографско явление е тревожно за  двете 
държави, наблюдава се по-трудна ситуация в България, по отношение на 
поддържането на дългосрочен демографски баланс; 

 Средната продължителност на живот в Румъния е 75,4 години спрямо  
74,7 години в България, което подчертава сходни нива на стандарт на 
живот и на институционалния капацитет на двете държави да допринася за 
повишаването на този индикатор; 

 Селското население в Румъния е 45,1%, спрямо  само 25,4% в България, 
като непосредствената последица от това по-високо ниво на урбанизация в 
България е поляризирането на общността и на появата на много големи 
несъответствия между селските райони и градската среда; 

 Разходите за здравеопазването (съответни през призмата на прякото 
въздействие върху областта на социалното приобщаване) са били през 2014 
г. 5,6% от БВП в Румъния, спрямо  8,4% от БВП в България, което подчертава, 
че България инвестира повеме в медицински и социални услуги и осъзнава 
повече финансовата необходимост на страната от тези услуги, като 
необходмо условие за  осигуряване на по-висок стандарт на живот на 
селението; 

 Степента на зависимост на възрастните хора е 30,5% в България, спрямо  
25,2% в Румъния, което подчертава, че нуждите от социално приобщаване, 
както и услугите по социална помощ са по-изразени, съответно по-
необходими в България отколкото в Румъния; 

 Населението под прага на бедността е 22,4% в Румъния, спрямо  22% в 
България, което посочва, че и двете държави са бедни, в сравнение с 
останалите държави в общностния блок; 

 Трудовата заетост е сходна в промишлеността (28,9% в Румъния, спрямо  
26,6% в България), но поради високия дял на селските райони, Румъния 
регистрира степени на заетост в селското стопанство от почти 28,3% спрямо  
само 6,8% в България; 

 Декларираната степен на безработицата е по-висока в България (6,6% 
през 2017 г.) спрямо  Румъния (5,3% през 2017 г.). 
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Анализирайки всички тези елементи, както и редица статистически корелации, 

които характеризират трансграничното пространство и област Силистра от България, са 
идентифицирани допълнително спрямо по-горните количествено измерими елементи, 
редица важни особености, също, в рамките на стоящия документ, съответно: 

 тендендията към застаряване на селението в селските райони в Румъния и 
България, която може да генерира средно и дългосрочно ускорено търсене на 
социалните услуги и обгрижването по домовете за възрастните хора; 

 тендендията към миграция на младото население от селските зони към 
градските зони, факт, който определя трудовата ръка в селските райони и 
имплицитно основата за селекция на хора, които могат да работят в областта на 
социалното подпомагане; 
 съществуването на тенденция към полова сегрегация на селението, 

проявена чрез диференциален достъп и дискриминационно до заетост 
между жени и мъже; 

 липсата на стратегическа рамка за информиране и насърчаване сред  
населението  на концептите за социално приобщаване и на необходимостта 
от системното им засягане, в контекст основан на повишаване на качеството 
на живот на жителите на селските райони. 

 
Трансграничната стратегия за трудовата заетост и социално приобщаване в 

селските райони е инструмент, който определя връзката между трудовата заетост и 
елементите от сферата на социалното приобщаване, имайки описателна част, 
характеризираща се с: 

 елементи, определящи правната рамка за трудовата заетост и социалното 
приобщаване в Румъния и България,  

 елементи, определящи социологическата и психологическата рамка относно 
трудовата заетост и социалното приобщаване в Румъния и в България; 

 елементи, определящи силните и слабите страни в процесите на емане на 
работната ръка и социално приобщаване в трансграничния регион Румъния-
България; 

 елементи на добра практика, които подчертават нивото на развитие в 
областта на социалното подпомагане и приобщаване, идентифицирани както на 
нивото на анализирания регион, така и на нивото на други общности. 

 
Приложимата част на стратегията е представена от възприемането на извадка от 

180 души, които са посещавали обучителни курсове в областта на социалното 
подпомагане и които са отговорили на въпросници, и на полу-структурирани интервюта 
по отношение на проблематиката на трудовата заетост и на социалното приобщаване в 
селските райони. Това възприемане е статистически представително за населението на 
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трансграничния регион и позмволява на съставителите на стратегията да формулират 
съгласуван план за действие, с цел разработване на концепта за социално 
приобщаване и насърчаване на социалните услуги на нивото на общностите в селските 
райони. 

 
Свързвайки описателния компонент на стратегията с нейния приложим компонент, 

авторите възнамеряват да превърнат настоящия материал в програмен документ, от 
който местните власти да се вдъхновяват при формулирането на съгласувани политики 
за социално приобщаване и при приемането на мерки за икономическа и социална 
политика, които да смекчат различията, резултат от прилагането на въпросниците и 
интервютата на целевата група. 
 

 
 

*** 
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1 Идентифициране и дефиниране на законодателна и програмна рамка в 
областта на трудовата заетост и на социалното приобщаване, както и 
осигуряването на здравни услуги по домовете. Анализ, извършен на 
нивото на държавите партньорки, съответно: Румъния и България 

 

В настоящия контекст, в който застаряването на селението е реалност в 
повечето европейски държави, постоянната загриженост визира намирането на й-
добри решения, за да могат икономиката и общността, като цяро, да не се сблъскват с 
големи дисбаланси. Застаряването на селението е многомерен проблем: демографски, 
икономически, социален, политически и културен. 

 
Понятието застаряване на селението посочва, най-вече индивидуално явление, 

това на възрастовата честота, в нейните биологични и психологически измерения на 
индивида, от раждането до смъртта3.  В ЕС и ОИСР възрастовата граница е 
определена  65 години, докато в ООН използват в анализите два варианта: 60 и 65 
години. 

 
Най-известната изчислителна формула за измерване нивото на застаряване на 

селението на дадена държава принадлежи на френската изследователка J. Beaujeu-
Garnier, която по-късно е развита от полския учен E. Rosset. Съгласно Rosset, 
демографското застаряване започва когато делът на селението на възраст 
минимум 60 години надхвърля прага от 12% от общото население на дадена 
държава. ООН, вместо това, счита демографския план на застаряване, когато делът 
на хората на възраст 65 и повече години, възлиза на ниво от 4-7%, където ниво от 
7% означава застаряло население. 

 
Съгласно направените оценки, в периода 2010 г.-2050 г., ще се промени основно 

структурата на селението по възрастови групи. Хората на възраст над 65 години ще 
представляват през 2050 г. над 30% от общо населението, спрямо  17% през 2010 г. г., 
докато делът на селението на 24 години ще намалее през същия времеви интервал, от 
30% до 23%4.  Между 2015 г. и 2030 г., делът на хората на възраст 60 и повече години се 

                                                           
3 United Nations, World Population Ageing: 1950 – 2050; 

http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/ (консултирано на  20.01.2018 г.) 
4 Национален съвет на възрастните хора, Социално приобщаване на възрастните хора, 2013, стр. 3;  

http://www.cnpv.ro /pdf/analize2013/Incluziunea_sociala_a_persoanelor_varstnice_2013.pdf (консултирано на 
2.02.2018 г. г.) 
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оценява,че ще се увеличи с 56%5. 
 
 Спадът на раждаемостта и повишаването на средната продължителност на 

живот са генерилали явлението застаряване на селението, което оказва натиск върху 
годишните бюджети на социалното осигуряване в държави както Румъния и 
България, където бедността се увеличава, както като размер, така и като интензитет, 
както в селските райони, така и най-вече в градската среда.  
 

 

1.1 Координати на законодателната и програмната рамка в областта на трудовата 
заетост и на социалното приобщаване, както и на осигуряването на здравни услуги 
по домовете в Румъния 

Съгласно Стратегията Европа 2020 г., в периода 2014-2020 г. г., мерките в 
подкрепа на трудовата заетост в селските райони са насочени, главно, към 
повишаване качеството на работната ръка, подкрепа на трудовата мобилност, 
премахване на всички форми на дискриминация, увеличаване на инвестициите в 
образованието и професионалното обучение, подобряване на уменията и 
насърчаване на ученето през целия живот в цялата страна.  

 
Новата политика за селско развитие има за цел изпълнение на мерките, 

необходими за функционирането на пазара на труда, създаването на нови 
компетенции за  работната ръка, по-добро качеството на работните места и на 
условията на труд.  

 
Селските райони в Румъния изпитват трудности по отношение на подобряването 

на риска от социално изключване, поради малкия брой работни места, високата 
степен на бедност, липсата на трудови, социални и икономически алтернативи.  

 
Тези трудности се задълбочават от слабия достъп до финансиране и от лошите 

предприемачески умения сред селското население. Имайки предвид общото 
спазване на правата на човека в настоящия контекст, бедността и социалното 
изключване могат да се разглеждат като нарушения на основните човешки социални 
права. 

 
В съответстие с Официалното издание за успеваемостта на трудовата заетост 

                                                           
5 United Nations, World Population Ageing 2015 - Report,  New York 2015, pag 2; (отворен на 20.01.2018 г. г.) http:// 

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf  
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(EPM)6, документ, използван за  идентифициране на основните предизвикателства, 
съществуващи на нивото на Европейския съюз, както и на нивото на всяка държава-
членка отделно, идентифицираните предизвикателства, специфични за пазара на 
труда в Румъния, се отнася към редица елементи, включени във Фигура № 2. 

 
 

Фигура № 2– Основни предизвикателства, специфични за пазара на труда в Румъния 
Източник: Адаптиране по Националната стратегия за трудовата заетост 2014-2020 г. г. 

 
По-нататък е представено подробно описание на тези предизвикателства: 

 Участие на пазара на труда:  
 Ниска степен на заетост на жените;  
 Ниско участие на възрастните работници;  
 Високо ниво на безработицата сред младите хора;  
 Ниска продължителност на професионален  живот. 

 Активни политики на пазара на труда:  
 Ниско ниво на разходите за активни политики на пазара на труда; 

недостатъчни доставяне, концентриране и персонализиране на мерките 
по заетост; лошо функциониране на  услугите по заетост. 

                                                           
6 EPM се основава на информацията, предоставена от Съвместната рамка за оценка (JAF), която е система за 

оценка на базата на показатели, разработена от Комитета по заетостта (EMCO) в сътрудничество с Комитета за 
социална закрила (КПД) и Европейската комисия, и която обхваща общите и специфичните области на политика 
под егидата на Интегрираните насоки за заетост. 

участие на пазара на 
труда

активни политики на 
пазара на труда

адекватни системи 
за социална 
сигурност

баланса между 
работа-личен живот

равенство между 
половете

учене през целия 
живот

подобряване на 
обучителните 

системи
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 Адекватни системи за социално осигуряване и насочени към заетостта: 
 Недостатъчно покритие и ниво на обезщетенията за безработица, капана  

бедността, капана  ниските заплати. 
 Баланс между работа – личен живот: 
 Недостатъчно предоставяне на качествени грижи за деца и/или зависими 

лица. 
 Висока честота на неактивност и недоброволческа работа на непълно 

работно време (involuntary part-time employment). 
 Равенство между половете:  
 Висока разлика между половете по отношение на трудовата заетост. 
 Подобряване на офертата за компетенции и на производителността, 

учене през целия живот (LLL):  
 Неадекватност на квалификациите, система за неадекватно 

прогнозиране на компетенциите; 
 участие на възрастното население в образованието и професионалното 

обучение на постоянно ниско ниво. 
 Подобряване на системите за обучение и образование:  
 висока честота на преждевременно напускане на училище;  
 ниска привлекателност на образованието и професионалното обучение;  
 недостатъчно предоставяне на висококачествени образователни 

възможности. 
 
Виждането на  Румъния за 2020 г. г. относно пазара на труда е да бъде 

ефективен, динамичен и гъвкав, в който минимум 70% от хората на възраст между 
20 и 64 години ще имат достъп до качествено работно място, съгласно техния 
капацитет и компетенция, и приходи, които да им осигурят достоен живот7.  

 
Министерството на труда, семейството, социалната защита и на вързрастнити 

хора – понастоящем  Министерството на труда и социалното справедливост предложи 
визия за  Румъния за 2020 г. г., в която потенциалът на работната сила ще бъде 
оптимално използван за укрепване на конкурентоспособна икономика, основана  
иновации и знания, активна и приобщаваще. 

 
Базирана  тези визии е и Стратегия Европа 2020 г., която си е поставила за 

цел интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намирането на чини за 
създаване на нови работни места. 
                                                           
7 Национална стратегия за трудова заетост 2014-2020;  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(отворена на 11.03.2018 г. г.) 
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1.1.1 Законодателна рамка в областта на трудовата заетост и социалното 
приобщаване 

 

Чрез Националната стратегия за трудова заетост 2014-2020 г. (SNOFM), Румъния 
си поставя за цел да засили усилията за постигане на целта на трудовата заетост, 
определена за 2020 г. г., а именно дял на заетостта от 70% за  населението на възраст 
20- 64 години. 

 
Стратегията е разработена с оглед както на ционалните аспекти и 

предизвикателствата, идентифицирани чрез задълбочения анализ на икономическия и 
соцалния напредък през първото десетилетие на новото хилядолетие, както и на 
предизвикателствата, пред които Румъния е изправена в контекста на икономическата 
криза и на възстановяването на различията спрямо средното за ЕС8. Изготвянето на  
стратегията имаше като референтни документи от програмната законодателна рамка на 
ЕС, Стратегията Европа 2020 г. и Европейската стратегия за трудова заетост (виж 
подглава 1.2.3).  

 
Документът, който стои в основата на  Стратегията Европа 2020 г. е 

Съобщението, представено официално на 3 март 2010 г. г. от Европейската комисия 
и озаглавен ЕВРОПА 2020 г. – Европейска стратегия за  интелигентен, устойчив 
растеж и благоприятно приобщаване. Общата цел е да насочва икономиката на 
Европейския съюз през следващото десетилетие, чрез единно тематично засягане на 
реформите в икономически и социален план, фокусирано върху три представителни 
приоритета, структурари в седем емблематични инициативи и измерими в пет основни 
цели. 

 
Европейската стратегия за трудовата заетост и насоките за трудовата заетост, с 

правно основание член 148 от Договора за функционирането на ЕС, установява 
политическа рамка за изпълнение на мерките по трудова заетост и пазара на труда в 
съответстие с целите на Стратегията Европа 2020 г.. 
Интегрираните насоки за трудовата заетост установяват общите приоритети и цели на 
държавите-членки, бидейки предложени от Европейската комисия, дискутирани и 
одобрени от държавите-членки и приемани годишно от Съвета.  

 Насока 7:  Увеличаване на участието на жените и мъжете на пазара на 
труда, намаляване на структурната безработица и насърчаване на 

                                                           
8 Национална стратегия за трудова заетост 2014-2020 на Румъния,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(консултирана на 11.03.2018 г.) 
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качеството на работните места.  
 Насока 10: Насърчаване на  социалното приобщаване и борба с бедността. 
 

Държавите-членки трябва да подобрят системите си за социална защита, за 
социално осигуряване и пенсии, както и политиките си за активно приобщаване, в 
условията на осигуряване на финансова устойчивост, с цел увеличаване на участието на 
гражданите в обществото, икономиката и разширяването на възможностите за заетост с 
помощта на Европейския социален фонд. 

 
За да отговори на продължаващата тенденция на растване на безработицата в 

Европейския съюз, през април 2012 г. Комисията стартира набор от мерки, които 
представляват Пакета за трудова заетост. Той се основава на Програмата за нови 
компетенции и работни места, включена в Стратегия Европа 2020 г. и се подкрепя от 
Европейска обсерватория на политиката по заетостта и от Програмата за взаимно 
учене. 

Пазарът на труда се е превърнал в елемент за анализ за много политики на ЕС, от 
1997 г., когато с Договора от Амстердам е въведена нова глава за трудовата 
заетост.  

 
 Степента на трудова заетост е ключов социален индикатор, използван за 

аналитични цели, за изследването на предъка на пазарите на труда, който може да се 
дефинира като процент на заетите хора от общо населението на трудова възраст.  

 
Активното население, от икономическа гледна точка, наречено работната ръка, 

включва заетите хора и безработните. The European Union Labour Force Survey 
дефинира заетите хора като хора на възраст поне 15 години и които, по време на 
референтната седмица са осъществили дейност, дори и само за един час на 
седмица, срещу възнаграждение, обезщетение или семейна печалба.  

 
Работната ръка включва, също така, хората, които не са били на работното 

място, но които са имали работно място или дейност, от която са отсъствали 
временно, например, заради заболяване, отпуск, социален конфликт, образование 
или обучение9. 

 
В селските райони на Румъния живее почти половината от населението на 

страната, но съществуват големи несъвместимости по отношение на качеството на  
живот през призмата на всички социално-икономически компоненти (селска икономика, 
услуги, градска инфраструктура и инфраструктура за отдих, административен 
капацитет и др.), генерирайки необходимостта от повишаване степента на трудовата 
                                                           
9 Евростат, Статистики за трудовата заетост, 2017;  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics/ro (консултирано на 8.03.2018 г. г.) 
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заетост и на  социалното приобщаване.  
 
Делът на ативната работна ръка в селското стопанство, в Румъния, е най-голям 

в ЕС (приблизително 30%), като голяма част работят в селското стопанство за прехрана, 
в контекста, в който приносът на този сектор към БВП е само 7%, а производителността 
на човек е 25% от средната за страната. Слабо развитите услуги в селските райони и 
слабото качество на инфраструктурата пречат на развитието на други 
икономически дейности и, имплицитно, създаването на алтернативни 
възможности за заетост.10 Приблизително 28% от работната ръка в селското 
стопанство е под 35 години, с ниски нива на образование и квалификация, 
следователно, понижени възможности за адаптиране към изискванията на пазара на 
труда.  

 
Следователно, подкрепата на инвестициите в разработване на програмите за 

професионално ориентиране и обучение  може да допринесе за повишаване нивото 
на компетенции на работната ръка, включително и в селските райони. 

 

1.1.2 Законодателна рамка в областта на предоставянето на здравни услуги 
по домовете  

 

Бедността в селските райони сред възрастните хора се увеличава, в резултат на 
високия брой пенсионери с малки и много малки приходи. Проблемите, специфични 
за този важен сегмент от общото населението се засягат, най-често пъти, с отпратка към 
социалната сигурност, с основен фокус върху пенсионната система. Но, с напредването 
на възрастта, рискът от хронични заболявания, а понякога причинители на 
изостаналост, имплицитно на зависимост, нараства. Без дългосрочна социална и 
медицинска помощ, самото съществуване на възрастните хора е компрометирано. Нещо 
повече, рискът от социална маргинализация е и по-висок при възрастните, които живеят 
сами.  

 
Чрез преработената Европейска социална харта, ратифицирана със Закон №. 

74/1999, Румъния се ангажира да насърчава, пряко или в сътрудничество с 
неправителствени организации, подходящи мерки за възрастните хора. 

 
Здравните услуги по домовете, известни в практиката под името обгрижванеa по 

домовете е алтернатива на болничните услуги и услугите по институционализиране. 

                                                           
10 Национална стратегия за трудова заетост 2014-2020 г. на Румъния,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(консултирано на  11.03.2018 г.) 
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Понастоящем, обгрижването по домовете е предпочитана услуга както от възрастните 
хора, така и от пациенти в следоперативен период или които страдат от заболявания, 
изискващи палиативна помощ. 

 
 Министерството на здравеопазването и семейството в Румъния (понастоящем 

Министерството на здравеопазването) публикува в Държавен вестник, Част I № 255 от 
12.04.2003 г., Нормата относно организацията и функционирането на 
обгрижването по домовете, както и упълномощаване на физическите и 
юридическите лица, които предоставят тези услуги11: 

Извадка от Нормата: 
Чл. 1. – Под обгрижване по домовете се разбира всяка дейност по медицинско 

обгрижване, предоставяна от специализиран персонал, по домовете на пациентите, 
които допринасят за подобряване на физическото и психическото им 
благосъстояние. 

Чл. 2. – Обгрижването по домовете се извършва само по препоръка на лекарите. 
Чл. 4. – Бенефициентите на медицинското обгрижване по домовете са хора с 

остри и/или хронични заболявания, които са зависими до определено ниво и имат 
ограничена възможност да се придвижват до здравно заведение, с цел осигуряването 
на амбулаторни грижи, препоръчани от лекарите. 

Чл. 5. – Могат да бъдат доставчици на грижи по домовете юридически или 
физически лица,упълномощени от Министерството на здравеопазването и 
семейството да предоставят тези услуги. 

Чл. 6. – (1) Осигуряването на медицинска помощ и грижи по домовете на 
болните се извършва в съответстие с нивото на професионална подготовка  на 
доставчиците на тези услуги. 

 
Палиативното обгрижване (помощ), съгласно Световната здравна организация 

(OMS) е активно и цялостно обгрижване на пациенти, чието заболяване не отговаря 
на лечението. Контролирането на болката и на други симптоми, психологическа, 
социална и духовна помощ имат важно значение. Целта на палиативните грижи е 
осигуряване на възможно най-доброто качество на живот за болните и техните 
семейства.  

 
Обгрижването по домовете на възрастните хора или на тези, които страдат от 

различни сериозни заболявания възниква като алтернатива на услугите, предлагани  
чрез институционализиране, разкривайки така на частните доставчици възможността да 

                                                           
11 МЗС в Румъния – Норма за организацията и функционирането на грижите по домовете, както и упълномощаване 

на юридическите и физическите лица, които предоставят тези услуги https://lege5.ro/Gratuit/gq3tqmbz/norma-
din-2003-privind-organizarea-si-functionarea-ingrijirilor-la-domiciliu-precum-si-autorizarea-persoanelor-juridice-si-
fizice-care-acorda-aceste-servicii (консултирано на 22.02.2018 г. г.) 
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предлагат различни видове услуги в зависимост от нуждите на молителите.  
 
В Румъния, първата услуга от този тип започва да се предлага през 1992 г. в 

Брашов, а през 1995 г. се появява и в Букурещ, Клуж, Питещ, Бакъу, Ботошан, Васлуй, 
Пиатра Нямц, а след появата на Закон № 17/2000 е опитано тяхното създаване на 
системно ниво. 

 
Понастоящем, непрестанно динамичният социално-икономически контекст е довел 

до количествени и качествени промени в предлагането на социалните услуги и  
имплицитно на тези по обгрижване по домовете.  Централните и местните власти 
признават важността и необходимостта на този тип услуга, като са инициирани и  
валидирани нормативни актове.  

 
Съществуват обаче множество синопи в прилагането им, тъй като участващите 

органи, особено местните власти, са разбрали разперсонално ролята си в 
осъществяването на такива програми, или поради липсата на интерес, или поради 
липсата на ресурси. 

 
Следователно, е необходимо изготвянето и обнародването на общо 

законодателство, което да доведе до хармонизиране и стандартизация на услуги по 
обгрижване по домовете, но и създаването на съвместни политики и стратегии за 
действие на нивото организациите доставчици на такива услуги. 

 
 

1.1.3 Основни програмни документи в анализираните сфери 
 

По отношение на програмната законодателна рамка в областта на социалното 
приобщаване на възрастните хора, Румъния е напреднала, разработвайки правна 
рамка, която има предвид европейските норми: 

 Закон № 34/1998 в Румъния за отпускането на помощи на асоциации и 
фондации с юридическа форма, които създават и управляват звена за 
социална помощ, особено за подкрепа на категориите в неравностойно 
положение, особено на възрастните хора, които са зависими и имат нужда 
от грижи по домовете. 

 Закон № 16/2000 в Румъния за създаването, организирането и 
функционирането на ционалния съюз на възрастните хора, който осигурява 
социалния диалог между възрастните хора и публичните власти, с цел 
защита на правата и свободите на тези хора. 

 Закон № 17/2000 в Румъния за социалното подпомагане на възрастните хора 
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(регламентират ce условията, при които възрастните хора, които не 
могат да си осигурят социалните  и социално-медицинските нужди – 
поради физическото или психическото състояние, заради ниските доходи, 
или които не могат да се администрират, или имат нужда от 
специализирано обгрижване – бенефицират от услуги по социална помощ и 
социално-медицинско обгрижване, осигурено в специализирани институции 
или, според случая, по домовете). 

 П.Н. и заповед на министъра на Румъния за акредитиране на хората, 
които предоставят обгрижване на възрастните хора, определяне на 
средния месечен разход за поддръжка в домовете за  възрастни хора, 
оценка на степента на зависимост. 

 Закон № 47/2006 в Румъния за националната система за социална помощ, 
съответно услуги по социална помощ и услуги по социално-медицинско 
обгрижване. 

 Закон № 292/2011 – Закона за социалното подпомагане в Румъния, който 
урежда Националната система за социална помощ. 

 Правителствен меморандум № 20/5541/DNA/03.03.2011 в Румъния, на тема 
Стратегия за реформа в областта на социалното подпомагане; 

 П.Р. № 1217/2006 В Румъния за създаване на ционален механизъм за  
насърчаване на социалното приобщаване в Румъния (какво описна 
ционалният механизъм за социално приобщаване, неговата организация и 
функциониране); 

 П.Р. № 1826/2005 г. в Румъния за  одобрение на ционалната стратегия за 
разработване на  социални услуги, има за цел да установи насоките и на 
последователна институционална рамка, за създаване на единна и 
цялостна система за социални услуги, способна да осигури социалното 
приобщаване на всички уязвими категории, както и да допринесе за 
повишаване качеството на живот на хората; 

 П.Р. № 488/2005 г. в Румъния за одобрение на ционалната система за 
показатели на социално приобщаване, което изброява и дефинира основни, 
второстепенни, третични показатели на социално приобщаване и начина им на 
изчисление; 

 П.Р. № 383/2015 в Румъния за одобрение на ционалната стратегия за 
социалното приобщаване и намаляване на бедността за  периода 2015-
2020 г. и на Стратегическия план за периода 2015-2020 г., който 
представлява комплект от ключови мерки и инициативи, които ще 
допринесат за постигане на целите, поети от Румъния в контекста на 
стратегия Европа 2020 г.. 

 
При процеса на вземане на решения за разработване на социални услуги 
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предназначени за възрастните хора, органите на централната и местната публична 
администрация са длъжни да консултират представителните органи на възрастните 
хора, учредени съгласно закона. 

 
По отношение на пазара на труда, той е повлиян от следните демографски 

тенденции12: 
 Непрекъснат спад на общото население на  Румъния. В периода 2000 – 2012 

г. общото население на  Румъния е намаляло с над един милион души, което 
представлява загула на 5,0 процентни точки. 

 Естественият годишен прираст е отрицателен за целия период 2000 – 
2012 г. 

 продължаващата тенденция на увеличаване на средната възраст на 
румънското население отот 34,4 години през 2000 г. до 36,4 години през 2005 г. 
г., достигайки до 38,3 години през 2010 г. г. и 38,9 към 1 януари 2012 г. 

 промяната на възрастовата структура на селението, степента на възрастова 
зависимост в Румъния регистрира разнопосочни тенденции спрямо ЕС като цяло 
(за ЕС тази степен расте от 48,9% през 2000 до 49,2% през 2010 г. г., а за  Румъния 
намалява от 46,4% през 2000 г. до 43,0% през 2012 г. 
 удължаване на продължителността на живот при раждане. За  периода 

2005 г. – 2011 г. е регистрирана обща тенденция на повишаване на 
продължителността на живот при раждане както за  мъжете, така и за  
жените, в съответствие с общата тенденция в ЕС. 

 Взирвно увеличение на броя мигранти за работа, след присъединяването 
на Румъния към ЕС. 

 

1.2 Координати на законодателната и програмната рамка в областта на трудовата 
заетост и на социалното приобщаване, както и на осигуряването на здравни 
услуги по домовете в България 

 

През последния четвърт век, България се изправя пред редица мащабни 
трансформации и дисбаланс в условията на прехода към пазарна икономика. 
Промените, направени както на структурно, институционално ниво, на законодателната 
рамка, така и поведенчески, са ориентирани към осигуряването на възможно най-добра 
функционалност на новия икономически механизъм, основан на пазарни доклади, 

                                                           
12 Национална стратегия за трудова заетост 2014-2020 на Румъния,  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
(консултирано на  11.03.2018 г.) 
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конкуренция и ефикасност. За съжаление, ефектите не са били положителни, 
възникнали са редица нередности по отношение на ограничаването на икономическите 
индикатори, спада на качеството на живот на селението, влошаване на човешкия 
капитал и повреждане на системата за социална защита на пазара на труда. 

   
Социалната защита е дефинирана и насърчавана като цялост от действия, 

предприети от обществото за превенция, намаляване или отстраняване на 
последиците на събития, считани за социални рискове13. Всяка държава защитава 
правата и свободите на своите възрастни граждани, в зависимост от 
икономическите, социалните и културни реалности и особеностите. 

 
В един все по-интегриран свят се появи сериозната загриженост на държавите и 

международните организации относно правната защита на възрастните хора, която се 
увеличава и започват да се правят стъпки за присъединяването към общ набор от 
правила. 

 
В България, положението с трудовата заетост в селските райони е много по-

трудно отколкото в градската среда , защото професионалните направления са малко. 
По този начин, по-голямата част от работещите, в селските райони се занимават 
основно със земеделие, а останалата част работят в публичния сектор: образование, 
здравеопазване, култура, социални грижи, последният заема скромен дял в структурата 
на заетостта в селските райони. Тенденцията е в увеличаване на трудовата миграция 
към градските райони, за да си намерят по-привлекателна и по-добре платена работа 
или да емигрират в чужбина, за да си търсят работа, която ще им осигури много по-
добър доход.  

 
България е сред държавите в Европейския съюз, чието градско население е в 

най-висок риск на бедност и социално изключване, съгласно данните, представени 
от Европейската статистическа служба (Евростат) и поети от Дневник14. България заема 
второ място, с 31% от населението, което живее в големите градове, подложена  този 
риск, изпреварвана само от Гърция, с 33,6%. В класацията следват Италия (30,3%) и 
Белгия (29,3%). Това явление се дължи и на ускорената и някак си принудителна 
урбанизация, в условията, в които градското население на  България е 74,6% от 
населението, спрямо  54,9% в Румъния; при тези условия, става очевиден фактът, че 
градското население е изкуствено многобройно, а селското население е много бедно, 
като едно такова неравномерно разпределение генерира силни социологически 

                                                           
13Национален съвет на възрастните хора, Социално включване на възрастните хора 2013 г, стр.6, 

http://www.cnpv.ro/pdf/analize2013/Incluziunea_sociala_a_persoanelor_varstnice_2013.pdf (консултирано на  06. 
02.2018 г.) 

14 Вестник „Бурса“, 10.02.2018 г., http://www.bursa.ro/locuitorii-oraselor-din-bulgaria-sunt-cei-mai-amenintati-de-
saracie-din-intreaga-ue-340496&s=international&articol=340496.html (консултирано на  04.03.2018 г.) 
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разкъсвания  на нивото на селението. В тези условия, публичните политики трябва да 
се насочат към мотивиране на стоящото градско население, намиращо се в риск от 
бедност и социално изключване да мигрира към селските райони и да допринася 
активно към разработването им. 

 
В Доклада за отделната държава за 2017 г., Европейският съюз подчертава, че 

отрицателния демографски прогрес и структурните проблеми, особено дългосрочните, 
като безработицата, високите нива на бездействие и ограничено приобщаване на 
младите хора, представлява за  България основна пречка в доброто функциониране 
на пазара на труда.  

 
Достъпът до образование, медицинска помощ и социални услуги са жизненоважни 

за предотвратяване на социалното изключване и на бедността във всяка държава. 
 

 

1.2.1 Законодателна рамка в областта на трудовата заетост и на социалното 
приобщаване  
 

Като член на Европейския съюз, България е част от общите европейски усилия за 
създаване на функционална и модерна визия на социална Европа, имайки предвид 
предизвикателствата, с които се сблъсква по отношение на бедността и социално 
изключване. 

 
В политиката за социалното приобщаване, основен аспект е участието в 

изготвянето и отчитането на ционалната програма за реформа и в изготвянето на 
ционалната позиция за специфичните препоръки, отправени към държавите членки 
в областта на маляването на бедността и на сърчаването на социалното 
приобщаване в рамките на европейския семестър. 

 
Ключов документ, който съдържа виждането, приоритетните сфери и действията 

по изготвяне на политиките в областта на бедността и социалното изключване в 
България, до 2020 г. г., е Националната стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на  социалното приобщаване, приета от Министерски съвет на 6 
февруари 2013 г.  

 
Стратегията се основава на една ционална цел, която предвижда намаляване на 

броя хора, които живеят в бедност, с 260000 до 2020 г. г. и са формулирани четири 
подцели, които визират децата, безработните, бедните работници и възрастните 
хора.  



    
 

        26 
 

 

 Националният съвет за социално приобщаване има качеството на орган за 

координиране, сътрудничество и консултиране в изготвянето, изпълнението и оценката   

на държавната политика в областта на социалното приобщаване. Основните функции на 

ционалния съвет за социално приобщаване в рамките на Министерския съвет са 

свързани с формулирането на предложения за изготвяне на стратегии, програми, 

планове за действия и други стратегически документи, както и с предоставянето на 

мнения по отношение на проектите на стратегически документи в областта на 

социалното приобщаване. 

 
Основните законодателни регламенти в областта на трудовата заетост и на 

социалното приобщаване са изготвени от Министерството на труда и социалната 
политика на България: 

 План за действие за изпълнение на ционалната стратегия за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното приобщаване 2020 г. г.; 

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
приобщаване 2020 г. г.; 
 Национален социален доклад на Република България 2013-2014 г.; 
 Национален социален доклад на Република България 2011-2012 г.; 
 Национален доклад на Република България за Стратегиите за социална 

закрила и социално приобщаване 2008-2010 г. г.; 
 Национален доклад на Република България за Стретегиите за социална 

закрила и социално приобщаване 2006-2008 г.; 
 Съвместен меморандум за социалното приобщаване в Република България; 
 Правила за организирането и дейността на ционалния съвет за социално 

приобщаване в Министерския съвет. 
 
Национална стратегия за намаляване на бедността и за насърчаване на  

социалното приобщаване 2020 г. г. е в съответстие с Националната програма за 
реформи на Република България (2011-2015 г.), с актуализираната Национална програма 
за реформа на Република България (2012-2020 г. г.), с Националния социален доклад на 
Република България 2011-2012 г. 

 
В Доклада за отделната държава за България, публикуван през 2017 г., 

Европейската комисия подчерта реализирания напредък и специфичните препоръки, за  
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основните политики за национално социално развитие15: 
 Реализиран е известен напредък по отношение на консолидирането и 

интегрирането на социалното подпомагане, включително и на съответните 
социални услуги и на активните политики за пазара на труда; 

 Ограничен напредък в увеличаването на доставянето на качествено 
образование за групите в неравностойно пложение, включително и за ромите; 

 Ограничен наредък в подобряване на ефективността на здравната система; 
 Ограничен напредък в дефинирането на соки и критерии за определяне на 

минималната заплата; 
 Ограничен напредък по отношение на повишаване степента на покритие на 

системата за минимални доходи. 
 
Европейската комисия счита, че съществуват различни видове несъответствия, 

които допринасят за спада на резултатите на пазара на труда в България. Също така, 
съществуват секторни различия, посочващи слаба мобилност на работната ръка във 
всички икономически сектори. Нещо повече, разликата между степента на безработица 
в селските райони и тази в градската среда, за  възрастовата група 15+ е една от най-
големите в Европейския съюз, като тенденцията е към растеж, през последните години 
(92% през 2015 г. в България, спрямо  -10% в ЕС 28). Следователно, степента на риск от 
бедност или от социално изключване в България, остава най-висока  в ЕС28. 

 
 

1.2.2 Законодателната рамка в областта на осигуряването на здравни услуги по 
домовете  

 

Обгрижването и социално-медцинската подкрепа по домовете за възрастни 
хора трябва да следва, от една страна,  подобряването на условията за живот и 
здравословното състояние на възрастните, неспособни да извършват сами основни 
дейности, от друга страна, улесняване на подобряването на качеството на живот на 
полагащите грижи. 

 
В резултата на правените проучвания, американецът Стенли Дж. Броди е 

идентифицирал две основни заключения на процеса по обгрижване на хората на 
възраст 16: 

 Проблемите на старостта, които изискват подкрепа са хронични и диктуват 
необходимостта от непрекъснати и устоючиви услуги; тези услуги са 

                                                           
15 Европейска комисия, Country Report Bulgaria 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-

semester-country-report-bulgaria-en_3.pdf (консултирано на  09.03.2018 г.) 
16 Джеордже Нямцу – Договор за социална помощ, Издание „Полиром“ , Букурещ, 2011 г., стр. 938 
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медицински и социални; 
 Основните полагащи грижи за зависите възсрастни са членове на семейството, а 

ако семейството поиска социално подпомагане и помощ означава, че семейните 
ресурси са ограничени. 

 
Стенли Дж. Броди е подкрепил второто заключения с поредица от аргументи: 
 Връзките между поколенията са силни и жизнеспособни, факт, доказан с 

големия дял на възрастни хора, които живееят почти до едно възрастно дете и 
посещават често децата си; 

 В резултат на изследвания, реализирани в САЩ, е доказано, че възрастните 
хора са обгрижвани по-добре от дъщерите отколкото от синовете; 

 Установено е, също, че институционализирането на зависимите възрастни хора 
е последната инстанция, към която се обръща семейството тогава, когато 
всички други условия са претърпяли неуспех. 

 
За да се развиват успешно здравните услуги по домовете в България, е 

необходимо да се развие годна социална инфраструктура, която да подкрепя тези 
типове услуги. За това са необходими редица ресурси, намиращи се във 
взаимозависимост: добре управлявани и достатъчни финансови фондове или средства; 
добре подготвен персонал; участието на гражданското общество; разработване на 
практиката на доброволчеството; предлагането на подкрепа и помощ на семейството и 
на гледачите. 

 
Съгласно данните, публикувани от Европейската комисия, в Доклада за отделната 

държава 2017 г. на България, бедността сред възрастните хора се подобрява рязко, 
в резултат на продължителен спад през последните 5 години, степента на риска от 
бедност на възрастното население (65+) се е повишила бързо до 31,7% през 2015 г.17. 

 
Необходимо и много важно е България да успее да предлага равни възможности за: 
- Достъп до здравните услуги за всички, включително и за тези, които живеят в 

малките градове, далеч от по-големите градове;  
- подобряване на качеството на здравните услуги чрез изграждане на капацитет на 

медицинския персонал;  
- обзавеждане на санитарните институции с нови и по-модерни технологии. 

 
С Националната стратегия за развитие, България си поставя за цел до 2020 г. да 

стане държава, в която качеството на живот на уязвимите групи се подобрява 

                                                           
17 European Commission, Country Report Bulgaria 2017,  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-

semester-country-report-bulgaria-en_3.pdf (консултирано на  9.03.2018 г.) 
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непрекъснато и се създават условия за тяхното цялостно социално приобщаване. 
 
 

1.2.3 Основни програмни документи в анализираните области 
 
 

Европейската стратегия за трудова заетост е въведена през 1997 г., когато 
държавите членки на ЕС са решили да определят съвместен набор от цели за 
политиката за трудова заетост.  Тя има за основна цел създаването на повече и по-добри 
работни места за  всички граждани на Съюза. Понастоящем е неразделна част от 
Стратегията за икономически растеж Европа 2020 г. и се изпълнява посредством 
европейския семестър, годишен процес, който насърчава здрава координация на 
политиките между националните правителства и институциите ЕС. 

 
Изпълнението на стратегията се подкрепя от дейността на Комитета за  трудова 

заетост и включва следните четири етапа от европейския семестър18: 
1. Насоките за трудова заетост – общи приоритети и цели за политиките в 

областта. Предложени са от Комисията, одобрени от националните 
правителства и приети от Съвета на ЕС. 

2. Съвместният доклад за трудовата заетост – основава се на: 
 Оценка на състоянието на европейския пазар на труда;  
 Прилагане на соките в областта на трудовата заетост;  
 Оценка на индекса на основните социални показатели и на трудовата 

заетост. Публикуван е от Комисията и е приет от Съвета на ЕС. 
3. Националните програми за реформа – предадени от националните 

правителства, анализирани от Комисията, за да се гарантира, че са 
съвместими с целите на стратегията Европа 2020 г.. (база данни – 
национални програми за реформа до 2011 г.). 

 
Въз основа на оценката на програмите за реформа, Комисията публикува редица 

доклади за отделна държава, в които са анализирани проблемите и икономическите 
политики на държавите членки, след което изпраща препоръките за отделна държава. 

 
Министерството на здравеопазването в в България прилага държавната политика 

за изпълнението на услугите превантивно медицинско обгрижване, лечение и 

                                                           
18 Европейската комисия, Трудова заетост, Социални работи и приобщаване, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ro (консултирано на  10.03.2018 г.) 
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рехабилитиране на селението19. Министерството координира изпълнението на 
ционалните стратегии и програми в борбата срещу наркотиците с други компетентни 
държавни институции, имайки редица задачи и отговорности, включително и 
изпълнението на превантивните мерки и осигуряването на достъп до медицинска помощ 
и социална закрила за всички хора, включително и за засегнатите от консумация на 
ркотици. 

 
Общият контрол върху трудовото законодателство в България се изпълнява 

от Изпълнителна агенция – Главен инспекторат на труда. 
 
Българското законодателство в областта на труда и социалните политики е 

съставено, основно, от следните програмни документи: 
 Кодекс на труда в България: Целта на този кодекс е да се гарантира 

свободата и сигурността, справедливи и достойни условия на труд и социален 
диалог между държавата, работниците и служителите, работодателите и 
техните организации, за решаване на трудовите отношения 

 Кодекс за социално осигуряване в България (изменено заглавие, ДВ № 
67/2003). Обнародван в Държавен вестник № 110 / 17.12.1999 г., в сила на 
1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционалния съд на Република България 
от 29.06.2000 г. - ДВ № 55/7.07.2000;  

 Закон за здравето и безопасността на работното място в България, 
обнародван в ДВ No. 124/23.12.1997, с всички последващи изменения; 

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на  
социалното приобщаване 2020 г. г. в България; 

 План за действие за изпълнение на ционалната стратегия за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното приобщаване 2020 г. в България; 

 Национален социален доклад на Република България, изготвен с годишна 
честота, за оценка на сектора на социалните услуги в България;  

 Съвместен меморандум за социално приобщаване в Република България; 
 Правила за организирането и дейността на ционалния Съвет за  социално 

приобщаване към Министерския съвет в България; 
 Закон за социално подпомагане в България, обнародван в Държавен вестник 

на 19.05.1998 г., с последващите изменения и допълнения; 
 Правила за прилагане на Закона за социално подпомагане в България, 

приет с Декрет на Министерски съвет № 243/05.11.1998; 
 Закон за защита на хората с увреждания и социална интеграция в 

България, обнародван в Държавен вестник № 112 от 27.12.1995 г., преиздаден 

                                                           
19 EGOV.BG, The government services and information portal,      

https://egov.bg/wps/portal/en/egov/institutions/ministries/0006 (консултирано на 10.03.2018 г.) 
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на 30.12.2004 г. и влязъл в сила на 01.01.2005 г. г.; 
 Правилници за прилагане на Закона защита на хората с увреждания и 

социална интеграция в България, приет с Декрет на Министерски съвет № 
269/01.11.1996, преиздаден на 30.12.2004  г. и влязъл в сила на 01.01.2005 г. 
г.; 

 Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за за условията и реда за предоставяне на 
социални услуги, издадена от министъра на труда и социалната политика на 
Република България, обнародвана в Държавен вестник № 29/30.03.1999; 

 Наредба за стандартите и критериите за детски социални услуги, приета с 
Декрет на Министерски съвет № 256/07.11.2003; 

 Закон за интегриране на хората с увреждания в България, обнародван в 
Държавен вестник № 81 от 17.09.2004 г., в сила от 01.01.2005 г. г.; 

 Правилници за прилагане на Закона за интегриране на хората с 
увреждания в България, приет с Декрет на Министерски съвет № 
343/17.12.2004 

 Закон за здравеопазването в България, обнародван в Държавен вестник № 
70/10.08.2004, в сила на 01.01.2005 г.; 

 Закон за социалното осигуряване в България, обнародван в Държавен 
вестник № 70/19.06.2008; 

 Правила и процедури на Агенцията за хората с увреждания в България, 
приета с Декрет на Министерски съвет № 337/14.12.2004. 

 

1.3 Сравнителен анализ на законодателните и програмните рамки в 
анализираните области на нивото на 2-те държави членки 

 

Системата за социално подпомагане осигурява фокусирана, професионална и 
подкрепена от ресурси помощ за спешни и специални нужди. Тя допълва общата 
система за подпомагане, която се предоставя на хората без основните ресурси, 
необходими за справяне с острите нужди. Системата за социално подпомагане 
осигурява необходимата подкрепа за възстановяването и развиването на капацитета за 
справяне с трудни ситуации, като възрастни или изолирани хора.  

 
Сравнителният анализ на законодателната и програмна рамка на двете 

държави разкрива следните особености: 
 както Румъния, така и България са държави членки на Европейския съюз, 

присъединявайки се към тази структура в една и съща година, 
следователно основната законодателна рамка се стреми към 
европейските стойност, правителствата на двете държави реализират 
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постепенни стъпки в посока на хармонизирането на вътрешните политики и 
законодателство с общностните принципи в областта; така, от 
институционална гледна точка съществуват структури, които управляват 
проблема за социалното приобщаване в двете държави, съществуват 
програми за европейско финансиране, които подкрепят концепта за 
социално приобщаване и прилежащите му концепти, и др.; 

 на нивото и на двете държави Конституцията гарантира равни права за  
хората, които се нуждаят от социална помощ и същевременно гарантира 
правото на работа за всеки от гражданите на Румъния и на България; 

 в България е много по-развит програмният компонент, в смисъл, че 
съществува Национална стратегия за дългосрочи грижи, с годишен хоризонт 
2020 г. и която се спазва стриктно при проектирането на публичните 
политики и приемането на нормативните актове, които регламентират 
областта; така, в България, програмният стратегически документ има 
ролята на висш нормативен акт за разлика от Румъния, където стратегиите, 
съществуващи в областта на социалното подпомагане и на социалното 
приобщаване са с местно влияние и имат описателно-консултативна роля; 
допълнителна, в България съществуват много други стратегически 
документи, които дефинират рамката за изготвяне и приемане на законите 
за трудовата заетост и/или социалното приобщаване в селските райони; 

 по отношение на степента на фрегментация на законодателната рамка, 
законодателството е сходно и в двете държави, като на нивото на България 
се наблюдава подчертано раздвижване към края на 2004 г., което показва 
широк процес на реформа на нивото на системата, наложен от незабавната 
перспектива на присъединяването към Европейския съюз; и в двете 
държави, но законодателството се изменя често от политическите 
създатели, създавайки усещането по-скоро за несъвършена система, 
основана  грешни принципи, отколкото за перфектна система; 

 законодателната рамка в България е по-добре очертана и организирана 
отколкото в Румъния, в смисъл, че съществуването на ясна 
институционална структура наблюдава областта на социалното 
приобщаване; в България със закон са дефинирани детайлни елементи на 
центровете за грижи за възрастни хора, на дейностите по обгрижване по 
домовете в дългосрочен план и др.; 

 парадоксално, въпреки, че на нивото на България институционалната и 
законодателната рамка е по-добре организирана, националното 
законодателство на България е по-малко разклонено и по-малко подробно 
отколкото това в Румъния; в румънското законодателство се третират 
повече възможни ситуации в областта на социалното приобщаване, 
тълкуването на законовия текст е по-трудно, а нивото на бюрокрация е по-
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високо отколкото в България; 
 нивото на децентрализация на дейностите в сферата на  социалното 

приобщаване е по-високо в Румъния, където всеки местен публичен орган 
разполага със собствена структура за социално подпомагане, която 
подкрепя хората в риск, предлага социални помощи, осигурява 
поддържането на приличен жизнен стандарт за хората в риск от социално 
изключване, като успоредно функционират и Дирекции „Социално 
подпомагане“ и „Закрила на детето“; 

 по отношение на степента на волатилност на законодателната рамка, 
Румъния се характеризира с по-ниска волатилност в сравнение с България, 
където се случват чести поправки на законодателството, приемането на 
нови законодателни мерки с влияние в сферата на трудовата заетост и на 
социалното приобщаване; например, Законът за социалното подпомагане в 
България, в сила от 1998  г., е изменян и допълван през годините 2002, 
2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г., 2011, 2012, 2013, 2014, като се 
наблюдават значителни годишни промени, които компрометират социалната 
предсказуемост на нивото на страната; 

 начинът на предоставяне на услуги по социално подпомагане е сходен и 
в двете държави, състоящ се в предоставянето на минимална финансова 
помощ за осигуряване препитанието на осигуряваните лица и в 
предоставянето на социални услуги; за България, финансовата подкрепа 
може да бъде отпускана в пари и/или в натура, докато в Румъния, 
регламентите предвиждат отпускането на помощ само в пари. 

 
През 2015 г., съгласно данните, публикувани от ЕВРОСТАТ, в три държави членки 

на Европейския съюз, над една трета от населението е било подложено на риска от 
бедност и социално изключване: България (41,3%), Румъния (37,4%) и Гърция 
(35,7%). Но, в Румъния е констатиран спад с  5,4% на риска на бедност и социално 
изключване, спрямо 2008 г. (44,2% ), докато в България процентът се запазва постоянен 
от няколко години. Въпреки това, много високите степени на бедност и социално 
изключване открояват критичното значение на съгласуваността на законодателната 
рамка в областта на социалното приобщаване, на социалното подпомагане и трудовата 
заетост. Съвместните усилия на двете правителства в Букурещ и София трябва да се 
насочат към намаляване на несъвместимостите на развитие между градската среда и 
селските райони, повишаване на нивото на квалифициране на селското население (в 
условията, в които България бе дълго време европейската държава с най-ниската 
степен на грамотност в Европа). 

 
Общ инструмент за управление на състоянието на социалното приобщаване в 

Румъния и България е Европейският социален фонд, посредством който се подкрепят 
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огромни инвестиции в човешкия ресурс и в социалната икономика, с пряко въздействие 
върху категориите и групите в неравностойно положение. Друг специфичен инструмент 
за селските райони, предсназначен за намаляване на разликите между градската среда 
и селските райони е подходът LEADER, подкрепен посредством Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, който посредством специфични 
мерки и мерки на групите за местно действие се намесва точно в изостаналите зони  за  
намаляване на несъвместимостите в развитието и за икономическо възстановяване. 
Нито един от тези инструменти обаче не предполага мерки, които да решават 
проблемите на зависимостта от придружител при възрастните хора и хората с 
увреждания, мотив, поради който всяка от двете държави управлява чрез общи 
вътрешни политики за социално приобщаване и социално подпомагане ситуациите, 
генерирани от хората в зависимост. 

 
Съгласно Световната банка20, показателят степен на бедност, регистриран на 

нивото на селението в Румъния расте, от 22,2% през 2010 г. г. до 25,4% през 2016 г. г. В 
България21 този показател е в леко понижение, от 22,2% през 2010 г., до 22,0% през 2016 
г.. Стойностите им са сравниви, със забележката, че тендендията към растеж в Румъния 
е резултат от значително по-висок процент на селското население от общото население 
и на съществуването на още изолирани региони/населени места, които компрометират 
равните възможности при правилно социално третиране за жителите на тези населени 
места. 

 
Анализирайки риска от бедност и социално изключване в Румъния и България, 

по възрастови категории, ситуацията е представена така:22 
 от общото население, подложено на този риск, много младото население 

– деца на възраст (0-17 години) представлява 46,8% в Румъния, докато в 
България процентът е 43,7% . По-голям риск в Румъния спрямо  България, 
за тази възрастова категория. 

 от общото население, подложено на този риск, категорията на 
активните хора, на възраст (18-64 години) наброява 35,7% в Румъния, а в 
България 37,4%. Леко увеличен риск в България спрямо  Румъния, за тази 
възрастова категория. 

  от общото население, подложено на този риск, населението на възраст 
(65 години и повече) възлиза на 33,3% в Румъния, спрямо  51,8% в България. 

                                                           
20  World Bank, Country Profile – Romania 

http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b4
50fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=ROU (консултирано на  18.02.2018 г.) 

21 World Bank, Country Profile – Bulgaria http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ 
ReportWidgetCustom.aspx? Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=BGR 
(консултирано на  18.02.2018 г.) 

22 EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion, December 2017; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion (консултирано на  04.03.2018 г.) 
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Повишен риск в България спрямо Румъния, за тази възрастова категория. 
 
Имайки педвид проекцията на развитие на ЕС, една от петте основни цели на 

световните показатели на стратегията Европа 2020 г. е да намали бедността чрез 
елиминиране на поне 20 милиона души от риска на бедността или на социалното 
изключване до 2020 г. Съгласно данните ЕВРОСТАТ, на нивото на ЕС, през 2015 г., от 
общото население на ЕС (28) 23,7% са били в риск. Средно, рискът от бедност е по-нисък 
при селското население отколкото при градското, на нивото на ЕС. Румъния и България 
са сред държавите членки на ЕС, чието градско население е в най-голям риск от 
бедност и социално изключване. В този контекст, Румъния и България продължават да 
са далеч от средното за ЕС или от разрешаването на ционалните проблеми, които да 
подобрят ситуацията, напротив, те се запазват или акцентират това фактическо 
състояние. Териториалните различия и социалните и икономически неравности са 
причина за бедността. 

 
В Румъния и България, може да се каже, че системата на социалното 

подпомагане е изключително институционално фрагментирана, а повишаването на 
ефективността й е обусловена от идентифицирането на пътищата на институционална 
реинтеграция. Необходимо е помощта за самотните възрастни и за хората с 
увреждания, като рискови групи, да става координирано в артикулирана система от 
услуги и институции, които да си комуникират и сътрудничат помежду си.  

 
Системата на социалното подпомагане в Румъния и България няма силна 

структура, основана  ясна методология и функционални механизми за тестване на 
приходите и за опрделяне на квалификацията за помощ. На практика, се констатира, че 
съществува ограничен достъп към системата за социално подпомагане, поради слабото 
информиране, но и заради недостига на средства, факт, заради който нивото на 
развитие на системата остава ниско и увеличава риска от ерозиране.  

 
Услугите по социално подпомагане, в Румъния и България, трябва да следват 

разбирането на проблемите, с които се сблъскват, хората, семействата или човешките 
колективи, за да могат да се идентифицират най-ефикасните решения за 
подобряването и разрешаването им. Трябва да се постави акцент върху развитието на 
индивидуалните и колективните способности за увеличаване на капацитета за 
разрешаване на проблемите, които възникват и за интегриране на хората, които имат 
нужда от всякакво социално подпомагане.  

 
Хармонизирането на ционалните услуги по социално подпомагане с тези от 

общностен или институционализиран тип, представлява приоритет за  Румъния и 
България. Осигуряването на здравни услуги по домовете е необходимост в настоящия 
контекст, в който застаряването на селението е световно явление, растящо и в ЕС.  
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В анализираните държави, от общото население, процентът на хората на 60+ е 

достигнал, през 2015 г., праг от 27% в България и 22% Румъния23.   
 
В резултат на извършения анализ, се установяват редица сходвства в общите 

характеристики на системата за социална защита в Румъния и България, с пряко 
отношение към  социалната защита на възрастните хора и на тези, които имат нужда 
от здравни услуги по домовете: 

 нивото на социална защита в тези две държави е под европейското ниво;  
 нивото на бедността се повишава в Румъния и е в застой в България, но на 

много високи нива спрямо средната европейска стойност, така че 
критичното материално състояние на известна част от населението 
налага, в продължение, масивна меса от страна  държавата, особено по 
отношение на подобряването на условията на живот в институциите за 
социално подпомагане;  

 общностните услуги, местните и неправителствените структури за 
намеса за помощ на нуждаещите се са в начален стадий и се проявяват 
скромно спрямо съществуващите нужди;  

 съществува още едно ниво на междуфамилна солидарност, специфична на 
традиционния модел на семейството, които разрешават до голяма степен 
актуалните проблеми на възрастните хора и на хората, които имат нужда 
от здравни услуги по домовете.  

 
В момента, в Румъния и България, социалната защита на възрастните хора и на 

хората, които имат нужда от здравни услуги по домовете не е привлякла особено 
вниманието на националните правителства, така, както е при децата, младите и 
етническите групи. Борбата с бедността и насърчаването на социалното 
приобщаване остават най-големи предизвикателства на актуалните и бъдещите 
правителства. 
 
 
 
 
 

*** 
  

                                                           
23 United Nations Department of Economic and Social Affairs , Population Division, 2015, (консултирано на  20.02.2018 

г.) http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf 
 



    
 

             37 
 

 

2. Дефиниране и разработване на концепти в областта на обгрижването на 
зависими хора по домовете 

Обхватът на дейностите по обгрижване на зависимите хора по домовете е много 
широк, затова, се налага дефиниране и разработване на основните концепти 
свързани с тази сфера. По този начин, всички явления, свързани с тази дейност 
могат да бъдат разбрани и засегнати цялостно.  

 
Необходимо е да се дефинират концептите в тази сфера, тъй като през последно 

време все повече от зависимите хора (независимо дали са възрастни хора или хора с 
различни увреждания) избират обгрижването по домовете спрямо обгрижването в 
институционализирана среда. Следователно, разбирането на това рисково явление, 
както и предлагането на конкретни мерки за подобряване на дейностите в тази сфера 
могат да се превърнат в добри практики, модел, който може да се поеме и приложи в 
подобни ситуации (области, държави). 
 

1.4 Дефиниране на основните концепти в областта на обгрижването на 
зависимите хора по домовете 

 
Основните концепти в областта на обгрижването на зависимите хора по 

домовете са: 
 дейността обгрижване по домовете, дефинирана като всяка дейност по 

медицинско обгрижване, предоставяна от специализиран персонал, по 
домовете на пациентите, допринасяйки за подобряване на доброто им 
състояние, както физически, така и психически24; 

 бенефициентите на медицинските грижи по домовете са представени от 
тези хора с остри и/или хронични заболявания, които представляват 
определено ниво на зависимост и ограничена способност да отидат до 
санитарно звено, с цел осигуряването на амбулаторни грижи, препоръчани 
от лекарите25; 

социалната дейност е дефинирана като всяка човешка дейност, значима 
спрямо даден структурален компонент на общност, в смисъл, че е определена 

                                                           
24 Наредба № 318 от 7 април 2003 за одобрение на Нормите за организиране и функциониране на грижите по 

домовете, както и упълномощаване на физически и юридически лица, които предоставят тези услуги: Норма от 
07/04/2003 публикувана в Държавен вестник, част I № 255 от 12/04/2003, http://www.mmuncii.ro 
/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O318-2003.pdf (консултирано на  14.03.2018 г.) 

25 Ibidem. 
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или определя мястото, ролята или функцията на съответния компонент в 
структурата и функционалността на цялостта на социалния живот26. 

 
В Закона за  социалното подпомагане в Румъния са включени и дефинирани 

основните концепти, свързани с дейността обгрижване, съответно27: 
 хората с увреждания са онези хора, които имат срочни физически, 

умствени, интелектуални или сензорни недъзи, недостатъци, които при 
взаимодействието с различни бариери, могат да възпрепятстват пълното 
им и ефективно участие в обществото, в условия на равенство с другите; 

 увреждането е физическо, психическо или умствено състояние, което 
ограничава дейностите на даден човек, под различни форми; терминът 
dizabilitate се предпочита пред handicap, като той се отнася до липсата на 
средствата, предлагани на човек с увреждания да функционира в 
обществото подобно на един обикновен човек. 

 социалното приобщаване е дефинирано посредством набора от 
многоизмерни мерки и действия от сферите на социалната защита, 
трудовата заетост, жилищното настаняване, образованието, 
здравеопазването, информирането-комуникацията, мобилността, 
сигурността, правосъдието и културата, предназначени за справянето със 
социалното изключване и осигуряването на активното участие на хората 
във всички икономически, социални, културни и политически аспекти на 
общността; 

 уязвимата група означава хора или семейства, които са в риск от 
изгубване на способността си да си удовлетворяват дневните битови нужди 
поради заболявания, инвалидност, бедност, зависимост от наркотици или 
алкохол, или поради други ситуации, които водят до икономическа и 
социална уязвимост;  

 неспособността представлява частично или цялостно намаление на 
възможността за реализиране на двигателна, когнитивна дейност или  
поведение;  

 инвалидността е съдебно-медицинско понятие, което изразява особения 
статутна дадено лице, което е с ограничена трудоспособност и се осигурява 
в обществена пенсионна система, и което ползва права, съгласно закона;  

 формалният гледач е квалифицирано, професионано сертифицирано лице, 
което осигурява персонално обгрижване, съответно помощ за извършване на 
основните и инструментални дейности от ежедневието от лице, което е 

                                                           
26 ***, Социологически речник, https://www.scribd.com/doc/26149502/Dictionar-Sociologic (консултирано на  

14.03.2018 г.) 
27 Закон № 292 от 20 декември 2011 г. – Закон за социалната помощ, http://www.mmuncii.ro/pub 

imagemanager/images/file/ Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf (консултирано на  14.03.2018 г.) 
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загубило функционалната си самостоятелност; 
 неформален гледач е неквалифицирано лице, член на семейството, 

роднина или всяко друго лице, което осигурява персоналното обгрижване, 
съответно помощта за извършване на основните и инструментални 
ежедневни дейности от лицето, което е загубило функционалната си 
самостоятелностa care și-a pierdut autonomia funcțională; 

 хората с увреждания са онези хора, които имат срочни физически, 
умствени, интелектуални или сензорни недъзи, недостатъци, които при 
взаимодействието с различни бариери, могат да възпрепятстват пълното 
им и ефективно участие в обществото, в условия на равенство с другите;  

 зависимите хора са тези, които са загубили функционалната си 
самостоятелност поради физически, психически или умствени причини; 

 зависимостта представлява е последица от заболяване, от травма и 
увреждание, като може да се засили от липсата на социални връзки и 
подходящи икономически средства; 

 възрастните хора са хората, които са навършили 65 години; 
 социалното интегриране представлява взаимодействието между индивид 

или група и социална среда, посредством което се реализира 
функционален баланс на страните; 

 социалната закрила се определя като набор от мерки и действия, насочени 
към осигуряване на определено равнище на благосъстояние и социална 
сигурност за цялото население и особено за определени социални групи. 
Социалната закрила се състои от два основни компонента: 
социалноосигурителни вноски и социално подпомагане без плащане на вноски; 

 социалните услуги28 са дейност или съвкупност от дейности, предназначени 
да посрещнат социалните нужди, както и специалните, индивидуални, семейни 
или групови потребности, за да се преодолеят трудностите, да се предотврати 
и да се преодолее рискът от социално изключване, да се насърчи социалното 
приобщаване и да се повиши качеството на живот. 

 

1.5 Разработване на основните концепти в областта на обгрижването на 
зависимите хора по домовете 

 
Членове 31-34 от Закона за  социалното подпомагане дефинират широката сфера 

на услугите по персонално обгрижване, аспекти, които все още са изненадващи. 
Обаче, преди да се разработи този концепт, се нала изясняване на типологията на ei 
                                                           
28 Закон № 292 от 20 декември 2011 г. – Закон за социалната помощ, 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf (консултирано на  
14.03.2018 г.) 
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на социалните услуги и на бенефициентите им. 
 
Така, социалните услуги са класифицирани в зависимост от редица критерии29, 

типологията им е предадена на Фигура № 3. По този начин, услугите се класифицират 
по: 

 
Фигура № 3– Типология на социалните услуги 

Източник: Адаптация по Закона за социалното подпомагане 

 
Предмет на настоящия труд са услугите по обгрижване на зависимите хора по 

домовете, като те са категория услуги, които принадлежат на услугите по персонално 
обгрижване. 

 
В този контекст, услугите по персонално обгрижване визират зависимите хора, 

които се нуждаят от значителна подкрепа за реализиране на обичайни дейности. 
Така, за осъществяване на обичайните ежедневни дейности може да се предостави 
помощ под формата на следните категории дейности: 

 Основни ежедневни дейности, сред които: осигуряване на телесна хигиена, 
обличане и събличане, хренене и хидратиране, осигуряване на хигиена на  
изхвърлянията, трансфер и мобилизиране, придвижване в интериора, комуникация; 

 Инструментални дейности на ежедневието, сред които: подготовка на храна, 

                                                           
29 Ibidem 

•услуги по персонално обгрижване
•услуги по помощ и подкрепа за осигуряване на 
основни нужди и др.

цел

•услуги за деца и/или семейства
•услуги за хора с недъзи, възрастни хора и др.бенефициенти

•услуги с настаняване
•услуги без настаняванережим на асистиране

•в дома на бенефициента/на лицето, което 
предоставя услугатаă serviciul

•в дневни центрове / жилищни/ в общностна
правен режим

•публични структури
•частни структуримясто на връчване

•при нормалер режим
•при специален режимрежим на отпускане
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извършване на покупки, почистване и пране, улесняване на придвижването навън и 
придружаване, дейности по администриране и управление на имущества, 
съпровождане и социализиране.  

 
С други думи, целта на услугите по обгрижване по домовете е тази да предлага 

подкрепа за възстановяване на пациентите с инвалидност, с хронични или 
терминални болести, или които изискват лечение, или медицинска помощ за 
основните дейности на ежедневието. 

 
Ако обгрижването на дадено лице предполага помощ, която надхвърля период 

от минимум 60 дни, тогава тя се превръща в дългосрочно обгрижване, и може да 
бъде осигурена в дома, в жилищни центрове, в дневни центрое, в дома на лицето, 
което предоставя услугата и в продължение (така, както е представено и в рамките 
на по-горната типология).  

 
Също така, услугите по персонално обгрижване могат да бъдат организирани и 

предоставяни в общ подход и с други услуги, съответно: 
 услуги по медицинско обгрижване 
 услуги по рехабилитация и адаптиране на средата: малки подредби, ремонти 

и др. 
 други услуги по възстановяване/рехабилитация: кинезитерапия, 

фезиотерапия, медицинска гимнастика, професионална терапия, психотерапия, 
психопедагогика, логопедия и др. 

 
Същевременно, услугите по персонално обгрижване могат да бъдат придружени 

от услуги по социално, правно и инфо консултиране.  Последно време се забелязва, 
все по-висока тенденция на възрастните хора да избират услуги по обгрижване в 
дома, имайки предвид физическите им способности в непрекъснато намаляване, 
предпочитайки тази опция в ущърб на институционализирания живот (в центровете по 
обгрижване, на убежищата и др). В този контекст, все повече хора избират 
обгрижването в дома, като се предлагат услуги, които, обичайно, се доставят в 
болници, съответно:30 

 услуги по остро обгрижване (при острите заболявания или за 
възстановяване след операции) 

 услуги по хронично обслужване (при хроничните заболявания и 
функционалните  увреждания) 

 амбулаторни услуги (физиотерапия, консултиране) 
 услуги по палиативни грижи (при терминалните заболявания) 

                                                           
30 http://www.tratamenteacasa.ro/ghidul-pacientului/ce-este-ingrijirea-la-domiciliu/ (консултирано на  15.03.2018 

г.) 
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 специализирани медицински услуги (химиотерапия) 
 услуги по технологизирано обгрижване (диализа, респираторна терапия) 
 
Синтетизирайки, услугите по обгрижване в дома могат да бъдат специализирани 

и зависят както от естеството, така и от размера на нуждите от обгрижване. Повечето 
болници в Европа са разработили собствени програми за планиране и координиране 
на грижити в дома, имайки предвид тенденцията, която споменахме по-рано. 
Грижите в дома са алтернатива на хоспитализирането, повторното хоспитализиране и 
удълженото хоспитализиране, като представляват важни предимства.  

Така, основните предимства на дейността по обгрижване в дома са31: 
 извършва се от сертифицирана медицинска и социална помощ, 

предложена от специализирани кадри (например, медицински асистент, 
социален асистент и/или гледач в дома); 

 увеличава се продължителността на живот на бенефициентите на 
услугите, особено на възрастните, на хората, които живеят в изолирани 
общности и които имат ограничен достъп до основната инфраструктура; 

 предлага възможност на семействата да останат единни, през призмата 
на факта, че възрастните хора могат да останат в дома си и могат да 
получат необходимата помощ; 

 поддържа качеството на живот, възрастните имат по-добро ниво на живот 
в дома отколкото в институционализирана среда; 

 намалява броя дни в болница на зависимите възрастни; 
 намалява риска от поява и развиване на междуболнични инфекции; 
 улеснява постоянния мониторинг на здравословното състояние на 

пациента от личния лекар/лекаря специалист, чрез доставчиците на грижи; 
 увеличава  чувството на сигурност на пациентите; 
 допринася за повишаване степента на участие на местните власти и 

общностите в живота на възрастните; 
 увеличава степента на осъзнаване на общността относно важността на 

избягването на институционализирането на зависимите възрастни; 
 допринася за намаляване на разходите за семейството на хората, които 

се нуждаят от грижи в дома (разходи за настаняване, хоспитализиране и 
др.); 

 психологически ползи, като пациентът се чувства удобно в познатата си 
домашна среда; 

 
Предимствата на дейността по обгрижване в дома изпреварват недостатъците 

                                                           
31 *** http://www.4change.ro/de-ce-este-nevoie-de-ingrijire-la-domici (консултирано на  15.03.2018 г.). 
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на тази дейност, потенциална празнина от тази гледна точка може да бъде 
представена от невъзможността от третирането на спешно медицинско състояние в 
дома, като те могат да бъдат разрешени само със специализирано медициско лице, 
налагайки отиването до медицинско звено. 
 

Не на последно място, грижите по домовете са част от по-широката рамка на 
социалното приобщаване, която, съгласно европейския модел, включва 10 области, 
представени на Фигура № 4. 
 

 
Фигура № 4– Области, характерни за социалното приобщаване, съгласно европейския модел 

Източник: Адаптация по сборника Приобщаващо управление 

 
Тази стратегия се съсредоточава основно върху областите на заетостта, 

социалната защита, мобилността и информационното общуване, които са част от 
тематичната област на социалното приобщаване, в сравнителен подход на 
трансграничното ниво Констанца - Силистра. 

Incluziune 
socială

Cultură

Sănătate

Justiție

Securitate

Mobilitate

Informare-
comunicareEducație

Locuire

Ocupare

Protecție socială



    
 

        44 
 

 
 
2.3 Понятието зависими лица: характеристики, психологически и 

социологически профил 
 
Зависимите хора имат право на услуги за лична грижа, които ще се предоставят 

според индивидуалните потребности, семейното положение, социално-
икономическата ситуация и личната жизнена среда. 

Основните бенефициенти на услугите за лични грижи са: възрастните хора, 
хората с увреждания, хроничните пациенти. 

 
Съгласно Закона за социално подпомагане, при услугите за лична грижа у дома, 

предоставянето им е планирано и програмирано в ежедневни, седмични или месечни 
посещения, разпределени на редовни интервали от време. 

 
Зависимото лице, което се нуждае от постоянна помощ и/или наблюдение, 

може да получава ежедневна грижа в дома от формален служител до 8 часа / ден, 
последователни или назначени на редовни интервали през целия ден. 

 
По изключение, личните грижи, предоставяни в дома, могат да бъдат осигурени 

повече от осем часа на ден от квалифицирани неформални гледачи се или от лица, 
полагащи грижи, само при условия, изрично предвидени от закона. Хората в тази 
ситуация, които искат помощ в жилищни центрове, са с приоритет, ако нямат 
семейство или техните семейства не могат да им осигурят необходимата грижа. 

 
Услугите по обгрижване, които спомагат за осъществяването на 

инструменталните дейности в ежедневието, се осигуряват от неофициални и 
доброволни гледачи, а в тяхно отсъствие - и от формални гледачи. 

 
Зависимите хора32 са лица, които в резултат на ограничаване или загуба на 

физическа и интелектуална независимост не са в състояние да задоволят основните 
си нужди, без постоянна помощ от някой отвън. 

 
В зависимост от степента на зависимост, има няколко категории, както следва: 
 изцяло зависими хора - това са хората, които не могат да имат три или повече 

основни ежедневни дейности (хигиена и/или хранене и/или мобилизиране) без 
подкрепата на други хора, които се нуждаят от медицинска помощ; 

 частично зависими хора - това са хората, които не могат да изпълнят най-
малко две или повече основни ежедневни дейности без подкрепата на други хора, 
                                                           
32 ***http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-

LA-DOMICILIU.pdf (консултирано на  15.03.2018 г.) 
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които се нуждаят от медицинска помощ; 
 независими лица - са тези лица, които биха могли да изпълняват основни 

ежедневни дейности, които поради заболяване изискват медицински грижи у дома. 
 
Въз основа на информацията, представена досега, може да се изгради профила 

на зависимите лица, от психологическа и социологическа гледна точка. 
 
а) От психологическа гледна точка 
 
Хората с увреждания са определени от закона в Румъния, както лицата, чиято 

социална среда, лошите материални недостатъци, сетивни, физически, умствени и / 
или свързани с тях, да ограничи или да ги предотврати пълен достъп до равни 
възможности в обществото, което изисква защитни мерки интеграцията и социалното 
приобщаване33. Хората с увреждания се разглеждат като неподходящи хора от 
социално и следователно да се отървете от тази стигма, то трябва да има силна 
личност. 

 
Зависимите хора (в зависимост от техните недостатъци) срещат редица 

трудности, като: 
 Общи 
• затруднения при движение и движение (при хора с физически увреждания) 
• Трудности на изразяване и комуникация (при лица със сензорно увреждане) 
• Трудности при адаптирането към ежедневието (за хора с интелектуални и 

психически недостатъци) 
• трудности при поддръжката (за хора с ниски доходи) 
 професионална 
• трудности, свързани с обучението и обучението на хора с различни 

недостатъци; 
• Трудности, свързани с настаняването в различни длъжности, съответстващи 

на професията или които отговарят на защитени условия на труд 
 психологически и социални 
• психологически бариери, възникнали между хората с увреждания и тези, 

които нямат, поради определени предразсъдъци или някои изкривени изображения, 
свързани с възможностите и работата на хората с увреждания. 

 
Психологически подпомаганите възрастни хора отговарят на недостатъци, 

свързани с оптимизъм, песимизъм, отричане, безразличие или независимост и да 
приемат или отхвърлят идеята за болест. Зависимост от определен човек, 
невъзможност да се изпълняват дейностите, които те използват, за да се направи 
                                                           
33 Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap №448/2006 a fost reactualizata in anul 

2011. 
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може да доведе до приемане на различните видове поведение, удостоверени с 
изблици на плач, гняв, агресия, тревожност, депресия. В този контекст те могат да 
приемат редица нагласи, а именно: 

 Борба срещу болестите - подпомаганият човек има психическо равновесие и 
стабилност, което му позволява да се адаптира към реалността; 

 оставка - подпомаганият човек има колеблива личност, депресиран, 
незаинтересован; 

 убежище при заболяване - подпомаганото лице се възползва от държавата, за 
да получи специално внимание от другите; 

 разпит - подпомаганото лице счита състоянието на болестта за наказание или 
възможност да докаже своята вътрешна сила; 

 потапяне в страдание, безпокойство, възбуда. 
 
В този контекст съществуват няколко вида личности на зависими лица: 
 безразличен - безразличен към болестта, и лечение на повърхностна болка, тя 

се пренебрегва, до отрече болестта; 
 нетърпелив - човек, който свежда до минимум заболяванията, често 

променящите се лекари и предписаните лечения; подценява значението на болестта, 
опасностите, които тя носи; 

 внимателен - напълно противоположна двете категории по-горе, които се 
отнася сериозно страдание, без да бъде доминирана от идеята за заболяване; той 
следва внимателно и съвестно предписанията на лекаря, записвайки внимателно 
еволюцията на болестта; 

 хипохондрик - преувеличени по отношение на личността на лицето, по-рано, 
оставяйки доминираща идея на болестта, и генерира аспекта, че в състояние на 
тревожност, постоянен психологически напрежение; се характеризира със състояние 
на възбуда, мрачни идеи, считани за осъдени; 

 балансиран - човек, който изглежда сериозно болен, без да преувеличава или 
плаши, без да има някакви предсказани идеи; има доверие в него, в лекари и 
предписани лечения, които той следва стриктно, като има добро сътрудничество със 
своя лекар. 

 
б) От социологическа гледна точка 
 
Зависимите лица, получаващи услуги, свързани с грижи в дома, могат да бъдат 

представени като: 
 хора, които са достигнали пенсионна възраст; 
 стари хора, които не се гледат от децата, семействата си или други хора 

(приятели, роднини, съседи); 
 Лица, нуждаещи се от временно лечение след хоспитализация за 

възстановяване; 
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 хора, които са изписани от болницата след планова операция; 
  convalescenţii след някои болести; 
  неизлечимо болни пациенти (рак, цироза и т.н.) 
  хора, които се нуждаят от дългосрочни грижи, като например хронично 

болни, които, поради заболяване, не са в състояние да извършват 
ежедневни дейности са приковани на легло, затова се нуждаят от 
постоянна помощ; 

  изключени (двигателни увреждания, сетивни, смесен); 
  хора с психични проблеми, с изключение на хора с психични проблеми в 

острата фаза, които надхвърлят правомощията на тази услуга. 
  
2.4 Концепцията за домашна грижа. Психологически и социологически профил 

на хората с призвание на домашни грижи 
 

Грижите в дома са тези услуги и съоръжения, предоставяни чрез грижа и 
превенция на общността за издръжка, за да се увеличи тяхната степен на 
независимост и живеят възможно най-независимо в собствените си домове. 
Лични грижи у дома може да бъде два вида: 

  официална помощ - която се предоставя от лице, квалифицирано, 
сертифициран специалист, в съответствие със закона; 

  неформални грижи - която е предоставена от членовете на 
семейството, приятели, съседи или от друго лице, което без резерви 
поема отговорността на грижовна. 
 

Грижите в дома са предоставени от дома се грижат за тях, които могат да 
бъдат служител на публична или доставчик на частния сектор. 

 
 Според код COR болногледач в къщи е квалифицираното лице, 

предоставящо услуги за грижи, различни от тези, предвидени от здравни 
специалисти, възрастни хора с ограничена автономия. 
 

В своята работа по домовете гледачът уважава правата на гледаното лице, 
т.е. в Конституцията на Румъния, Конвенцията на ООН за правата на 
пациентите, специалното законодателство за защита, на Европейската 
конвенция за правата на човека. 

 Квалификация за професията на домашни грижи се получава след 
завършване на теоретичните и практически курсове, които могат да се 
запишат възрастни, които искат да практикуват тази професия. 
 

Болногледачът изпълнява следните задачи: 
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  осигуряване на грижа за тялото подпомага лице; 
  осигурява храненето и хидратирането чист човек; 
  надзор на здравето на човека, който се грижи; 
  поддържат чисти пространство и спомагателни материали, с чист 

човек; 
  общуват с човека, с когото се грижи; 
  осигури мобилизирането и транспортирането на асистирана лице. 
  
Основните дейности, които те извършват болногледачът в дома на болния 

се отнасято до: 
  дейности за лична хигиена: лична хигиена, обличане, хранене и др.; 
  специфични оперативни дейности: мобилизация, упражнения, пътнически 

транспортни активи надзор приложение на наркотици и здравето и т.н. 
  домакинска: легло хигиена, миене на съдове, пране и гладене на дрехи, 

пазаруване, приготвяне на храна и т.н. 
  творчески дейности: разговори на различни теми, четене, игри, разходки 

в парка и т.н. 
 

Също така, гледачите по домовете трябва да дават значителна социална 
подкрепа на хората, за които се грижат и да покриват възможно най-широк 
спектър от потребности: материали, информационни, емоционално-
афективната грижи, консултации, положително социално взаимодействие. 

 
А характеризиране на профила на домашни грижи, както психологически и 

социологически погледнато, е показана по-долу. 
 
а) От психологическа гледна точка 
 
Обслужващите лица в страната са хора, които: 

  съветва всеки пациент да се идентифицират лични проблеми и намиране 
на най-добрите решения за тях; 

  съветва членове на семейството на пациента, за да възстанови баланса 
в рамките на семейството и укрепване в рамките на семейните 
отношения. 
 

Ролите, което полага грижи в домашни условия може да се срещнат, 
психологически, са: 

  посредник в който посредничи конфликти между клиентите и членовете 
на семейството, насочени към подобряване на семейните отношения; 

  информатор с това, че могат да предоставят информация за 
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юридическите права, които са предназначени за клиента, както и 
информация за публични и частни институции, които предоставят 
социални услуги, специфични за техните нужди; 

  възпитател, имайки предвид, че пациентите водачи и техните 
семейства относно необходимите мерки, за да се получи законни права; 

  брокер и адвокат, който свързва пациенти до ресурси и осигуряването им 
с информация за институции, които могат да осигурят облекчение. 

 
Също така, две насоки, върху които трябва да се съсредоточат гледачите са: 
 да се съсредоточат върху подпомагането: 
• детегледачката трябва да се съсредоточи върху развитието на отношенията с 

пациента, за да се осигури достатъчно време, за да се установят отношения, 
основани на взаимно доверие, да подкрепят при идентифицирането на техните нужди 
и да се определят средства за тяхното преодоляване; 

• Също така, гледачът трябва да има способността да се доверява, да 
емпатизира и да разбира асистента; трябва да насърчава асистента в неговия / 
нейния подход да изнася външните си чувства, да изразява своите виждания, да 
общува и да участва в групите за подкрепа. 

 Фокусирайте се върху семейството: 
• подпомагане на членовете на семейството да възвърнат ролите си и социално-

емоционално равновесие; 
• подкрепа за укрепване на комуникацията в семейството; 
• участие на членове на семейството в подпомогнатите грижи; 
• Контрол на безпокойството в семейството: 
• подкрепа и подкрепа на семейството във времена на емоционални / 

финансови / социални трудности. 
 
За социално подпомагане домашният служител трябва да предложи поне: 
 връзка, основаваща се на доверие и приемане; 
 ясни, кратки, добре установени процедури; 
 оценка на наличните ресурси; 
 Създаване на връзки на подпомогнатото лице с избраните услуги. 
 
В този смисъл качеството на взаимоотношенията на служителя с помощника 

става от съществено значение, в зависимост от това, асистентът е защитен, социално 
интегриран, безопасен. 

 
Обобщавайки, гледачът в дома трябва да бъде спокоен, търпелив, 

комуникативен, да бъде проводник на емпатична, имат способността да се 
комбинират ежедневна грижа с други релаксиращи дейности с цел да се гарантира, 
по този начин, за благосъстоянието на човека подпомага. 
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б) От социологическа гледна точка 
 
От социологическа гледна точка, гледачът трябва да представи някои основни 

характеристики: 
 да имат средно познание в медицинската сфера, без непременно да имат 

висше образование в областта; 
 да присъства на квалификационните курсове в областта на обучение, 

удостоверено от упълномощена институция; 
 разполагате с необходимите умения за извършване на тези видове дейности; 
 да бъде ефективен при интервенции; 
 няма описание на определена социална среда, която да идва от определен 

доход; 
 е оформен определен праг възраст, но ние препоръчваме между 25-40 години, 

като се има предвид способността да се адаптират към нуждите на асистирана, 
гъвкавост, опит и др.; авансовото плащане по възрастови атрибути са загубили 
гъвкавост и търпение и често се влошава при работа с наркомани, търпение и да се 
адаптират към нуждите им е от съществено значение. 

 
В заключение, използването на понятия, свързани с грижи по домовете, 

определящи понятието издръжка и болногледач в дома е задължително условие, за 
да практикуват по-късно призванието гледач по домомете или за предприемане на 
мерки за подобряване на тези услуги. 

 
Също така за изграждането на глобална визия на тези услуги се изисква и 

идентифициране на положителни и / или отрицателни, да се идентифицират онези 
възможности, които могат да доведат до повишаване на ефективността на услугите 
за домашни грижи, анализ, представен в следващата глава. 

 
*** 
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3 SWOT анализ на нивото на социалното приобщаване и заетостта на селския 
труд, включително и на домашните здравни услуги - на ниво партньорски страни 

 

За да се разработи модел за добра практика в социалната интеграция и трудова 
заетост в селските райони е необходимо да се определят въпросите - силни страни, 
слаби страни - които характеризират социалните услуги и пазара на труда (на нивото 
на държавите партньори), както и на тези възможности и заплахи, които идват отвън 
и които оказват положително или отрицателно въздействие. 

 

3.1 SWOT анализ на нивото на социалното приобщаване и заетостта в селските 
райони, включително относно здравните услуги в дома, на ниво Румъния 

 

Макетът на SWOT анализа на равнището на социалното приобщаване и заетостта 
в селските райони, включително относно услугите по обгрижване в дома(в Румъния) 

Таблица № 1. 
 
SWOT АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И НА  СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – В РУМЪНИЯ 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 съществуването, въпреки че е в 
ниска степен, на многобройно 
трудоспособно население, което 
може, чрез професионално 
обучение, да се присъединяват  до 
редица работни места в сферата на  
услугите, включително и на тези по 
социално подпомагане; 

 съществуването, в продължение, на 
здрава междусемейна връзка, като 
възрастните получават значителна 
подкрепа от страна на членовете на 
семейството; 

 активно участие на централните 
публични и местни власти, чрез 

 намаляване на заетото население 
в селските райони с 8% през 2016 г. 
спрямо 2010 г., отрицателен аспект, 
обосновавайки намаляване на броя 
хора, които осъществяват 
определена икономическа дейност; 
същевременно, в градската среда е 
регистрирано увеличение с 1,72% на  
заетото население, което отразява, 
подкрепено от развитието в 
селските райони, мигрирането на 
селението от селските райони към 
градската среда;  

 намаляване на степента на участие 
на възрастните в икономическите 
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собствени структури на социално 
подпомагане и чрез дейността на 
главните дирекции за социално 
подпомагане и закрила на детето 
при разрешаването на проблемите 
на незаетите хора, на тези в риск 
от социално изключване и на 
зависимите обгрижванеa по 
домовете; 

 наличност на местните публични 
власти да имат достъп до 
невъзвращаемо финансиране от 
Европейския социален фонд (чрез 
Оперативна програма Човешки 
капитал), от Европейския социален 
фонд (чрез Оперативната програма 
за човешки капитал), от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (чрез 
Националната програма за развитие 
на селските райони) или от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (чрез програмите за 
регионална оперативна програма 
или INTERREG), с цел развитието на 
социалните общности, социалната 
интеграция, създаването на нови 
работни места в резултат на 
направените инвестиции и др.; 

 съществуването на 
институционални структури, които 
дори и при липсата на финансови 
ресурси са способни да управляват 
проблематиката на социалното 
приобщаване, създава и 
функционира на нивото на местните 
пубрични власти под формата на 
генерални дирекции за социално 
подпомагане и закрила на детето; 

 появата на все по-изявен интерес 
от страна на частната среда да 

дейности, аспект, подкрепен от 
намаляването на заетото население 
с 34% през 2016 г. спрямо  2010 г. – 
мвселските райони; в градската 
среда, е регистриран ръст с 34% 
през 2016 г. спрямо  2010 г.;  

 в абсолютен размер, броят на 
възрастните хора, заети в 
селските райони изпреварва броя 
на възрастните хора, заети в 
градската среда, което означава, че 
селското население регистрира най-
високо ниво на застаряване на 
селението (258.852 възрастни в 
селските райони – заето население 
спрямо  23.854 възрастни в 
градската среда – заето население) 

 липсата на трудови, социални и 
икономически алтернативи, 
имайки предвид, че най-високият 
дял на  заетото население в 
селските райони е в селското 
стопанство, горскот стопанство и 
риболова (47% през 2016 г.), 
преработващата промишленост (15%) 
строителството (8%),  търговията 
(8%), транспорта и съхранението 
(4%), образованието (2,41%), 
здравеопазването и социалното 
подпомагане (2,27%), хотелиерство и 
ресторантьорство (1,36%),  
добивната промишленост – 0,77% и 
др.; 

 увеличаване броя на безработните 
BIM в селските райони с 20% през 
2016 г. спрямо 2010 г.; 
същевременно, в градската среда, 
броят на безработните BIM е спаднал 
с 38% през същия период, 
отразявайки значителните 
икономически несъвместимости 
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участва в социални инвестиции от 
типа на домовете за стари хора, 
центровете за социално 
подпомагане, центровете за 
обгрижване на възрастните хора, 
структурите на социална икономика, 
които генерират работни  места в 
областта на социалното 
подпомагане, увеличават качеството 
на предоставяните услуги и 
осигуряват улеснения на европейски 
стандарти за обгрижване на 
зависимите хора; 

 съществуване и функциониране на 
местни общностни консултативни 
съвети, които могат да допринесат 
за съгласуваността на подходите в 
областта на социалното 
приобщаване на местно ниво; 

 съществуване и функциониране на 
окръжни консултативни за 
граждански диалог относно 
проблемите на възрастните хора, 
откъдето тръгват инициативите за 
подкрепа и насърчаване на 
политиките в областта на 
социалното приобщаване и 
трудовата заетост; 

 все по-широко осъзнаване сред 
населението на необходимостта, на 
бенефициентите и участващите на 
концепта социално приобщаване, 
през призмата на факта, че стават 
все по-чести ситуациите, които 
насърчават равните възможности, 
намаляване на дискриминацията, 
остойностяване на индивидахи на 
неговото мнение, кохезия и 
социална солидарност, активно 
участие на общността и др. 

между двете среди; 
 увеличаване броя на хората, 

обезкуражени да си намерят 
работа в селските райони с 8% през 
2016 г. спрямо  2010 г.; в градската 
среда, регистриран е спад с 1% на 
същия показател; 

 увеличаване степента на 
безработицата в селските райони 
от 15,8% през 2010 г. до 18,3% през 
2016 г.; 

 ограничен напредък в подобряване 
на ефективността на здравната 
система; 

 намаляване броя на хората, 
живущи в селските райони  с 11% 
през 2016 г. спрямо  2010 г.; 

 съществуване на малък брой 
работни места, аспект, подкрепен 
от растящата степен на безработица; 

 повишаване степента на бедност 
регистрирана на нивото на 
селението в Румъния от 22,2% през 
2010 г., до 25,4% през 2016 г.; 

 ниска степен на развитие на  
услуги, както и недостатъчна 
инфраструктура, с отрицателн 
влияние върху развитието на други 
типове икономически дейности 
(имайки предвид, че повечето от 
активните жители в селските райони 
участват в селското стопанство);  

 слаби предприемачески 
способности сред селското 
население. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 тенденция възрастните да 

предпрочитат услугите 
обгрижване по домовете, имайки 
предвид удобстото и степента на 
запознаване със средата; 

 наличието на програмни документи 
в областта, имащи за цел 
изпълнението на мерките, 
необходими за функциоирането на 
пазара на труда, създаването на 
нови компетенции, по-добро 
качество на работните места и 
условията; 

 ориентиране на инвестициите към 
разработването на програми с 
професионална насоченост и 
обучени, с положително влияние 
върху растежа на нивото на 
компетенциите на работната ръка; 

 по-интензивно участие и 
сътрудничество на по-високо ниво 
на НПО-та с публичните власти, в 
посока на прилагането на мерките за 
социално приобщаване на групите с 
риск от изключване. 

 слаб достъп до финансиране, 
едновременно с привличане на 
инвестиции в селските райони; 

 малки възможности за 
приспособяване към изискванията 
на пазара на труда, имайки 
предвид, че приблизително 28% от 
работната ръка в селското 
стопанство е под 35 години, с ниски 
нива на образование и 
квалификация;  

 застаряване на селението, с 
отрицателно влияние върху 
годишните бюджети на социалното 
осигуряване, което води до 
увеличаване на бедността, с по-
висок ръст в селските райони 
отколкото в градската среда; 

 повишен риск от социално 
изключване; 

 социална маргинализация, особено 
сред  възрастните, за които 
членовете на семейството не се 
грижат; 

 смяна на структурата на 
населението по възраст, делът на 
възрастовата зависимост в Румъния 
регистрира различни тенденции 
спрямо  ЕС в своята цялост (за  ЕС 
този дял се е повишил от 48,9% през 
2000 до 49,2% през 2010 г., а за  
Румъния намалява от 46,4% през 
2000 до 43,0% през 2012. 

 Неадаптирано и нефункзионално 
аконодателство, маркирано от 
нестабилност, непредсказуемост, 
политическа намеса и чести 
реорганизации на нивото 
структурите за социално 
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подпомагане, които водят до 
големи синкопи в ефикасното 
функциониране на системата  

 
Таблица № 1 – Макет на SWOT анализа за Румъния 

Източник: Авторът 
 

Според изследователски доклад, изготвен от Министерството на труда, 
семейството и социалната закрила на Румъния, социалното приобщаване е понятие, 
което отваря нова посока в социалната политика, посока, която визира не само борбата с 
бедността, социалното изключване, но също така и изграждането на сближаващо 
общество, основано на равните възможности. Тази нова парадигма в социалната 
политика трябва да бъде приложена в/от всички местни и централни институции по 
еднакъв начин. Смята се, че са направени големи крачки в реформирането на 
политиките за социално приобщаване, но остават редица сериозни слаби страни, които 
оказват влияние: несъответствие в законодателството, недостатъчното 
финансиране, липса на координация и адаптиране, липсата на специалисти, 
прекомерната бюрокрация. Тези слабости се размножават в продължение на много 
години, което прави така, че симптомите да станат системни, а намесата - 
деконцентрирана върху тях да бъде с ограничена ефективност. 
 

Специалистите усещат липсата на подход тип mainstreaming в политиките за 
социално приобщаване, който да обедини общи стратегия, мерки за целевите групи, 
програми и проекти. Очевидно е, че това трябва да бъде придружено от подробен 
подход за насочване, за всяка група в неравностойно положениеб/уязвима поотделно. 
Двата подхода трябва да съжителстват, което сега изглежда да не се случва във 
виждането на тези, които работят в областта. Междуинституционалните пропуски за 
съвместна работа са очевидни и постоянстват поради липсата на ясни процедури, 
регулиращи процеса и да образуват институционална мрежа за намеса в конкретен 
случай на социално изключване. 
 

Сътрудничеството с неправителствените организации се оценява в държавните 
институции, но то понякога се сблъсква с проблеми, свързани с институционалните 
забавени реакции. Съобщението на концепта социално приобщаване към широката 
общественост е белязан от съществуващото несъответствие на публичнит институции по 
отношение на разбирането и използването му. Целите на комуникацията не са ясно 
установени, а медиите обръщат внимание само на ситуации, които съдържат 
"сензационна" част. В същото време, дори и обществото не проявява рецептивност към 
тези теми, като стереотипите и предразсъдъците срещу някои уязвими групи са все още 
съвсем очевидни. 
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3.2  SWOT анализ на равнището на социалното приобщаване и на работната ръка в 
селските райони, включително по отношение на услугите по обгрижване в дома в 
България 
 

Макетът на SWOT анализа на равнището на социалното приобщаване и на работната 
ръка в селските райони, включително по отношение на услугите по обгрижване в дома 
(на България) е показан в 

Таблица № 2. 

SWOT АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И НА  СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ 
В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – В БЪЛГАРИЯ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Регистриране на значителен 

напредък в дейностите за укрепване 
и интегриране на  социалната помощ 
особено в градовете, в селата 
интензивността е по-малка; 

 степента на бедност е в лек спад от 
22,2% през 2010 г. до 22,0% през 
2016г.; 

 подкрепа на членовете на 
семейството по отношение на 
обгрижването на възрастните; 

 наличието на стратегическа рамка  
предназначена специално за 
дългосрочното обгрижване, която 
организира ясна организация на 
системата за социално 
приобщаване, на ролите, 
отговорностите в сферата и 
функционира като точка на 
произход; 

 все по-широко осъзнаване сред 
населението на необходимостта, 
ползите и участията на концепта 
социално приобщаване, през 
призмата на факта, че стават все по-
чести ситуациите, които насърчават 
равните възможности, намаляването 

 Отрицателният демографски 
напредък и структурните 
проблеми, особено дългосрочните, 
като безработицата, високите нива 
на неактивност и ограничено 
приобщаване на младите; 

 Неравен достъп до здравните 
услуги (в селските райони спрямо  
градската среда); 

 Недостатъчна инфраструктура на  
здравните услуги, включително и 
на тези за социално подпомагане; 

 Ограничен достъп до 
образователните, социалните 
услуги, медицинската помощ, с 
отрицателно влияние върху 
социалното приобщаване и 
икономическото развитие; 

 Ниска степен на трудова заетост в 
селските райони по отношение на 
градската среда; 

 Ограничен брой сфери на заетост 
в селските райони по отношение на 
градската среда, повечето от 
заетото население в селските 
райони осъществява основно 
земеделски дейности, а останалата 



    
 

             57 
 

на дискриминацията, 
остойностяване на индивида и на 
неговото мнение, кохезията и 
социалната солидарност, активното 
участие на общността и др.; 

 наличност на местните публични 
власти да имат достъп до 
невъзвращаемо финансиране от 
Европейския социален фонд (чрез 
Оперативна програма Човешки 
капитал), от Европейския социален 
фонд (чрез Оперативната програма 
за човешки капитал), от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (чрез 
Националната програма за развитие 
на селските райони) или от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (чрез програмите за 
регионална оперативна програма 
или INTERREG), с цел развитието на 
социалните общности, социалната 
интеграция, създаването на нови 
работни места в резултат на 
направените инвестиции и др.; 

 появата на все по-изразен интерес 
от страна на частната среда да 
участва в социални инвестиции от 
типа домове за стари хора, центрове 
за социално подпомагане, центрове 
за обгрижване на възрастни хора, на 
структурите на социалната 
икономика, които генерират работни 
места в областта на социалното 
подпомагане, повишават качеството 
на  предоставяните услуги и 
осигуряват улеснения на европейски 
стандарти за обгрижване на 
зависимите хора. 

част работи в обществения сектор: 
образование, здравеопазване, 
култура, социално подпомагане, 
последното с много скромен дял в 
структурата на заетостта в селските 
райони; 

 Ограничен напредък по отношение 
на консолидирането и 
интегрирането на  социалното 
подпомагане, включително и на  
релевантните социални услуги и на 
активните политики за пазара на 
труда; 

 Ограничен напредък в растежа на 
предоставянето на качествено 
образование за  групите в 
неравностойно положение; 

 Ограничен напредък в 
подобряването на ефикасността на 
здравната система; 

 Ограничен напредък в 
дефинирането на насоки и критерии 
за определяне на минималната 
заплата; 

 Ограничен напредък по отношение 
на повишаване степента на покритие 
на системата за минимални доходи. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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 Съществуването на законодателни 
регламенти за трудовата заетост и 
социалното приобщаване, които 
предвиждат, между другото, 
намаляване броя на хората, които 
живеят в бедност, с 260000 до 2020 
г. като са формулирани цели, 
които визират децата, 
безработните, бедните 
работници и възрастните хора; 

 Поемане на желанието в рамките 
на Националната стратегияза 
развитие, съгласно която до 2020 
г. България да стане държава, в 
която се подобрява постоянно 
качеството на живот на уязвимите 
групи и се създават условия за  
тяхно пълно социално приобщаване. 

 Регистриране на най-големия риск 
от бедност социално изключване 
от градското население (България 
е на второ място, с 31% din 
населението, което живее в 
големите градове, подложено на 
този риск, като пред нея е само 
Гърция,с 33,6%) с отрицателно 
влияние върху селското 
население, имайки предвид 
тендендията към мигриране на 
населението от селските райони към 
градската среда точно заради по-
високите социано-икономически 
условия; 

 Рязко подобряване на степента на 
бедност сред възрастните хора, в 
резултат на постоянен упадък през 
последните 5 години, степента на 
риска от бедност на възрастото 
население (65+) се е повишила 
бързо на 31,7% през 2015. 

 
Таблица № 2 – Макет на SWOT анализа в България 

Източник: Авторът 

 

3.3 Сравнителен анализ на основните елементи на SWOT анализа на ниво 
партньорски държави 

 
Въз основа на анализа, направен в горния раздел, както и в първата глава, 

могат да се направят следните сравнения: 
 индикаторът ръст на бедността сред населението на Румъния се 

увеличава от 22.2% през 2010 г. до 25,4% през 2016 г., докато в България 
този показател е в лек спад от 22 , 2% през 2010 г. до 22.0% през 2016 г .; 
от тази гледна точка Румъния предтавя по-голям недостатък в сравнение 
с България; 

 По отношение на риска от бедност и социално изключване в Румъния 
и България, по възрастови категории, от общото население, което е 
обект на този риск: 
• много младото население - децата на възраст 0-17 години 
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представляват 46,8% в Румъния, докато в България процентът е 43,7%; По 
този начин в Румъния съществува по-висок риск от България в този 
възрастов сегмент; 
• категорията на активните лица на възраст между 18 и 64 години е 
35,7% в Румъния и 37,4% в България; По този начин в България има леко 
увеличение на риска спрямо Румъния; 
• възрастното население (на 65 и повече години) възлиза на 33,3% в 
Румъния, в сравнение с 51,8% в България; По този начин в България има 
повишен риск по отношение на Румъния, на тази възрастова група. 

 както България, така и Румъния са сред страните членки на ЕС, чиито 
градското население е в най-голям риск от бедност и социално 
изключване, оставайки по-далеч от средното за ЕС или от националното 
решаване на проблемите, което да подобри положението; 

 двете страни имат дефицит на инфраструктура на системата на 
социалните услуги, нещо, причинено, от една страна, от липсата 
привличане на инвеститори в тази област, в селските райони, а от друга 
страна, липсата на интерес от страна на властите, които да насочват 
средства в развитието на услугите за грижи по домовете; 

 нисък процент на служителите, работещи в сектора на обгрижване 
по домовете, особено в селските райони, делът на тези услуги тук 
регистрира стойности, близки до последните позиции в класацията; 
забелязва се, че най-висок дял на заетото население в селските райони 
е в селското стопанство, подобно и в двете страни; 

 и в двете държави се констатира, на нивото на населението в селските 
райони, тенденция на миграция към градските райони, поради социално-
икономическо развитие, регистрирана в градската спрямо селската 
среда; 

 Достъп, в селските райони, до ограничен брой професионални 
направления, като SWOT анализът отразява заетостта в селското 
стопанство като преобладаваща в двете страни; 

 териториалните различия и социално-икономическите неравенства са 
причина за бедността и в двете страни; 

 както в Румъния, така и в България, системата за социална защита е 
разпокъсана институционално, а повишаването на нейната ефективност 
се обуславя от идентифициране на начините на институционална 
реинтеграция; 

 неадекватната обосновка на системата за социално подпомагане в 
Румъния и България се характеризира с липсата на ясна методология и 
функционални механизми за изследване на доходите, за да отговарят на 
изискванията за помощ; 

 ограничен достъп до социално подпомагане, както поради лоша 
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информация, така и поради затруднения в привличането на финансиране 
в тази област, което води до лошо развитие на социалните услуги, както 
и до постепенното им разпадане; 

 регистриране на по-добра ситуация в Румъния, отколкото в България 
по отношение на процента на възрастните хора на възраст 60+, през 2015 
г. той достига 27% в България и 22% в Румъния, следователно скоростта 
на застаряването на населението в Румъния е надмината от нивото, 
регистрирано в България; 

 Що се отнася до системата за социална защита в Румъния и България, 
съществуват редица прилики, както следва: 
• равнището на социална защита и в двете страни е под европейския 
праг, както поради ниския интерес на властите, така и поради липсата 
на средства в тази посока; 
• бедността се увеличава, което изисква постоянна масивна намеса на 
държавата, особено по отношение на инфраструктурата на институциите 
за социални грижи; 
• ранен стадий и плахо проявление на обществените услуги, на местни и 
неправителствени интервенционни структури за подпомагане на 
нуждаещите се; 
• все още високото ниво на солидарност в рамките на семейството с 
положително въздействие върху решаването на текущи проблеми на 
възрастните хора и хората, които се нуждаят от здравни услуги по 
домовете. 

 ниската важност, отдавана на системата за социална защита за 
възрастните хора и тези, които се нуждаят от грижи у дома, борбата с 
бедността и насърчаване на социалното приобщаване са големи 
предизвикателства на настоящите и бъдещите правителства. 

 

3.4 Перспективи за подобряване на  социалния живот в селските райони, в 
резултат на изършването на SWOT анализа на нивото на държавите 
партньорки 

 

В резултат на извършения SWOT анализ и на идентифициране на сходствата между 
двете страни по отношение на детайли на социалния им живот, може да се предложат 
серия перспективи за подобряване на социалния живот в селските райони, приложими 
към Румъния и България, което да доведе до развитие на системата на услугите за 
домашни грижи и насърчаването на социалното приобщаване. 

 увеличаване на значението, придадено от органите на службите за социално 
подпомагане в селските райони, както и специален акцент върху развитието на 
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системата за социална защита на възрастните хора; 
 създаване на възможности за развитие на умения за квалификация на лица за 

домашни грижи (квалификационни курсове, сертифицирани от органите в областта); 
 повишаване на осведомеността по въпроса за социалното приобщаване, особено 

сред младите хора, които са основните двигатели на здравословен социален живот в 
селските райони и притежаващи основните лостове, необходими за подобряване на 
живота на възрастните хора и лицата, които изискват грижи в дома; 

 прилагане на мерки от страна на органите за създаване на нови работни места в 
селските райони и развитие на инфраструктурата чрез привличане на инвестиции в 
района, може да се предотврати по този начин миграцията на младите хора към 
градските райони или в чужбина; 

 да се постави акцент върху идентифицирането и разбирането на проблемите, 
пред които са изправени хората, семействата или човешките общности в селските 
райони, за да се очертаят най-ефективните решения за тяхното подобряване и 
решаване; 

 акцент върху разработването на индивидуални и колективни умения, да се 
увеличи капацитета за справяне с проблемите, които могат да възникнат в социалната 
среда и интеграция на лицата, нуждаещи се от всякакъв вид социално подпомагане; 

 хармонизиране на националните служби за социално подпомагане с общността 
или от институционален тип, предоставящи здравни услуги у дома е необходимост в 
настоящия контекст, в който стареенето е глобално явление; 

 развитие на социална инфраструктура за подпомагане на услугите по социална 
помощ в привличането на финансирания и квалифициран, и мотивиран персонал; 

 активно участие на гражданското общество, същевременно с повишаване на 
видимостта на проблемите на възрастните хора и социалното приобщаване; 

 развиване на практиката на доброволчеството чрез приобщаване на гражданското 
общество в решаването на проблемите, пред които са изправени възрастните хора и 
тези, които се нуждаят от домашни грижи; 

 осигуряване на подкрепа и съдействие на семейството (семейството играе 
съществена роля в подобряването на качеството на живот на възрастните хора) и за 
гледачите (те трябва да имата материална, образователно подкрепа за предоставянето 
на такива услуги); 

 да предприемат стъпки за осигуряване на равен достъп до здравната система за 
всички лица, независимо от финансовото положение или средата, в която живеят 
(градска или селска); 

 развитие на медицинската инфраструктура чрез предоставяне на съвременни 
уреди и технологии; 

 повишаване качеството на живот на уязвимите групи, едновременно с 
намаляване на социалната маргинализация, като се насърчи широкомащабно 
социалното приобщаване; 

 осигуряване на единна, добре координирана система от институции и услуги, 
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занимаващи се с проблемите на възрастните хора и хората с увреждания. 
 
В заключение, както Румъния, така и България заемат позиции, близки до 

европейската позиция, както по отношение на равнището на бедност, така и по 
отношение на социалното приобщаване. Липсата на значителни стъпки към създаването 
на нови работни места, развитие на инфраструктурата на социалните услуги, развитие 
на проактивно поведение на гражданското общество чрез повишаване на видимостта на 
въпроса за социалното изключване, ще доведат до по-нататъшната низходяща 
тенденция, идентифицирана в анализа. Първата стъпка в развитието на социалните 
услуги е да се идентифицират тези стратегии, решения и добри практики, които двете 
страни са приели с течение на времето и които са се оказали ефективни в средносрочен 
и дългосрочен план , адаптирането и последващото им прилагане на реципрочна основа. 
Този анализ ще бъде разгледан в следващата глава. 

 
 

***  
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4 Benchmarking. Идентифициране на добри практики в областта на 
социалното подпомагане и предложения за остойностяването им 

 

4.1 Идентифициране на модели на добри практики в областта на социалното 
подпомагане 

 

Benchmarking-ът представлява сравнителен подход на определени събития, между 
два или повече субекта, въз основа на предварително определени и единодушно 
преценени като релевантни за характеризиране на проучваните явления. В Румъния,  
при трудовата заетост и социалното приобщаване, ежегодно се изчислява набор от 
показатели за социално приобщаване, предвиден в Правителствено решение № 
488/2005. От тях най-важните са: 

 ктепен на относителна бедност, на прага от 60% от средния доход; 
 относителен среден дефицит; 
 коефициент на вариация в процента на заетостта; 
 дългосрочна безработица на BIM; 
 Равнище на бедност преди социалните трансфери; 
 абсолютна бедност. 
Тъй като тези индикатори, изчислени в Румъния въз основа на ПР 488/2005 не 

могат да си намерят точен еквивалент в българското законодателство, не може да се 
реализира аналит тип benchmarking въз основа на официалните им нива, мотив, поради 
който по-нататък са избрани определен брой показатели, които позволяват сравнението 
между двете държави, за които има налична статистика и които са пряко свързани със 
заетостта и социалното приобщаване. Подчертаваме като имащи отношение към целите 
на настоящия документ, показателите, представени в Таблица № 3. 

 

№  Име на показателя 
Стойност  

RO 
Стойност  

BG 
Lead34 

(RO/BG) 
1 Общо население (юли 2017 г.) 21.529.967 7.101.510 RO 
2 Средна възраст на населението (2017 г.) 41,1 42,7 RO 
3 Растеж на населението (2017) -0,33% -0,61% RO 
4 Раждаемост (2017) 8,9 / 1.000 8,7 / 1.000 RO 

                                                           
34 Таблицата използва сравнителен подход тип benchmarking, според който заключението от сравнението се 

отчита със забележка тип lead или lag. В настоящия случай, е избран подхода lead, înкато в последната колона 
следва да се посочи държвата, която регистрира най-добра успеваемост на нивото на всеки от анализираните 
показатели. 
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№  Име на показателя 
Стойност  

RO 
Стойност  

BG 
Lead34 

(RO/BG) 
5 Смъртност (2017) 12 / 1.000 14,5 / 1.000 RO 
6 Нетна скорост на миграция (2017) -0,2 / 1.000 -0,3 / 1.000 RO 
7 Детска смъртност (2017) 9,4 / 1.000 8,4 / 1.000 BG 
8 Продължителността на живота при раждането 

(2017 г.) 75,4 74,7 RO 

9 Общ коефициент на плодовитост (2017) 1,35 1,46 BG 
10 Разходи, предназначени за образование (2017) 2,9% БВП 4,1% БВП BG 
11 Градско население (2017) 54,9% 74,6% BG 
12 Процент на урбанизация (2017) +0,05%  -0,4% RO 
13 Достъп до питейна вода (2017) 100,00% 99,60% RO 
14 Достъп до медицински услуги (2017) 92,2% 86,8% RO 
15 Разходи, предназначени за здравната система 

(2017) 5,6% БВП 8,4% БВП BG 

16 Плътност на болничните легла (2017) 6,1 / 1.000 6,4 / 1.000 RO 
17 Цялостна степен на зависимост (2015 г.) 48,00% 51,70% RO 
18 Степен на зависимост на младите хора (2015 г.) 22,8% 21,2% BG 
19 Ставка на зависимостта от възрастните хора (2015 

г.) 25,2% 30,5% RO 

20 Паритет на покупателната способност (2017) 24.000 USD 21.600 USD RO 
21 Население под прага на бедността (2012/2015 г.) 22,4% 22,0% BG 
22 Коефициент на заетост в селското стопанство 

(2014 г.) 28,3% 6,8% BG 

23 Коефициент на безработица (2017) 5,3% 6,6% RO 
 
Таблица № 3 – Показатели, свързани със сферата на социалното приобщаване, които могат да бъдат предмет на 

benchmarking техники 
Източник: Адаптация по Index Mundi35 

 
Анализирайки горните данни, отбелязваме превъзходството на Румъния спрямо 

повечето от анализираните параметри (15 от 23), но отбелязваме напредъка и 
усилията на България да доведе до подобрения в сферата на социалното 
приобщаване, особено чрез много по-големи средства от брутния вътрешен продукт 
към секторите на образованието и обучението, в сравнение с Румъния. По този начин 
се отбелязва, че стратегията на България е замислена в дългосрочен план, като 
софийското правителство отдава по-голямо значение на основните сектори със 
социално въздействие (образование и здраве) чрез последователно разпределение 
на БВП, чиито ефекти ще се усещат в структурните подобрения в средно-дълъг 

                                                           
35 Index Mundi – https://www.indexmundi.com/factbook/compare/romania.bulgaria accesat la 10.03.2018 г. 
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период от време. 
 
Що се отнася до идентифицирането на добри практики в Румъния, споменаваме 

някои примери, които допринасят за консолидирането на понятието за социално 
приобщаване в Румъния, някои от които съществуват дори и в региона Констанца. 

 
I. Центрове за обгрижване на възрастни хора 
 
 
През 2017 г., в Румъния е имало 306 центрове за грижи в жилищна система за 

възрастните хора, признати от Министерството на труда и социалната справедливост, с 
общ капацитет от 13 985 места, от които 106 звена работещи в публичната система, и 200 
звена, опериращи в частната система. От 306-те идентифицирани структури, 107 са 
центрове за грижи и помощ, 59 са центрове за възстановяване и рехабилитация на хора 
с увреждания, 53 са центрове за нервнопсихиатрично възстановяване и рехабилитация, 
20 от тях са центрове за възстановяване чрез трудова терапия, а 67 звена са 
предоставяли смесен услуги по обгрижване, без някаква специализация. 

 
В България през същата референтна година е имало 182 центрове за грижи, от 

които 105 дневни центрове за възрастни, които са работили в обществената система, 
както и 77 центрове за грижи за възрастни хора в частния сектор, с общ капацитет от 
5500 места и прекомерно търсене на услуги от 1500 души в списъците на чакащите. 
Институционалните форми, в които се предоставят грижи за възрастните хора са сходни 
и в двете страни, отбелязвайки, че степента на специализация на услугите е по-изразена 
в България спрямо Румъния. 

 
По отношение на капацитета, виждаме, че най-големият център за възрастни хора 

в Румъния е Дом за стари хора Крайова, с капацитет от 320 места (най-големият в 
страната) под управлението на Община Крайова, чрез дирекция "Публична 
администрация и социално подпомагане". Първите 7 позиции относно капацитета за 
предоставяне на грижи за възрастните хора в Румъния са представени в Таблица № 4. 
 

№  
Публично/ 

частен Име на доставчика окръг 
Име на 

социалната 
услуга 

Населено място 
/район Капацитет  

1 Публично  

Община Крайова - 
Дирекция Публична 

администрация и 
социално 

подпомагане 

Долж 
Дом за  

възрастни хора 
Крайова 

Крайова 320 

2 Частно  
Фондация B & B 

Adept 
Сибиу  Дом за възрастни Мергиндял 282 
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№  
Публично/ 

частен 
Име на доставчика окръг 

Име на 
социалната 

услуга 

Населено място 
/район 

Капацитет  

3 публично 
Дирекция Общностна 

помощ Яш  

Căminul de 
Pensionari Sfânta 

Cuvioasă 
Parascheva 

Яш  261 

4 
публично Община Констанца – 

публична служба 
Социално 

подпомагане 

Констанца 
Дом за  

възрастни хора 
Констанца 

Констанца 250 

5 
публично Дирекция Социално 

подпомагане на 
община Бакъу 

Бакъу  
Дом за стари 
хора Бакъу 

Бакъу  210 

6 

публично 
Дирекция Социално 
подпомагане Браила 

Браила 

Дом за  
възрастни хора 
св. Апостоли 

Петру и Павел - 
Карайман 

Браила 201 

 
Таблица № 4 – Йерархия на първит 6 структури за обгрижване на възрастните хора в Румъния, по капацитет, през 

2017 г. 
Източник: Министерството на труда и социалната справедливост 

 
В Румъния привлича вниманието силното участие на частния сектор в развитието 

на центровете за грижи за възрастни хора, в контекст, в който европейските средства не 
се отпускат за изграждане на такива структури в частен режим, концепцията е в 
противоречие с принципите на ЕС, които проповядват за семейството, като 
фундаментална ценност. През 2014 г. Крайова открива най-големия частен старчески 
дом в Румъния по това време, с площ от 3850 квадратни метра и двор от 14 000 
квадратни метра. По този начин, Дом за възрастни хора в Сфънтул Мина може да побере 
200 души и генерира 60 специализирани работни места в областта на социалното 
подпомагане и грижите за възрастните хора. Условията се оценяват по западните 
стандарти, като мястото разполага със стаи със самостоятелен санитарен възел, 
телевизор и постоянен достъп до интернет, градински кът, микробус за местни 
екскурзии, място за молитви (параклис), зелени площи за разходка и социални контакти 
и т.н. 
 

По-късно през 2014 г. започна да функционира Старческият дом Мергиндял 
(Сибиу), спонсорирани от Фондация B & B Adept, който в момента е частен дом за стари 
хора с най-голям капацитет в Румъния (282 места) и единственият частен дом от 
първите 6 в Румъния по отношение на наличния капацитет. 
 

В окръг Констанца има понастоящем 8 домове за възрастни хора, 4 частни и 4 
обществени, както е показано в Таблица № 5. 
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№  Публично/ 
частен 

Име на доставчика окръг Име на 
социалната 
услуга 

Населено място 
/район 

Капацитет  

1 Частно  
Асоциация Буникул 

ши Буника 
Констанца 

Жилищен център 
за  стари хора 

Тинереце фъръ 
бътрънеце 

Кумпъна  40 

2 
Частно  

Асоциация Кронос Констанца 
Жилищен център 

за  възрастни 
хора Николас 

Костинещ  40 

3 
Частно  Асоциация 

Върстничии ноштри 
Констанца 

Дом за стари 
хора Жилище 

Надежда  

Михай 
Когълничяну 

72 

4 
Частно  Филиал на 

Асоциация Кронос 
Констанца 

Жилищен център 
за  възрастни 
хора Финтиа 

Ефорие  40 

5 публично 
Селска общ. Кручя - 

отдел Социално 
подпомагане 

Констанца 

Център за 
обгрижване на  

възрастни хора – 
Ступина 

Кручя  26 

6 публично 
Община Чернавода 
Дирекция Социално 

подпомагане 
Констанца 

Дом за  
възрастни хора 

Чернавода 
Чернавода  32 

7 Публично 

Публична служба 
Социално 

подпомагане 
Мангалия 

Констанца 
Дом за стари 

хора Мангалия Мангалия  40 

8 публично 

Община Констанца – 
Публична служба 

Социално 
подпомагане 

Констанца 
Дом за  

възрастни хора 
Констанца 

Констанца 250 

 
Таблица № 5 – Структури за обгрижване на възрастните хора в окр. Констанца, през 2018 г. 

Източник: Министерството на труда и социалната справедливосто 

 
По този начин, в трансграничния район се открояват Центърът за грижи за стари 

хора Ступина в селска община Кручя и Медицинският център за възрастни хора 
Сперанца в селска община Михаил Когълничану. Въпреки факта, че съществуват 
значителни отклонения по отношение на условията, предлагани на нивото на двата 
медицински центъра, и двата включват елементи на добра практика. 
 

Центърът за обслужване на стари хора Ступина е изграден по инициатива на 
местните власти в селска община Кручя, с невъзстановими субсидии, се управлява в 
обществената система и позволява подпомагане на възрастните хора при добри ценови 
условия и прилично настаняване и грижи. 
 

Местните власти субсидират част от разходите за настаняване на възрастни хора в 
центъра, за жителите резиденти на селска община Кручя, осигурявайки значива 
финансова и инститционална подкрепа и допринасят за повишаване на жизнения 
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стандарт и качеството на живот на населението в селските райони. 
 

Модел за добра практика: 
 изграждане на центрове за грижи за възрастни хора в селските райони; 
 достъп до невъзстановими средства от държавните органи за изграждане на центрове 
за възрастни хора и центрове за социално подпомагане и социално приобщаване; 
 активно участие на публичните власти в подкрепа на социалното приобщаване, чрез 
постоянно субсидиране на част от разходите на социалните домове за възрастни хора, за 
определени категории бенефициенти; 
 институционално насърчаване на възрастните граждани да се възползват от услугите, 
предлагани в центровете за грижи. 
 
Медицински център за възрастни хора Сперанца в Михаил Когълничану е луксозен 
център за грижи за възрастни хора, който предлага настаняване в климатизирани стаи с 
най-съвременните удобства, четири хранения на ден и специални менюта, здравна и 
социална помощ нон-стоп, месечна медицинска оценка и винаги когато е необходимо, 
даване на лекарствата предписани от личния лекар, ежедневна грижа за тялото, 
развлекателни дейности, клубове за срещи, зала за събития и др. Центърът се 
управлява частно, но достъпът до улесненията е ограничен главно заради финансови 
критерии 
 

Модел за добра практика: 
 участие на частния сектор във финансирането и управлението на центрове за социални 
помощи и грижи за възрастни хора и хора в риск от социална изолация; 
 многофункционален интегриран център на европейски стандарти, който прилага 
съвременните принципи на лечение и стимулиране на активния живот; 
 осигуряване на множество интерактивни дейности и създаване на социална рамка. 
 

В България, има по-висок натиск отколкото в Румъния по отношение на 
предоставянето на социални услуги, грижи за възрастни хора, при положение, че 
България продължава да бъде една от държавите с най-голямо население на възраст 
(прогнозата на ОИСР за 2060 г. изчислява спад на сегашното население с около 25%, ако 
се запазят сегашните демографски тенденции). 
 

Центровете за възрастни хора, въпреки че ги има, подобно на Румъния, и започват 
да се развиват, включително в модели на добри практики, са недостатъчни за излишъка 
на търсенето на места в тези структури, което е и причината за грижите по довомете, 
извършвани от специалисти, да може да бъде една от надеждните алтернативи в 
краткосрочен план за разрешаване на кризата на алтернативно настаняване за възрастни 
хора в българската институционална система. 
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Като примери за добра практика в България отбелязваме някои центрове за грижи, 
чийто капацитет надхвърля 200 души, според информацията в Таблица № 6. 
 
№  Публично/ 

частен 
Име на доставчика Окръг Име на социалната 

услуга 
Населено място 
/район 

1 Публично Община София 
Дом за стари хора 

София 
София 415 

2 Публично Община София Дом за  стари хора 
Горна Баня - София 

София 250 

3 Публично Община Русе 
Дом за  стари хора 

Русе 
Русе   234 

4 Публично Община Силистра 
Дом за стари хора 

Силистра Силистра 210 

5 Публично Община Пловдив Дом за стари хора 
Пловдив 

Пловдив  200 

6 Публично Община Ямбол 
Дом за стари хора 

Ямбол 
Ямбол  202 

 
Таблица № 6 – Йерархия на първите 6 структури за обгрижване на възрастните хора в България, după capacitate 

Източник: http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 

 
В област Силистра работят понастоящем 3 акредитирани домове за обгрижване на 

стари хора, както се вижда в Таблица № 7. 
 

№  Публично/ 
частен 

Име на доставчика окръг Име на 
социалната 
услуга 

Населено място 
/район 

№  

1 Публично Община Силистра Силистра Дом за  стари 
хора Силистра 

Силистра 210 

2 Публично Община Алфатар Силистра 
Дом за  стари 
хора Алфатар  Алфатар  20 

3 Публично Община Тутракан Силистра Дом за стари 
хора Тутракан 

Тутракан 40 

 
Таблица № 7 – Структури за обгрижване на възрастните хора в област Силистра 

Източник: http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 
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Отбелязваме, че и двата региона (Констанца и Силистра) имат по един център за 
грижи за възрастни хора сред първите 6 по отношение на капацитета в страните на 
произход. По същия начин и двете страни са развили центрове за грижи в селските 
райони на региона, което прави ситуацията като цяло задоволителна в сравнение с 
други региони на страната. 

 
Ако при сравнителното засягане на Румъния и България има много прилики по 

отношение на ситуацията с центровете за грижи за възрастните хора, при сравнителното 
разглеждане на областите Констанца и Силистра се констатира по-висше развитие на 
румънския район, както по отношение на броя на наличните структури, така и по 
отношение на условията за оказване на помощ. Значителната разлика се дължи основно 
на масивното участие на частния сектор, който стимулира конкуренцията в социалното 
подпомагане и е повишил стандарта на предоставяне на услугите на нивото на западните 
държави. 

 
Засегната по метода на сравнението, проблематиката на центровете за възрастни 

хора е представена, както следва: 
 В Румъния има няколко центрове за грижи за възрастни хора както на 

национално ниво, така и на нивото на изследвания трансграничен регион; 
 В България, степента на покритие на населението с центрове за грижи за 

възрастни хора, получено чрез съотнасяне на капацитета на съществуващите 
центрове към общото население, е по-висока отколкото в Румъния; 

 Населението на България е по-възприемчиво към перспективата за търсене 
на центрове за грижи за възрастни хора, като съществува известен излишък 
на търсенето на тези услуги спрямо Румъния, където все още има 
нежелание да се ползват услугите на такива центрове; 

 условията в центровете за грижи за възрастни хора в Румъния и България са 
относително сходни по отношение на публично управляваните центрове; 

 има преобладаване на центровете за грижи на възрастните хора, 
управлявани в частна система в Румъния, в сравнение с България; 

 Поради натиск от страна на търсенето в България, е по-необходимо и 
желателно да се развива секторът за домашни грижи, отколкото в Румъния; 

 Достъпът на хората от селските райони до грижи за възрастни хора 
(институционални или по домовете) все още е труден, тъй като в Румъния 
трудностите са по-очевидни; 

  Центровете за грижи за стари хора, които се управляват частно, са по-
многобройни в Румъния, отколкото в България. 

 
II. Мрежи от НПО-та, които доставят услуги за възрастните хора или за 

хората, които се нуждаят от обгрижване по домовете 
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Мрежа от НПО-та SenioriNET, координирана от Каритас Румъния в партньорство с 

Фондация Бяло-жълт Кручя, асоциация Habilitas и Сдружение за промяна, е първата 
национална мрежа от неформални организации, работещи в социалните услуги за 
възрастните хора, особено тези, които осигуряват домашни грижи. Като се има предвид, 
че по-възрастните хора, показват резистентност към промените и липса на остро 
доверие по отношение на взаимодействието с хора, специализирани в грижите по 
домовете, присъединяването на квалифицирани лица към институционална мрежа с 
доверие и престиж има ролята да повиши доверието на възрастните хора в гледачите и 
да ги приемат по-лесно в собствените си домове. Освен това, развитието на такива 
мрежи е израз на професионализацията на социални помощи, увеличаване на 
капацитета на договаряне по отношение на органите, институционалната рамка на 
реализиране на трансфера на ноу-хау и най-добри практики. 

 
Модел за добра практика: 
 създаване на неправителствени организации и мрежи на неправителствени 

организации, членството на квалиицираните работници в областта на грижите по 
домовете и на социалните работници в тези организации за привличане на 
допълнителен капитал на доверие от заинтересованите лица; 

 увеличаване на представителността на сектора на социалното приобщаване в 
публичното стратегическо планиране; 

 Предоставяне на курсове за обучение и грижи в домашни условия, улесняване на 
обмена на добри практики и тематично взаимодействие. 

 
В България ситуацията е идентична, конфедерация Каритас България има подобна 

роля с тази на Румъния. В България има 8 градски центрове, където Каритас България 
реализират програми за домашни грижи за възрастни хора, а именно в София, Русе, 
Белене, Бургас, Пловдив, Раковски, Малко Търново и Житница. За хората с увреждания 
съществуват центрове на неправителствени организации в Русе, Враца, Белене, София и 
Веселиново, където услугите се предоставят комплексно: физиотерапия, трудотерапия, 
психотерапия, арт терапия и т.н. 

 
Ролята на мрежите от неправителствени организации е, че те могат да бъдат 

движещата сила на започването на модели на партньорство между публичния и частния 
сектор за социално приобщаване, които се оказаха успешни модели в Европа. Въпреки 
това, неправителствените организации се ползват от опростения достъп до 
безвъзмездна финансова помощ (или от фондове след присъединяването, или 
фондовете на ЕС, управлявани директно от Брюксел), с ниска степен на съфинансиране 
(0-2%) в инвестиции и с опростени условия за възлагане. 

 
Невъзстановимите средства, до които НПО имат преференциален достъп могат да 
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бъдат инвестирани в обучението на висококвалифицирани специалисти и за обмяната на 
опит и трансфер на ноу-хау в областта на социалното приобщаване, могат да увеличат 
мобилността на работната сила и да обменят добри практики, могат да създават 
конкуренция в сектора и да повишат привлекателността му за частния сектор, чиято 
инвестиция е незаменима в контекста, в който България и Румъния са изправени пред 
остър недостиг на средства за осигуряване на добър жизнен стандарт на жителите на 
тези страни. 

 
 
III. Концептът Закуска на колела 
 
Концепцтът "Закуска на колела" е подход, въведен в Румъния преди повече от две 

десетилетия от малтийската помощна служба в Румъния и включва предлагане на на 
възрастни хора, намиращи се в трудни ситуации в дома на ежедневна топла храна, на 
обяд, чрез доброволен персонал. Освен социалната полза, концепцията развива 
доверието на възрастните хора в социалните и домашните грижи и помага за 
подобряване на техния статут. 

 
Модел за добра практика: 
 разпространение на ежедневна топла храна на лица, отговарящи на изискванията 

(възрастни, слабо движещи се, ниски доходи) в дома, взаимодействие с тях и 
наблюдение на здравето, без постоянни грижи 

 
Понастоящем в България не се прилага концепцтът "Закуска на колела". 
 
 
IV. Други комбинирани модели на добри практики 
 
На национално ниво са разработени на прототипна фаза и други комбинирани 

модели на добри практики, от които най-важните са: 

 пряк контакт, с регулярна честотност между хората, които се нуждаят от помощ, 
и тези, квалифицирани да я предоставят - хора, специализирани в предоставянето на 
социални помощи ходят редовно в дома на въпросните нуждаещи се, говорят с тях, 
оценяват психологическото им състояние, помагат им с пазаруването, с малки домашни 
задължения, съпричастни са с тях и т.н. Когато установят тревожни тенденции по 
отношение на физическото и психическото здраве зачестяват посещенията, информират 
лекуващия лекар или болногледача за влошаване на здравето и рисковете, свързани с 
посещаваното лице; 

 разработване на съвместни екипи за грижа за хора, нуждаещи се от помощ, 
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състоящи се от болногледач/медицинска сестра и лекар, за предпочитане със 
специализация психология и/или физиотерапия, за да помагат на тези лица да си 
поддържат умстувния тонус висок, или да им помогат при правенето на упражнения, 
предназначени да запазят тяхната мобилност и кръвообращение. 

 подготовка и обучение на пациенти, чиито нужди отсоциално подпомагане не са 
от решаващо значение, може да бъзат реализирани центрове за образование, обучение 
и тренировки на субектите, в които да им бъдат представя упражнения по поръчка, 
която трябва да практикуват редовно, идентификационни техники за 
животозастрашаващи ситуации (миокардни инфаркти, инсулти, пристъпи на паника, 
пристъпи на напрежение, криза хипо- или хипергликемия, и т.н.) и техники за бързо 
реагиране при такива ситуации, принципите на хранене и почивка и др.; 

 телемедицина за оценка от разстояние на здравословното състояние на 
населението в риск, чрез измерване на кръвно налягане, измерване на кръвната захар, 
измерване на различни физиологични параметри, наблюдение на съня и т.н. 

 

Всички тези елементи на добра практика са на различни пилотни етапи, както в 
Румъния, така и в България, като резултат от трансфера на ноу-хау в областта на 
социалното приобщаване. 

 

4.2 Етика и професионално поведение при услугите обгрижване по домовете 
 

Професионалната етика и поведение в сферата на услугите за домашни грижи 
визират повишаване на качеството на дейността, осъществяване от лицата 
предоставящи социални услуги, постигането на тези цели, както и изграждане на 
доверие и сигурност сред бенефициенти на тези услуги. 

 
Наборът от правила за етика и професионално поведение, представен в тази глава, 

предоставя полезна информация както за тези, които се готвят за професията гледач на 
възрастни хора и лични асистенти за хора с увреждания, така и за семейства, които се 
възползват от тези здравни услуги. 

 
Ясно е, че този набор от правила, може да се използва като инструмент, може да 

бъде наръчник за поведение за придобиване на професионално поведение, познавайки 
насочване към въпроси от интерес с консултативна страна, имащ обобщено 
представяне, което да да е лесно за усвояване в практиката. 
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По-късно, тези, които желаят да задълбочат добрите практики в домашните грижи, 

могат да се възползват от подробна информация, насочена към теми от интерес. По този 
начин, информацията, представена в тази секция може да се разве под формата на 
Ръководство по професионална етика и поведение в сферата на услугите за грижи, 
предоставяни в дома, разделена в подробни глави и във вариант като брошура по теми, 
които представляват интерес за тези, които желаят да да се подготвят в грижите за 
възрастни хора, които се грижат за тях, и за личните асистенти на хора с увреждания. 

 
Сред темите, които авторите смятат за полезни за приобщаване в брошурата, могат 

да бъдат разработени следните: 
 описание на уменията и качествата, необходими за гледачине на възрастните 

хора, които се грижат за тях в дома им и за личните асистенти на хора с увреждания; 
 начини на комуникация и поведение; 
 кратко описание на рисковете, генерирани от старостта, от зависимостта или 

съществуващото заболяване; 
 задължителни мерки за оказване на първа помощ, които трябва да бъдат 

известни и придобити от тези, които предоставят услуги по домашен грижи; 
 набор от препоръчителни дискусионни теми; 
 набор от теми, които трябва да се избягват - табу теми; 
 списък с контакти, компетентни да се намесят при необходимост; 
 Списък на НПО и органи в областта на социалните услуги, здравеопазването, 

защитата на семейството, възрастните хора, лицата с увреждания, хората със сериозни 
заболявания и др. 

 
Препоръчва се да се премине през този набор от етични правила и професионално 

поведение, за бърза и практична информация. 
 
В настоящия контекст, в който Румъния и България са държави членки на 

Европейския съюз, трябва да се познава правната рамка, насочена към хармонизиране 
на националното законодателство със социалните служби на Европейския съюз. Освен 
това, се налага спазване на общите принципи на националната система за социално 
подпомагане и специфичните принципи, залегнали в предоставянето на социални 
услуги, предоставяни в международни конвенции, ратифицирани със закон и други 
международни актове, отнасящи се до Румъния и България, както и приложимите 
минимални стандарти за качество. 

 
По този начин, в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в член 

151 се посочва, че ЕС и държавите от ЕС ще имат за цели насърчаване на заетостта и 
подобряване на условията на живот и труд, а в съответствие с член 156, Европейската 
комисия се ангажира да насърчава сътрудничеството между държавите-членки и да 
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улеснява координацията на действията им във всички области на социалната политика. 
 
Конституцията на Румъния съдържа разпоредби по отношение на държавните 

задължения и правата на гражданите в областта на социалната защита (член 47: Жизнен 
стандарт, Член 49: Защита на децата и младите хора, член 50 Защита на лица с 
увреждания). 

 
Сред основните идентифицирани уязвими групи36 са и следните категории 

възрастни хора: 
 бедни възрастни хора, особено тези, които живеят със зависими членове на 

семейството или самите възрастни хора; 
 Възрастни хора, живеещи сами и / или зависими и / или с комплексни нужди от 

грижи. 
 
Необходимо е за всеки възрастен човек или за всяка зависимост да има 

индивидуализиран план за грижи и помощ, за да се определят целите, стъпките и 
действията, които да бъдат предприети в процеса на обслужване, като се вземат 
предвид нуждите на лицето и данните, получени при първоначалното оценяване, както 
и от документите, издадени от специализираните структури. Периодично, лицето, което 
получава грижи у дома, ще бъде оценявано и преоценявано от гледача, чрез фиш, който 
се попълва, за да се определи и следи по-лесно медицинската история и поведението на 
лицето, грижите за него. 

 
Гледачите на стари хора по домовете и личните асистенти за хора с увреждания 

трябва да спазват следните етични и морални ценности или принципи: 
1. отговорност; 
2. професионализъм; 
3. интегритет; 
4. прозрачност; 
 
Хората, които получават грижи в дома трябва да бъдат обгрижвани и постоянно 

наблюдавани с голямо внимание и отговорност, трябва да бъдат защитавани и 
уважавани, трябва да се насърчават интересите и правата по отношение на равните 
възможности и равното третиране, трябва да им се уважама личното достойнство и 
изобщо да не се чувстват дискриминирани. 

 

                                                           
36 Министерството на труда и социалната справедливост – Национална стратегия за социалното приобщаване и 

намаляване на бедността за периода 2015-2020г., 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf (консултирано на  
20.03.2018 г. 
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Също така, възрастните хора и хората с увреждания трябва да се слушат 
внимателно и трябва да чувстват, че гледачът е загрижен за намирането на решения и 
дейности, с които да усещат, че мнението им има значение и се взема под внимание. 
Трябва да се създаде силна връзка, междуличностна, с членовете на семейството на 
лицето, за което се полагат грижи, включително и с приятелите на това лице. 

 
По отношение на задълженията на лицата, които получават грижи, те трябва да 

представят коректни лични данни: идентичност, етническа и религиозна 
принадлежност, семейно положение, сексуална ориентация, медицинска история, 
икономическата ситуация. Трябва да предадат на болногледачите, ако настъпят 
промени в личния им живот, за да участват спрямо възрастта и положението на 
зависимост в процеса на предоставяне на социални услуги. Също така, обгрижваните 
лица или техните семейства следва да участват, в съответствие със закона, в плащането 
на предоставяните социални услуги, в зависимост от типа услуга и финансовото им 
състояние; 

 
Хората, квалифицирани в професите гледач на възрастни и личните асистенти на 

хора с увреждания, избрани за предоставяне на услуги в дома на тези, които се нуждаят 
от този вид грижи, трябва да знаят и да спазват следните правила за честност, 
конфиденциалност и професионализъм: 

 Познават и изпълняват с отговорност и професионализъм всички операции по 
обгрижване, създадени по индивидуализиран план за грижи и помощ и одобрени заедно 
с обгрижваното лице и/или със семейството му. 

 Да носят работно облекло (халат) и да обръщат внимание на дрехите си, трябва 
да бъдат чисти, изгладени и да имат чист и приличен външен вид. 

 Да комуникират добре, да имат много търпение, разбиране, толерантност, любов 
към другите и страст към работата, която вършат. 

 Да могат да останат неутрални във всяка ситуация или дискусия, като по този 
начин се избягват противоречиви дебати. 

 Да поддържат връзка със семейството на лицето, за което се грижат, да бъдат 
информирани за всяка възможна ситуация, произтичаща или която бих могла да има 
последствия за работата по отношение на безопасността на лицето, грижите за него. Да 
реагират спокойно, с грижа и професионализъм, за да не създават паника или 
конфликти. 

 да спазват принципа на поверителност. Да не слушат или изпращат на други 
лица, за собствен интерес или интересите на трети лица, данни или информация от 
дома на обгрижваното лице. Всяко недоразумение, допускане или загриженост трябва 
да се съобщават директно на семейството. 

 Да не придобиват никакви вещи от дома на лицето, дори и развалени или 
изхвърлени, и които не са им дадени от собственика. 

 да не използват оборудването съществуващо в дома на лицето, за лични цели, 
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несвързани с извършенваната работа или обгрижваното лице.   
 

С Решение за одобрение на Националната стратегия за социално приобщаване и 
намаляване на бедността, за периода 2015-2020 г. и Стратегическия план за действие за 
периода 2015 г. - 2020, се целят две основни направления на действие: намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Политиките, насочени към 
хората, обхватът на интервенцията по заетостта, определят следните общи цели: 

 Активирането на бедните хора, които не са наети, не са включени в системата на 
образование или обучение и нямат увреждания. 

 намаляване на неформалната заетост и увеличаване на производителността на 
малките и средните стопанства. 

 намаляване на бедността на заетите лица. 
 Укрепване на институционалния капацитет и ресурсите на държавната служба по 

заетостта. 
 увеличаване на участието на уязвимите категории на пазара на труда. 
 развитие на социалната икономика с цел увеличаване на възможностите за 

заетост на уязвимите групи. 
 
В заключение, системата за социално подпомагане в Румъния и България се 

нуждае от модернизация с акцент върху услугите за възрастни хора и зависими лица. 
Подкрепата за развитието на система за домашни грижи е наложителна за стимулиране 
на уязвимите групи, както на тези, които се подготвят да предоставят грижи по 
домовете, така и на тези, които се възползват от тези услуги. 
 
 

*** 
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5 Виждането на  целевата група относно съществуващите проблеми в 
селската общност и относно възможностите за подобряване на  
социалния живот в селските райони. Координати на плана за действие 
на стратегията 

 

Компонент с прагматичен и практичен характер, тази глава има за цел да определи 
точното идентифициране на проблемите, пред които се изправя селското общество в 
общините, в които е извършен анализа, с цел да се очертаят окончателните насоки за 
действие, което да доведе до премахване на слабостите и дългосрочното подобряване 
на социалния живот. Също така, планът за действие на стратегията може да бъде модел 
за добра практика, която може да се реализира в селски общности, изправени пред 
подобни проблеми. 

 
5.1 Елементи на статистическа извадка на структурата на целевата група. 
Методологията за събиране и обработка на данни 

 
Методиката за събиране и обработка на данни се състои от следните определящи 

координати: 
а) целите на прилагането на методологията е събирането на данни от територията 
по отношение, от една страна, на елементи на вземане на проби от целевата 
група, а от друга страна, да се открият слабостите, аспектите, които трябва да се 
подобряват на нивото на социалния живот на четирите селски района в България 
и Румъния; след преработка на данните, могат да се обобщят основните точки по 
въпросите, пред които са изправени селските райони, за да бъдат изграден въз 
основа на това, планът за действие на тази стратегия. 
б) проблематиката на изследването се състои в идентифициране Виждането на 
целевата група относно основните недостатъци на социалния живот в селските 
райони, както и възможностите за подобряване на социалния живот в селските 
райони. 
в) с цел да се извърши изследването бе необходимо да се установят ясни 
процедури за извършване на фазите на събиране, обработка и централизация на 
данните и информацията, както следва: 
 Фаза 1: разработване на съдържанието на използваните методи на изследване 
(въпросник и интервю) - на базата на идентифицирането на Виждането на 
целевата група по основните проблеми пред селска социална среда; 
 Фаза 2: прилагане на използваните методи за изследване - въпросник и интервю 
в целевата група на гореспоменатите четири населени места; 
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 Фаза 3: събиране на отговорите - включва събирането на въпросниците и 
записване на отговорите от интервютата; 
 Фаза 4: централизиране на отговорите - включва централизиране на записаните 
отговори, в електронен формат, като се използва специализиран софтуер в това 
отношение (Microsoft Excel за централизиране на събраните данни); 
 Фаза 5: анализ, обработка и интерпретация на резултатите - включва 
обработване на данните, събрани с помощта на специализиран софтуер; по този 
начин сборните данни са обработени предварително чрез създаване на графични 
изображения на анализираните ситуации, за да се улесни интерпретирането на 
резултатите от изследванията; 
 Фаза 6: формулиране на ключовите препоръки - въз основа на представените 
по-горе резултати, са формулирани основните препоръки за начини на действие, 
които да бъдат предприети за подобряване на социалния живот. 
г) По отношение на използваните инструменти на изследването са комбинирани 
количествени методи на изследване (в този случай, въпросник) с методи за 
качествено изследване (в този случай, интервю), използването на смесен 
инструментариум допринася за създаване на цялостно виждане на изследваната 
проблематика (структурираните отговори от въпросника могат да бъдат 
допълнени от свободните отговори от интервюта). И въпросникът и интервюто са 
приложенията на този документ. 

 Във връзка с това, структурата на въпросника е, както следва: 
- 5 въпроса за идентифициране на респондента относно: възраст, пол, последно 

завършено образование, заетост по време на анализа, опит в социалното 
подпомагане; 

- 6 затворени въпроса - мащаб за определяне на виждането на респондентите за 
изследователския въпрос чрез йерархизиране на дадено изявление; 

- 1 въпрос от затворен тип – тест имащ за цел да идентифицира виждането на 
респондентите по този въпрос, като изберете една опция от няколко възможни 
отговора. 

 В допълнение към въпросника, използването на интервюто като метод за 
качествено изследване  (интервю за становище, директива) целеше получаването  
на пълни отговори, които да допълнят изявленията, дадени във въпросника, 
състоящо се от шест въпроса, насочени пряко към проблемите на селското 
общество, както следва: 

- 1 въпрос, който има за цел да идентифицира мнението на респондентите относно 
полезността на курсовете за обучение; 

- 1 въпрос, който има за цел да идентифицира мнението на респондентите за 
мотивацията за участие в курсовете за обучение, как те ще прилагат придобитите 
знания; 

- 1 въпрос, който има за цел да идентифицира мненията на респондентите по 
основните въпроси, пред които е изправено селското общество като цяло; 
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- 1 въпрос, който има за цел да определи виждането на респондентите за 
основните начини за подобряване на социалния живот в селските райони; 

- 1 въпрос, който има за цел да идентифицира в средта на живот на респондентите 
наличието на хора, които се нуждаят от домашна грижа; 

- 1 въпрос, който има за цел да идентифицира виждането на респондентите за 
мястото на прилагане на придобитите знания (в страната или в чужбина). 

д) От гледна точка на техниката за обработка на данни са използвани следните 
софтуерни продукти: 

 Microsoft Excel, с който данните ще бъдат обобщени, в това отношение се 
разработват и поредица от документи в табличен формат, които обобщават 
основните видове информация (например централизация на отговорите, събрани 
от въпросника); 

 Microsoft Word или друга съвместима програма за редактиране на текст, която да 
помогне за документирането на документите. 
 

По отношение на елементите на извадката, анализът е проведен върху извадка от 
180 души от селските общини Кручя, Силищя, Михаил Когълничяну (Румъния) и село 
Айдемир, община Силистра (България), като са разпитани и интервюирани по 45 човека 
от всяка община. Целевата група включва участници в курсове, разработени в рамките 
на проекта (с акцент върху частта грижи за зависими лица по домовете), структурата на 
целевата група се основава на следната извадка: възраст, пол, последната форма на 
образование, притежаване на работно място по време на анализа, опит в социалното 
подпомагане. по следния начин: 

а) Целевата група от селска община Кручя има следните особености: 
 възраст: повечето от хората, анкетирани (40%) на възраст 41-50 години, 31% 

между 31-40 години, 22% на възраст между 20-30 години, както и възрастта на 7% 
между между 51-60 години; 

 пол: от 45-те души целевата група включва 98% жени и 2% мъже; 
 последна завършена форма на образование: най-голям дял имат тези, които са 

завършили 10 кл. (45%), следвани от средното училище (29%) и професионални 
училища (13%) и след завършване на средно (13%); 

 работят по време на изследването: въпреки че има много малка 
разлика между двете категории, най-голям дял имат тези, които не са на работа 
по време на изпитването (53%); 

  Имат опит в социалното подпомагане: целевата група е доминирана 
от хора с опит в областта на социалното подпомагане (67%). 

 
б) Целевата група от селска община Силищя, има следните особености: 
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 възраст: повечето от хората, анкетирани (44%) на възраст 31-40 години, 36% 
между 41-50 години, 13% на възраст между 20-30 години, както и възрастта на 7% между 
между 51-60 години; 

 пол: От 45-те души целевата група включва 98% жени и 2% мъже; 
 последно завършено образование: най-голям дял са тези, които са завършили 

средно образование (53%), следвани от професионално училище (18%), в гимназията 
(16%), много малък процент са тези с 10 клас (5% ), средно образование (4%) или висше 
образование (4%); 

 работят по време на изследването: мнозинството е за хората, които нямат работа 
по време на анализа (58%); 

 Имат опит в социалното подпомагане: целевата група е доминирана от хора с 
опит в областта на социалното подпомагане (62%). 

 
в) Целевата група от селска община Михаил Когалничану, има следните 

особености: 
 възраст: повечето от хората, анкетирани (33%) на възраст 31-40 години, 31% 

между 20-30 години, 20% между 31-40 годишна възраст, и 16% са били на възраст между 
51-60 години; 

 пол: От 45-те души целевата група включва 98% жени и 2% мъже; 
 последно завършено образование: най-голям дял са тези лица, които са 

завършили средно образование (47%), следвани от средното училище (18%), 
професионално училище (15%), 10 клас (11%), много малко са лицата завършили висше 
образование (7%), съответно средно образование (2%); 

 работят по време на изследването: повечето са трудово заети по време на 
анализа (73%); 

 Имат опит в социалното подпомагане: целевата група е доминирана от хора с 
опит в сферата на социалното подпомагане (60%). 

 
г) Целевата група от село Айдемир (община Силистра), има следните особености: 
 възраст: повечето от респондентите (49%) са на възраст 51-60 години, 24% са на 

възраст 41-50 години, 18% са на възраст 20-30 години и 9% са на възраст между 31-40 
години; 

 пол: От 45-те души целевата група обхваща 60% жени и 40% мъже; 
 последна форма на завършено образование: най-голям дял е за тези, които са 

завършили след гимназиало училище (42%), следван от дела на лицеите (20%), висше 
образование (18%), професионално училище (16%), много малко хора са завършили само 
10 клас (4%); 

 работят по време на изследването: по-големият дял се държи от лицата, които 
имат работа по време на анализа (78%); 

 Имат опит в социалното подпомагане: целевата група е доминирана от хора, 
които нямат опит в социалното подпомагане (84%). 
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Въз основа на информацията, представена подробно за всяка община, общата 

структура на целевата група на нивото на 180 респонденти е показана на Фигура № 5. 

 
Фигура № 5– Профил на целевата група 

Източник: Автора 

 Така, според горната фигура, следните характеристики на целевата група 
могат да бъдат обобщени на нивото на четирите населени места: 

 възраст: 33% от целевата група на възраст 41-50 години (броят на 
респондентите, принадлежащи Кручя община); 26% са на възраст 31-40 години 
(повечето респонденти, принадлежащи село Силищя); 21% са на възраст 
между 20-30 години (повечето респонденти, принадлежащи село MK); 20% са 
на възраст между 51-60 години (повечето от анкетираните са от село Айдемир 
(Силистра); 

 пол: на 180 души, на целевата група се състои от 89% жени и 11% мъже 
(повечето респонденти, принадлежащи село Айдемир (община Силистра); 

 последно завършено образование: 25% са завършили последния в 
образованието средно училище (класове I-VIII) (повечето респонденти, 
принадлежащи село Силищя); 24% имат последната форма на гимназиално 
образование (повечето от респондентите принадлежат на Михаил 
Когалниъану); 16% имат последната форма на образование, завършващо 
професионално училище; 16% миналата форма на обучение завършва на 10 
класа (повечето респонденти, принадлежащи Кручя); 12% последното мнение 
дипломите за средно образование в областта на образованието (повечето 
респонденти, принадлежащи село Айдемир (община Силистра)); 7% миналата 
форма на обучение е завършил висше образование (повечето респонденти, 
принадлежащи село Айдемир (община Силистра)); 

 работят по време на изследването: 60% са в момента работи (повечето 
респонденти, от село Айдемир (община Силистра) и комуна MK); 40% не в 
момента работи (повечето респонденти, принадлежащи Силищя комуни и 
Кручя); 

 имат опит в социалната работа: 51% имат опит в грижите за възрастни хора / 
социални помощи, 49% нямат опит в грижите за възрастни хора / социално 
подпомагане (повечето респонденти от село Айдемир (община Силистра). 

Възраст

•между41-50 
години (33%)

пол 

•Ж(89%)

Опит в социалната 
помощ

•да(51% )

Работно място

•да(60%)

Последно 
завършено уч-ще

•гимназия(25%)
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Въз основа на тази информация, проблемите и решенията за подобряване, според 

виждането на участниците, са представени в следващите раздели. 
 

5.2 Проблеми, възприети на нивото на селското общество 
 

Проблемите, възприето в селското общество от членовете на целевата група са 
включени във въпросника и интервюто. В това отношение един кратък анализ на нивото 
на всяко населено място, но и в световен мащаб, разкрива следните недостатъци: 

 
а) Според респондентите от селска община Кручя, трите най-важни проблема 
в селските общности са: 

  Липса на работни места – средно 4,5337; 
 по-малки възможности за личностно развитие в селските райони, 

отколкото в градовете - средно 4.4 отговори; 
 Нисък достъп до здравни услуги (особено за възрастни хора) - 

средно 4,38 отговора. 
 
б) Според респондентите от Силищя, трите най-важни проблема, срещани в 

селските райони, са: 
 Липса на работни места - средно 4,82 отговора; 
 бедност - средно 4,67 отговора; 
 липса на инвестиции - средно 4,60 отговора. 
 
в) Според респондентите на селска община Михаил Когалничану, четирите най-

важни проблема, срещани в селската общност, са: 
 миграцията на младите хора към градовете - средно 3,78 отговора; 
 нисък достъп до здравни услуги (особено за възрастни хора) - средно 3,67 

отговора; 
 липса на работни места - средно 3,64 отговора; 
 бедност - средно 3,64 отговора. 
 
г) Според респондентите от с. Айдемир (община Силистра) най-важните 3 

проблема, възникнали на нивото на селската общност са: 
 бедност - средно 4,44 отговора; 
 малкото болници, училища, центрове за социално подпомагане - средно 4.29 

отговора; 

                                                           
37 От максимум 5 точки, които могат да се дадат, в зависимост от интензитета, с който се проявява определен 
проблем 
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 липса на работни места - средни отговори на 4.27. 
 
В световен мащаб са представени 5-те най-важни проблема в селските общности на 

Фигура № 6. 
 

 
 

Фигура № 6– Проблеми на нивото на селската общност 
Източник: Автора 

В допълнение към тези проблеми, които се срещат с относително висока 
интензивност, пречейки на икономическото и социално развитие на общините и 
социалните дейности, могат да бъдат изброени и други недостатъци, класирани по 
интензивност, които се отнасят до: 

 младежката миграция към градовете - с отрицателно въздействие върху 
селскостопанската работна сила; 

 по-малки възможности за личностно развитие в селските райони, отколкото в 
градските райони – водещи до миграция на младите към градските райони с надеждата 
за личностно развитие чрез завършване на курсове за обучение и т.н., както и миграция 
на населението за придобиване на работни места в съответствие с тяхната 
квалификация; 

 застаряващото население - с отрицателно въздействие върху селскостопанската 
работна сила; 

 нисък достъп до информация - с отрицателно въздействие върху развитието на 
селското общество; 

 неравенства между жените и мъжете, по-трудния достъп на жените до работа - 
с отрицателно въздействие върху единното развитие на семействата в селските райони. 

 

проблем 1

•липса на 
работни 
места-

средно 4,32

проблем 2

•бедност-
средно 4,22

проблем 5

•липса на 
инвестиции -
средно 4,12

проблем 4

•малък брой 
болници, 
училища, 

центрове за 
социална 
помощ-

средно 4,16

проблем 3

•слаб достъп 
до здравните 

услуги 
(особено при 
старите хора) 
- средно4,18
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Обобщавайки, липсата на работни места, бедността, ниският достъп до здравни 
услуги, лошата инфраструктура и липсата на инвестиции са основните проблеми в 
селското общество, в отсъствието на намирането на решения за 
обезвреждане/оползотворяване/подобрение могат да доведат до спад на социалния 
живот. В този смисъл, следващата подглава има за цел да разгледа основните решения 
за подобряване на социалния живот в селските райони според мнението на 
респондентите. 

 

5.3 Решения за подобряване на социалния живот в селските райони 

 

Според респондентите основните решения за подобряване на социалния живот в 
селските райони са йерархизирани по следния начин: 

а) На нивото на селска община Кручя основните решения за подобряване на 
социалния живот са: 

 създаването на нови работни места - средно 4,51 отговора; 

 участие в курсове за професионално обучение в различни сфери на дейност - 
средно 4,44 отговора; 

 приобщаване на възрастни хора, хора с увреждания в социални дейности, група 
- средно отговори на 4.24. 

 

б) В Община Силищя основните решения за подобряване на социалния живот се 
отнасят до: 

 Участие в курсове за професионално обучение в различни сфери на дейност - 
средно 4,58 отговора; 

➢ информация и ориентация на населението към социални дейности - средно 
4,13 отговори; 

 приобщаване на възрастни хора, хора с увреждания в социални дейности, група 
- средно на отговорите от 4.11. 

 

в) В община Михаил Когалничану основните решения за подобряване на 
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социалния живот се отнасят до: 

 участие в курсове за професионално обучение в различни сфери на дейност - 
среден брой отговори на 4.38; 

 информация и ориентация на населението към социални дейности - средно 3,82 
отговора; 

 приобщаване на възрастни хора, хора с увреждания в социални дейности, група 
- средно от 3,82; 

 създаване на нови работни места - средно 3,67 отговора. 

 

г) На нивото на с. Айдемир (община Силистра) основните решения за подобряване 
на социалния живот се отнасят до: 

 създаване на нови работни места - средно 4,82 отговора; 

 участие в курсове за професионално обучение в различни сфери на дейност - 
средно 4,73 отговора; 

 Информация и ориентация на населението към социалните дейности - средно 4,44 
отговора. 

 

На нивото на 180-те анкетирани, основните предложени решения са представени на 
Фигура № 7. 
 

 

Фигура № 7– Решения за подобряване на социалния живот на нивото на селската общност 
Източник: Autorul 

Допълнително, други решения за подобряване на обществения живот се отнасят 
до: 

решение 1

•участие в 
курсове по 
професионална 
подготовка -
средно 4,53

решение 2

•създаване на 
нови работни 
места - средно
4,24

решение 5

•други - средно  
1,02

решение 4

•информиране 
и насочване на 
населението 
към социални 
дейности -
средно 4,08

решение 3

•приобщаване 
на старите 
хора и 
инвалидите в 
социални 
дейности -
средно 4,12
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 създаване на структури тип after school или алтернативи, които позволяват родителите 
да оставят децата си по време на работното си време; 

 транспортна достъпност за хора с увреждания, по-специално подчертан аспект в 
Михаил Когълничану; 

 улесняване на вътрешнорегионалния транспорт, подчертано особено на нивото на 
общините Кручя и Силищя. 

В заключение, положителното въздействие от прилагането на такива решения, 
предложени в горната фигура, се състои в: 

 увеличаване на публичния достъп до по-широк кръг от работни места, както и до тези 
работни места в региона, в които живеят, чрез придобиване на професионална 
квалификация или чрез разработване на други области на интереси; 

 увеличаване на достъпа на населението до информация; 

 повишаване на жизнения стандарт и доходите на населението; 

 икономическото и социалното развитие на селската среда в резултат на създаването 
на нови работни места, развитието на инвестициите; 

 повишаване на социалното приобщаване чрез приобщаване на възрастни хора и хора с 
увреждания в селските райони, както и информация и насоки за държавните социални 
дейности. 

 

 

5.4 Частен диагностичен анализ на ниво целеви общности, визирани от стратегията, 
по отношение на процесите на трудова заетост и социално приобщаване 

 

Диагностичният анализ по отношение на заетостта, от една страна, и на процеса 
на социално приобщаване, от друга страна, има за цел да идентифицира силните и 
слабите страни в областта на заетостта и социалното приобщаване във всяко от 
анализираните населени места. В това отношение анализът се основава на следните 
предпоставки: 

 по отношение на заетостта, анализът се основава на: необходимостта от създаване на 
работни места, определено като решение на проблемите, възприемани от участниците 
във въпросника и интервюто; области, където ще са необходими нови работни места; 
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полезността на курсовете за обучение за намиране на работа в чужбина. 

 по отношение на социалното приобщаване, анализът се основава на: познаване на 
действия за социално приобщаване, ползата от обучението за професиите гледач и 
социални асистенти, по-ясно изразен характер на проблемите на социалното 
приобщаване в селските райони, отколкото в градските райони. 

 

Диагностичният анализ в четирите населени места е показан в Таблица № 8:  
 
 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И НА СОЦИАЛНО 
ПРИОБЩАВАНЕ НА НИВОТО НА АНАЛИЗИРАНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

СЕЛСКА ОБЩИНА КРУЧЯ 

В областта на трудовата заетост В областта на социалното приобщаване 

  Липсата на работни места е 
основният проблем, пред който 
обществото се изправя на нивото 
на тази общност (-) 

  Основните три области, в които 
трябва да бъдат създадени 
работни места, са представени с 
(+): 

 • медицински услуги (средно 
4,62); 

 • Образователни услуги (средно 
4,53) 

 • Производство (средно 4,47) 
  87% от респондентите оценяват, 

че ще използват квалификацията, 
получена от професионалните 
курсове за намиране на работа в 
страната, по-малко в чужбина (+) 

  Също така, лошата 
инфраструктура има отрицателно 
въздействие върху намирането на 
работа, особено когато 
транспортът е основен 

 респондентите познават действията 
на социално приобщаване, 
обгрижване по домовете в доста 
висока степен, със средно 4,04 от 5 
респонденти; поради това 
населението е запознато с понятията 
за социално приобщаване (+) 

  обучение на тях Са гледач и 
социални работници, които се считат 
за необходими и полезни в много 
висока позиция (осреднените 
отговориlor 4.53 до 5); По този начин, 
население се интересува завършване 
на такива курсове за обучение, 
осъзнавайки, както и социалното 
приобщаване problematicна селище 
необходимостa тезиia придобиването 
на умения, необходими в тази област 
(+) 

  по-изразен характер на социално 
приобщаване проблемаlor в селските 
райони отколкото в градската среда 
представлява респонденти поема от 
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недостатък, което затруднява 
пътуването на жителите на 
общината (заключение в резултат 
на дискусиите в интервютата) (-) 

изявление във висока позиция 
(регистрираната средно 3.91 
отговориlor 5); От тази гледна точка, 
във връзка с infraструктурата бедни 
и липсата на работни места, 
problemна социалното приобщаване 
става трудно да се справят с и 
решаване (-) 

СЕЛСКА ОБЩИНА СИЛИЩЯ 

В областта на трудовата заетост В областта на социалното приобщаване 

  Липсата на работни места е 
основният проблем, с който се 
сблъсква общността и на нивото на 
тези общи (-) 

  Основните три области, в които 
трябва да се създаде работа, са 
представени с (+): 

 • Образователни услуги (средно 
4,53); 

 • производство (средно 4,36) 
 • земеделие (средно 4,07) 
  76% от респондентите оценяват, 

че ще използват квалификацията, 
получена от курсовете за 
професионално обучение за 
намиране на работа в страната, по-
малко в чужбина (+) 

  и в този случай лошата 
инфраструктура оказва 
отрицателно въздействие върху 
намирането на работа, особено 
когато транспортът е основен 
недостатък; липсата на транспорт 
води до нежелание на жителите 
да се заемат с определена работа, 
предпочитайки да работят с деня, 
но по-близо до дома; също и в 
повечето семейства работят само 
мъже, жените заемат приоритетно 
домакинството; (заключение, 

  Респондентите са запознати със 
социалното приобщаване, грижата 
за дома в доста висока степен, 
средната стойност на отговор е 4,31 
от 5, анкетираните са запознати с 
тези концепции (+) 

  Курсовете за обучение на 
отговорниците и социалните 
работници се оценяват като 
необходим и полезен подход на 
много високо ниво (със среден 
коефициент на отговор 4,82 от 5 (+)) 

  Колкото по-изразен е проблемът за 
социалното включване в селските 
райони, отколкото в градската 
среда, това е предполагаемо 
допускане на респондентите в 
голяма степен (със средно 3,96 от 5 
респонденти) (-) 
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генерирано в резултат на 
интервюиране на интервюта) (-) 

СЕЛСКА ОБЩИНА МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 

В областта на трудовата заетост В областта на социалното приобщаване 

  Липсата на работни места е един 
от проблемите, пред които са 
изправени общият жител, но не е 
основният (+) 

  Основните три области, в които 
трябва да се създаде работа, са 
представени с (+): 

 • медицински услуги (средно 
4,47); 

 • образователни услуги (средно 
4.24) 

 • Производство (средно 3,78) 
  89% от респондентите оценяват, 

че ще използват квалификацията, 
получена от курсовете за 
професионално обучение за 
намиране на работа в страната, по-
малко в чужбина (+) 

  нивото на икономическо 
развитие на тези общи е по-
високо, общността не се сблъсква 
с липсата на остри работни места, 
както се случва на нивото на 
другите анализирани общности; 
няма значителни разлики или 
неравенства между жените и 
мъжете, жените със сходни 
възможности за заетост; 
наличието на млада работна сила 
влияе положително върху 
развитието на селска община (+) 

  Респондентите са запознати със 
социалното приобщаване, 
предоставянето на домашни грижи в 
голяма степен, средно 3,67 от 5 (+) 
респондентите 

  Курсовете за обучение в 
мениджъра и социалния работник се 
оценяват като необходим и полезен 
подход на много високо ниво 
(средно за отговора от 4.87 от 5); на 
нивото на тези общини е отчетено 
най-високото ниво на отговор, което 
счита, че този подход е особено 
необходим и полезен (+) 

  По-ясно изразеният проблем на 
социалното приобщаване в селските 
райони, отколкото в градската 
среда, е твърдението, прието от 
респондентите до малко по-високо 
от средното ниво (с отговорен 
процент от 2,84 от 5); на нивото на 
тези общини, като се има предвид 
различната степен на развитие, 
няма големи разлики между 
интензивността, с която се сблъсква 
проблемът със социалното 
включване в селските райони по 
отношение на градската среда (+) 

 

СЕЛО АЙДЕМИР (Община Силистра) 

В областта на трудовата заетост В областта на социалното приобщаване 

  липсата на работни места 
представлява един проблемаle 

  респондентите са наясно с 
действията на социалното 
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изправена жителиi на този риск 
село, което, въпреки че не е 
основният интензитет 
mгодиниfestă е доста висок, доста 
над средното (-) 

  Основните три области, в които 
трябва да се създаде работа, са 
представени с (+): 

 • Производство (средно 4,78); 
 • медицински услуги (средно 4,53) 
 • селското стопанство (средно 

4,49) 
  82% от респонденти оценено, че 

те ще използват получената 
квалификация след курсове за 
обучение за намиране на работа в 
страната, по-малко в чужбина (+) 

  разработване икономическо и 
социално скромни населени яде, 
infraструктурата лошо работни 
попречи на създаването на нови 
работни места и едновременно 
идентифициране на стабилна 
работа (-)  

 

приобщаване, грижата за дома до 
голяма степен, средно на 3 от 5 
отговора; в сравнение с горното, 
тази общност има най-ниското ниво 
на познания в тази област (+) 

  Курсовете за кариерно обучение и 
социални работници се възприемат 
като необходим и полезен подход на 
много високо ниво (със средна 
степен на отговор от 4,82 от 5 (+)) 

  По-ясно изразеният характер на 
проблемите на социалното 
приобщаване в селските райони, 
отколкото в градската среда, е 
високо допускане, прието от 
респондентите (със среден брой 
отговори на 4,07 от 5) (-) 

 
Таблица № 8 – Диагностичен анализ в областта на трудовата заетост и на социалното приобщаване (на нивото 4-те 

населени места) 
Източник: Автора 

Глобално, могат да бъдат обобщени, както следва: 
 липсата на работни места е основен проблем, както се разбира от повечето 

респонденти; 
 3 основни области, в които работните места трябва да бъдат създадени: 

• образователни услуги (със средна отговор на 4.43 от 5) 
• медицински услуги (със средна отговор на 4.42 от 5) 
• производство (със средна отговор на 4.34 от 5) 

 82% от анкетираните считат, че ще използват получената квалификация след 
курсове за обучение, за да си намерят работа в страната, по-малко в чужбина; 

 анкетираните познават действията на социално приобщаване, грижи у дома си в 
голяма степен, отговорите са средно 3,76 5; 

 курсовете за обучени в професиите гледач и социални асистенти са оценени като 
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необходима и полезна в много висока позиция (осреднени отговорите от 4.76 до 
5; 

 по-ясно изразен характер на проблемите на социалното приобщаване в селските 
райони, отколкото в градските райони е твърдение на голяма част от 
анкетираните (отговорите са средно 3.69 от 5). 
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5.3 План за действие 
 

В резултат на идентифицирането на основните проблеми, възприети от респондентите от четирите анализирани 
населени места, в рамките на настоящата стратегия са предложени редица насочващи линии, визиращи елиминирането 
на нередностите и постигане на благоприятни резултати в средносрочен и дългосрочен план38. Насоките за 
подобряване са предложени за всяка селска община поотделно и са включени  
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

СЕЛСКА ОБЩИНА КРУЧЯ 

Предложени действия Ресурси срокове Влияние  

1. Разширяване на капацитета на дома 
за стари хора, съществуващ в 
населеното място  Финансови 

 Материални 
 Човешки 
 Информацион

ни 
 

3-4 години 

 Повишаване степента на покритие 
на броя обгрижвани стари хора в 
специализирани институции; 

 Повишаване степента на социално 
приобщаване; 

 Създаване на нви работни места; 

2. организиране на изложения за 
работни места или информиране, 
реализирани от Бюрото по труда в 
Констанца 

3-4 години 

 повишаване степента на заетост a 
трудовата; 

 повишаване нивото на живот; 
 повишаване степента на участие на 

населението в икономическите 
дейности; 

3. Насърчаване/осведомяване на 1-2 години  Повишаване степента на социално 

                                                           
38 Планът за действие е основан на възприемането и мненията на респондентте в интервютата и въпросниците. 
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населението по отношение на 
съществуването на квалифициран 
персонал за  обгрижванеa за стари 
хора по домовете 

приобщаване; 
 повишаване на възможностите за 

обгрижване на стари хора или на 
хората с увреждания от 
специализиран персонал; 

 повишаване на доверието на 
членовете на семейството в 
уменията на гледачите и избиране 
във все по-голяма степен на този 
вариант; 

4. продължаване на програмата за 
отпускане на помощи от Общината 
(помощ за  таксата плащана от 
старите хора, за да стоят в дом за 
стари хора – за  жителите на селска 
община) 

постоянно 

 насърчаване на 
институционализирането на 
възрастните в старческите домове; 

 повишаване степента на участие в 
социалните дейности; 

5. Развитие на алтернативи (например, 
afterschool) за  наблюдение на децата 
докато майките им са на работа 

2-3 години 

 насърчаване на майките да си 
намират работа; 

 осигуряване на предпоставки за  
личностно и образователно 
развитие на децата в 
специализирани институции, под 
ръководството на квалифициран 
персонал;  

СЕЛСКА ОБЩИНА СИЛИЩЯ 

Предложени действия Ресурси Срокове Влияние  
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1. организиране на изложения за работни 
места или информиране, реализирани 
от Бюрото по труда в Констанца 

 Финансови 
 Материални 
 Човешки 
 информацион

ни 
 

3-4 години 

 повишаване степента на заетост a 
трудовата; 

 повишаване нивото на живот; 
 повишаване степента на участие на 

селението в икономическата 
дейност. 

2. Насърчаване/осведомяване на 
населението по отношение на 
съществуването на квалифициран 
персонал за  обгрижванеa за стари 
хора по домовете 

1-2 години 

 повишаване степента на социално 
приобщаване; 

 повишаване на възможностите за 
обгрижване на стари хора или на 
хората с увреждания от 
специализиран персонал; 

 повишаване на доверието на 
членовете на семейството в 
уменията на гледачите и избиране 
във все по-голяма степен на този 
вариант. 

3. Развитие на алтернативи (например, 
afterschool) за  наблюдение на децата 
докато майките им са на работа 

2-3 години 

 насърчаване на майките да си 
намират работа; 

 осигуряване на предпоставки за  
личностно и образователно 
развитие на децата в 
специализирани институции, под 
ръководството на квалифициран 
персонал; 

СЕЛСКА ОБЩИНА МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 



    
 

        96 
 

Предложени действия Ресурси Срокове Влияние 

1. организиране на изложения за работни 
места или информиране, реализирани 
от Бюрото по труда в Констанца 

 Финансови 
 Материални 
 Човешки 
 информацион

ни 
 

3-4 години 

 повишаване степента на заетост a 
трудовата; 

 повишаване нивото на живот; 
 повишаване степента на участие на 

селението в икономическите 
дейности; 

2. Непрекъснато организиране на 
квалификационни курсове, обучения и 
др. 

1-2 години 

 Придобиване на квалификации в 
повече сфери на дейност; 

 повишаване на шансовете за 
намиране на работа; 

3. Организиране на събития тип Дни на 
отворените врати в старческите 
домове, за да се насърмат старите 
хора и членовете на семействата към 
този институционен вариант 

1-2 години 

 повишаване на видимостта на 
действията на социално 
приобщаване; 

 повишаване на доверието на 
членовете на семейството да 
избират варианта с обгрижване на 
старите хора в институция; 

 повишаване на доверието на 
възрастните в специализираните 
институции, които се грижат за тях; 

4. Създаване на благоприятни пътища за 
достъп и за хората с увреждания, и за 
възрастните (на ниво инфраструктура) 

3-5 години 

 повишаване степента на социално 
приобщаване; 

 улесняване на достъпа на хората с 
увреждания, на възрастните до 
инфраструктура, проектирана 
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според техните нужди; 
 повишаване нивото на живот сред 

възрастните и хората с увреждания. 

СЕЛО АЙДЕМИР (Община Силистра) 

Предложени действия Ресурси Срокове Влияние 

1. организиране на изложения за работни 
места или информиране, реализирани 
от бюрата по труда 

 Финансови 
 Материални 
 Човешки 
 информацион

ни 
 

3-4 години 

 повишаване степента на заетост a 
трудовата; 

 повишаване нивото на живот; 
 повишаване степента на участие на 

селението в икономическите 
дейности; 

2. Непрекъснато организиране на 
квалификационни курсове, обучения и 
др. 

1-2 години 

 Придобиване на квалификации в 
повече сфери на дейност; 

 повишаване на шансовете за 
намиране на работа; 

 намаляване на безработицата и на 
степента на бедността; 

3. Насърчаване/осведомяване на 
населението по отношение на 
съществуването на квалифициран 
персонал за  обгрижванеa за стари 
хора по домовете 

1-2 години 

 повишаване степента на социално 
приобщаване; 

 повишаване на възможностите за 
обгрижване на старите хора или на 
хората с увреждания от 
специализиран персонал; 

 повишаване на доверието на 
членовете на семейството да 
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избират варианта с обгрижване на 
старите хора в институция. 

 
Таблица № 9 – План за действие за изпълнение на стратегията (на нивото на 4-те населени места) 

Източник: Автора 

 

*** 



    

   99 
 

Заключения 
 

Трансграничната стратегия за заетост и социално приобщаване в селските 
райони се основава на две основни координати: 

 настоящата ситуация в Румъния и България като цяло и регионите Констанца и 
Силистра, по-специално в областта на заетостта и социалното приобщаване; 
 възприемането на целевата група от 180 души от селските общини Кручя, 
Силищя Михаил Когълничану и село Айдемир (община Силистра, България) по 
проблемите на селските общности в областта на заетостта и социалното 
приобщаване, събрано чрез въпросници и полу-структурирани интервюта. 

 
Изводите, направени от анализа, извършен от оценителите на изследването, 

са както следва: 
 няма значителни разлики между ситуацията в Румъния и съществуващото 
равнище на България по отношение на заетостта и социалното приобщаване в 
селските райони: и в двете страни има проблеми, свързани с наличието на 
работни места, миграцията на младите хора от селската среда към градската 
среда, обезлюдяването на селата, наличието на растящо търсене на социални 
услуги, естеството на услугите за домашни грижи; 
 инфраструктурата в Румъния по отношение на институционалната грижа за 
възрастни хора е по-развита, отколкото в България от гледна точка на 
предлаганите условия, но населението на Румъния е по-сдържано, отколкото 
в България по отношение на обръщането към услугите по институционални 
грижи за възрастните хора и хора с увреждания; 
 в Румъния има значителни различия във възможностита за заетост като 
цяло и за практикуване на професията гледач за възрастни хора между 
селските и градските райони, като се констатира ограничен достъп до пазара 
на труда в селските райони, отдалечени от градските центрове (Кручя, 
Силищя), спрямо населените места, разположени в близост до градските 
центрове (Михаил Когълничяну); 
 трудовата мобилност в селските райони е намалена и за двете държави, 
като населението показва устойчивост спрямо промяната и привързаност към 
местността на произход; наблюдавана е сдържаност както по отношение на 
националното преместване, така и спрямо транснационалната мобилност, 
като основната причина е трудността в отделянето от семейството; 
 В Румъния има ясно изразена сегрегация на социалните категории според 
пола, за разлика от България, където разликите са по-малко очевидни; 
например, социално подпомагане и грижи за възрастните хора в домовете се 
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разглежда като място за работа за жени в Румъния (видно от структурата на 
целевата група), за разлика от България, където съотношението на жените и 
мъжете по отношение на професиите в сферата на социалното приобщаване е 
сравнително балансирана; 
 Има силен акцент върху липсата на работни места, тъй като местата на 
пребиваване на селското население са по-отдалечени от градските центрове; 
От тази гледна точка, селска община Силищя и община Кручя, се намират на 
сравнително големи разстояния от община Констанца, община Чернавода и 
град Меджидия представят много по-ниски възможност за заетост във всяка 
област, отколкото в селска община Михаил Когълничану (където има 
възможности и на местно ниво, но и в Констанца) или в село Айдемир 
(община Силистра); 
 съществува загриженост, на държавните органи за насърчаване на 
социалното приобщаване чрез институционалната подкрепа за центрове за 
грижи за възрастни хора, особено в селско община Крумя, където дневният 
център е на публичната администрация, но и в Михаил Когълничану, където 
има частен център за грижи; 
 има сравнително ниско ниво на обучение на хората, които живеят далеч от 
градските центрове, във връзка с липсата на виждането за това, как да се 
възползват от знанията, придобити в обучителните модули, включени в 
проекта SAGE, които ще се проведат за постигане на целите, за стимулиране 
на мобилността на работната сила и социално приобщаване като тенденция 
на увеличаване на жизнения стандарт на хората, подпомагане и създаване на 
нови работни места за лица, полагащи грижи; 

 набелязани са редица модели на добри практики, състоящи се в достъпа до 
безвъзмездни средства за изграждане на социална инфраструктура в 
населените места, създаването на структури за социалното подпомагане, 
частични субсидии, където е възможно, разходи за непрекъснатост на 
центровете за грижи, за отговарящите на условията лица и т.н .; 
 
Въз основа на елементите, установени на нивото на региона са предложени редица 

стратегически мерки под формата на план за действие за всяко от четирите населени 
места, насочени към ускоряване на осведомеността на населението относно понятията 
социално приобщаване и динамизиране на пазара на труда, особено на нивото на 
населените места, където липсата на работни места се отчита като основен проблем, 
пред който е изправена местната общност. 
 

*** 
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Анекси 
 

Анекс 1: Модел на въпросник, приложен на целевата група 
 

ВЪПРОСНИК 
за идентифициране на виждането относно съществуващите проблеми в селската общност  

и относно възможностите за подобряване на социалния живот в селските райони 
 

Този въпросник е част от стратегията на границите за заетост и социално приобщаване в проекта на 
селските райони, разработена SAGE-общество за всички възрасти 16.4.2.002 Код ROBG-157 и има за цел да 
се идентифицират участниците в зрението в курсове за обучение по проблеми на в селските райони и 
възможностите за подобряване на социалния живот в селските райони, така че стратегията отразява 
мнението на целевата група. 

В тази връзка, моля, отбележете отговора, който мислите, че е правилно, чрез вмъкване на "х" в полето 
отляво на предпочитан вариант. 

 
1. Вашата възраст е между: 
□ 20-30 години □ 31-40 години □ 41-50 години □ 51-60 години 
 
2. Вашият пол е: 
□ мъжки □ женски 
 
3. Последната форма на завършено образование е: 
□ средно училище (степени I-VIII) □ 10 класа □ гимназия □ професионално училище 
□ средно образование □ висше образование 
 
4. В момента работите ли? 
□ да □ не 
 
5. Имате ли опит в областта на грижите за възрастни / социалното подпомагане? 
□ да □ не 
 
6. Подредете по десетобалната система 1-5 интензивността, с която можете усещате следните 
специфични проблеми на селското общество, където елементите, означени с 1 са незначителни 
проблеми/маловажни,а елементите, обозначени с 5 са текущи проблеми, остри, критични за 
селското общество. 

a. Липсата на работни места 1  2  3  4  5  



    
 

        102 
 

б. Бедността 1  2  3  4  5  

в. Малкото болници, училища, центорве за социално подпомагане 1  2  3  4  5  

г. Миграция на младите към градовете 1  2  3  4  5  

д. Слаб достъп до информация 1  2  3  4  5  

е. Застаряло население 1  2  3  4  5  

ж. Слаб достъп до здравни услуги (особено при възрастните) 1  2  3  4  5  

з. Липса на инвестиции 1  2  3  4  5  

и. По-малки възможности за личностно развитие в селските райони, отколкото в градовете 1  2  3  4  5  

й. Неравенства между жени и мъже и по-труден достъп на жените до работно място 1  2  3  4  5  

 

7. Познавате ли действията за социално приобщаване, грижи по домовете и др.? Изберете 
отговор от 1 до 5, където 1 е най-ниското ниво, а 5  най-високото ниво. 

□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

8. Смятате ли, че са необходими курсовете за професията гледач на стари хора по 
домовете и лични асистенти за хората с увреждания? 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

9. Класирайте по скала от 1 до 5 следните начини за подобряване на социалния живот във 
вашата община, където елементите, обозначени с 1 представляват възможности, които 
не са жизнеспособни / с ниско въздействие, а елементите, отбелязани с 5, представляват 
жизнеспособни и високи възможности за въздействие на местната общност. 

a. Създаване на нови работни места, включително и в социалната област  1  2  3  4  5  

b. Участие в курсове по професионална подготовка в различни сфери на дейност 1  2  3  4  5  

c. Приобщаване на старите хора и на хората д увреждания в социални дейности, групови 1  2  3  4  5  

d. Информиране и насочване на населението към социалните дейности 1  2  3  4  5  

e. други (уточнете) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

f. други (уточнете) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

 

10. Подредете по скала от 1 до 5 областите, където считате, че е полезно да се създават 
нови работни места на местно ниво, като елементите, отбелязани с 1, са 
несъответстващи на местно ниво, а елементите, отбелязани с 5, представляват 
релевантните области на местно ниво? 

а. производство 1  2  3  4  5  

б. селското стопанство 1  2  3  4  5  

в. Медицински услуги  1  2  3  4  5  

г. Образователни услуги  1  2  3  4  5  

д. Търговия  1  2  3  4  5  

е. други (уточнете) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  

ж. други (уточнете) ……………………………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5  
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11. Смятате ли, че проблемите по социално приобщаване са по-засилени в селските райони в 
сравнение с градската среда? 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 
 

12. Мислили ли сте, след участие в курсовете по професионална подготовка, да упражнявате 
професията: 
□ в страната      □ в чужбина 
 

*** Благодарим Ви, че попълнихе отговорите и Ви уверяваме в запазването на поверителността на 
данните! *** 

 
Анекс 2: Статистическо тълкуване на въпросниците, приложени на целевата група 

 

ОБОБЩЕНА СИТУАЦИЯ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 
ОБЩ БР. приложени въпросници, от които: 

бр. приложени въпросници КРУЧЯ   
бр. приложени въпросници СИЛИЩЯ  

бр. приложени въпросници МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 
бр. приложени въпросници АЙДЕМИР (общ. Силистра) 

180 
45 
45 
45 
45 

 Бр. приложени въпроси: 12 
  
  
СТАТИСТИЧЕСКО ТЪЛКУВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА  
Въпрос 1:     Вие сте на възраст между: 
                        □ 20-30 години      □ 31-40 години      □ 41-50 години     □ 51-60 години 
бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Вие сте на възраст между: 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

 □ 20-30 
години    10 6 14 8 38 
□ 31-40 
години   14 20 9 4 47 
□ 41-50 
години   18 16 15 11 60 
□ 51-60 
години 3 3 7 22 35 

 
 

Графично представяне: Вие сте на възраст между: 
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Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 33% са на възраст между 41-50 години (най-много респонденти 

са от селска община Кручя); 
 26% са на възраст между 31-40 години (най-много респонденти 

са от селска община Силищя); 
 21% са на възраст между 20-30 години (най-много респонденти 

са от селска община Михаил Когълничяну); 
 20% са на възраст между 51-60 години (най-много респонденти 

са от с. Айдемир, община Силистра). 
От респондентите на селска община КРУЧЯ: 

 40%  са на възраст между 41-50 години; 
 31% са на възраст между 31-40 години; 
 22% са на възраст между 20-30 години; 
 7% са на възраст между 51-60 години. 

От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 
 44%  са на възраст между 31-40 години; 
 36% са на възраст между 41-50 години; 
 13% са на възраст между 20-30 години; 
 7% са на възраст между 51-60 години. 

От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 
 33% са на възраст между 41-50 години; 
 31% са на възраст между 20-30 години; 
 20% са на възраст между 31-40 години; 
 16% са на възраст между 51-60 години. 

От респондентите на с. АЙДЕМИР, Община Силистра: 
 49% са на възраст между 51-60 години; 
 24% са на възраст между 41-50 години; 
 18% са на възраст между 20-30 години; 
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 9% са на възраст между 31-40 години. 
Въпрос 2:       Вашият поле: 

             □ М      □ Ж       
бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Вашият пол е: 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(Общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

 □ М    1 1 1 18 21 
□ Ж   44 44 44 28 160 

 

 
 
 
Графично представяне: 

 
 
 

Вашият пол е: 

 
Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 89% са от Ж пол; 
 11% са от М пол (най-много респонденти са от с. АЙДЕМИР, 

община Силистра). 
От респондентите на селска община КРУЧЯ: 

 98% са от Ж пол; 
 2% са от М пол. 

От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 
 98% са от Ж пол; 
 2% са от М пол. 

От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 
 98% са от Ж пол; 
 2% са от М пол. 
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от респондентите на село АЙДЕМИР, община Силистра: 
 60% са жени; 
 40% са мъже. 

Въпрос 3:     Последната форма на завършено образование e: 
□ гимназия (I-VIII к)       □ 10 кл.        □ лицей        □ професионално училище 
□ следдипломно училище        □ висше образование 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Последната форма на завършено образование е: 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

 □    гимназия 
( I-VIII кл.) 

13 24 8 0 45 

□ 10 кл.         20 2 5 2 29 
□ лицей         6 7 21 9 43 
□ 
професиона
лно училище 

6 8 7 7 28 

□ 
следдиплом
но училище        

0 2 1 19 22 

□ висше  
образование 0 2 3 8 13 

 
 

Графично представяне: Последната форма на завършено образование е: 

 
Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 25%  имат последна форма на завършено образование гимназия 
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(I-VIII кл.) (най-много респонденти са от селска община Силищя); 
 24% имат последна форма на завършено образование лицей 

(най-много респонденти са от селска община Михаил 
Когълничяну); 

 16% имат последна форма на завършено образование 
професионално училище; 

 16% имат последна форма на завършено образование 10 кл. (най-
много респонденти са от селска община Кручя); 

 12% имат последна форма на завършено образование 
следдипломно училище (най-много респонденти са от с. 
Айдемир, община Силистра); 

 7% имат последна форма на завършено образование висше 
образование (най-много респонденти са от с. Айдемир, община 
Силистра). 

От респондентите на селска община КРУЧЯ: 
 45% имат последна форма на завършено образование 10 кл.; 
 29%  имат последна форма на завършено образование 

гимназияă (I-VIII кл.); 
 13% имат последна форма на завършено образование лицей; 
 13% имат последна форма на завършено образование 

професионално училище; 
 0% имат последна форма на завършено образование 

следдипломно училище; 
 0% имат последна форма на завършено образование висше 

образование. 
От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 

 53%  имат последна форма на завършено образование 
гимназияă (I-VIII); 

 18% имат последна форма на завършено образование 
професионално училище; 

 16% имат последна форма на завършено образование лицей; 
 5% имат последна форма на завършено образование 10 кл.; 
 4% имат последна форма на завършено образование 

следдипломно училище; 
 4% имат последна форма на завършено образование висше 

образование. 
От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 

 47% имат последна форма на завършено образование лицей; 
 18%  имат последна форма на завършено образование 

гимназияă (I-VIII); 
 15% имат последна форма на завършено образование 

професионално училище; 
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 11% имат последна форма на завършено образование 10 кл.; 
 7% имат последна форма на завършено образование висше 

образование; 
 2% имат последна форма на завършено образование 

следдипломно училище. 
От респондентите от с. АЙДЕМИР, община Силистра: 

 42% имат последна форма на завършено образование 
следдипломно училище; 

 20% имат последна форма на завършено образование лицей; 
 18% имат последна форма на завършено образование висше 

образование;  
 16% имат последна форма на завършено образование 

професионално училище; 
 4% имат последна форма на завършено образование 10 кл.; 
 0%  имат последна форма на завършено образование гимназия 

(I-VIII кл.). 
Въпрос 4:       Понастоящем работите ли? 
                           □ да           □ не      
бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Понастоящем работите ли? 
 

Селска 
община 

 
отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙК
ОГЪЛНИЧ

ЯНУ 

АЙДЕМИР 
(общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

□   да 21 19 33 35 108 
□  не 24 26 12 10 72 

 

 
 
 
Графично представяне: 

 
 
 

Понастоящем работите ли? 
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Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 60% работят понастоящем (най-много респонденти са от с. 

Айдемир (община Силистра) и селска община Михаил 
Когълничяну); 

 40% не работят понастоящем (най-много респонденти са от 
селските общини Силищя и Кручя). 

От респондентите на селска община КРУЧЯ: 
 53% не работят понастоящем; 
 47% работят понастоящем. 

От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 
 58% не работят понастоящем; 
 42% работят понастоящем. 

От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 
 73% работят понастоящем; 
 27% не работят понастоящем. 

От респондентите от с. АЙДЕМИР, община Силистра: 
 78% работят понастоящем; 
 22% не работят понастоящем. 

Въпрос 5:        Имате ли опит в областта на грижите за стари хора/на социалното подпомагане? 
                           □ да           □ не     
бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Имате ли опит в областта на грижите за стари хора/на социалното 
подпомагане? 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(Общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 
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□   да 30 28 27 7 92 

□  не  15 17 18 38 88 
 

Графично представяне: Имате ли опит в областта на грижите за стари хора/на социалното 
подпомагане? 

 
Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 51% имат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане 
 49% нямат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане (най-много респонденти са от селска 
община Силистра). 

От респондентите на селска община КРУЧЯ: 
 67% имат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане 
 33% нямат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане. 
От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 

 62% имат опит в областта на грижите за стари хора/на 
социалното подпомагане 

 38% нямат опит в областта на грижите за стари хора/на 
социалното подпомагане. 

От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 
 60% имат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане 
 40% нямат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане. 
От респондентите от с. АЙДЕМИР, община Силистра: 

 84% нямат опит в областта на грижите за стари хора/на 
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социалното подпомагане; 
 16% имат опит в областта на грижите за стари хора/на 

социалното подпомагане. 
Въпрос 6:     Подредете в скалата от 1 до 5 интензитета, с който усещате следните проблеми, 

специфични за селското общество, където елементите, отбелязани с 1, 
представляват несъществуващи / маловажни въпроси, а елементите, отбелязани 
с 5, представляват текущи, остри и особено важни проблеми на селското 
общество. 

a. липсата на работни места 
b. бедността 
c. малко болници, училища, центрове за социално подпомагане 
d. миграция на младите към градовете 
e. слаб достъп до информация 
f. застаряло население 
g. слаб достъп до здравни услуги (особено за възрастние) 
h. липсата на инвестиции 
i. по-малко възможности за личностно развитие в селските райони, отколкото в 

градовете 
j. неравенства между жени и мъже и по-труден достъп на жените до работно място 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Подредете в скала от 1 до 5 интензитета, с който чувствате следните 
проблеми, специфични за селското общество, където елементите, 
отбелязани с 1, представляват несъществуващи / маловажни въпроси, а 
елементите, отбелязани с 5, представляват текущи, остри и особено 
важни въпроси на селското общество. 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(Общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

a. лиса на 
работни 
места 

4,53 4,82 3,64 4,27 4,32 

b. бедността 4,11 4,67 3,64 4,44 4,22 
c. малко 
болници, 
училища,, 
центрове за 
социално 
подпомаган
е 

4,20 4,58 3,58 4,29 4,16 

d. миграция 
на младите 
към 

4,18 4,38 3,78 4,04 4,09 
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градовете 
e. слаб 
достъп до 
информация 

3,47 4,53 3,18 3,49 3,67 

f. застаряло 
население 4,07 4,20 3,51 4,20 3,99 

g. слаб 
достъп до 
здравни 
услуги 
(особено за 
възрастните
) 

4,38 4,42 3,67 4,24 4,18 

h. липса на 
инвестиции 

4,36 4,60 3,42 4,11 4,12 

i. по-малко 
възможност
и за 
личностно 
развитие в 
селските 
райони, 
отколкото в 
градовете 

4,40 4,44 3,07 4,16 4,02 

j. 
неравенства 
между жени 
и мъже, и по-
труден 
достъп на 
жените до 
работно 
място 

3,36 4,20 2,38 3,36 3,32 

 

Графично представяне: Подредете в скала от 1 до 5 интензитета, с който чувствате следните 
проблеми, специфични за селското общество: 
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Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентите, най-важните 3 проблема усетени на 
нивото на селската община са: 

 липсата на работни места; 
 бедността; 
 слаб достъп до здравни услуги (особено при възрастните). 

Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ, най-важните 3 
проблема усетени на нивото на селската община са: 

 липсата на работни места; 
 възможности mai mici de развитие персоналă în селските райони, 

отколкото la orașe; 
 слаб достъп до здравни услуги (особено при възрастните). 

Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ, най-важните 3 
проблема усетени на нивото на селската община са: 

 липсата на работни места; 
 бедността; 
 липсата на инвестиции. 

Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ, най-
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важните 4 проблема усетени на нивото на селската община са: 
 миграцията на младите към градовете; 
 слаб достъп до здравни услуги (особено при възрастните); 
 липсата на работни места; 
 бедността. 

Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра, най-важните 3 
проблема усетени на нивото на селската община са: 

 бедността; 
 малкото болници, училища, центрове за социално подпомагане; 
 липсата на работни места. 

Въпрос 7:    Познати ли са Ви действията социално приобщаване, обгрижване по домовете и др.? 
Изберете отговор от 1 до 5, където 1 е най-ниското ниво, а 5  най-виското ниво. 
□ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Познати ли са Ви действията социално приобщаване, обгрижване по 
домовете и др.? Изберете отговор от 1 до 5, където 1 е най-ниското ниво, а 
5  най-виското ниво. 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(Общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНДЕ

НТИТЕ 

□ 1/2/3/4/5 4,04 4,31 3,67 3,00 3,76 
 

 
 
 
 
 
Графично представяне: 

 
 
 
 
 
 

Познати ли са Ви действията социално приобщаване, обгрижване по 
домовете и др.? 

Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентите произтича, че действията социално 
приобщаване, обгрижване по домовете и др. са познати на ниво над 
средното (3,76). 
Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ произтича, че 
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действията социално приобщаване, обгрижване по домовете и др. са 
познати на ниво над средното (4,04). 
Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ произтича, че 
действията социално приобщаване, обгрижване по домовете и др. са 
познати на ниво много над средното (4,31). 
Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 
произтича, че действията социално приобщаване, обгрижване по 
домовете и др. са познати на ниво над средното (3,67). 
Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра, произтича, че 
действията социално приобщаване, обгрижване по домовете и др. са 
познати на ниво над средното (3,00). 

Въпрос 8:    Смятате ли, че курсовете по професионално обучение в професиите гледач на 
стари хора по домовете и лични асистенти за  хората с увреждания са 
необходими и полезни? 

               □ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Смятате ли, че курсовете по професионално обучение в професиите 
гледач на стари хора по домовете и лични асистенти за  хората с 
увреждания са необходими и полезни? 
 

Селска 
община 

 
Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 

КОГЪЛНИ
ЧЯНУ 

АЙДЕМИР 
(Общ. 

Силистра) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

□ 1/2/3/4/5 4,53 4,82 4,87 4,82 4,76 
 

Графично представяне: Смятате ли, че курсовете по професионално обучение в професиите гледач на 
стари хора по домовете и лични асистенти за  хората с увреждания са 

необходими и полезни? 

 
Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентите произтича много високата 
необходимост и полезност на курсовете по професионално обучение в 
професиите гледач на стари хора по домовете и лични асистенти за  
хората с увреждания (4,76). 
Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ произтича много 
високата необходимост и полезност на курсовете по професионално 
обучение в професиите гледач на стари хора по домовете и лични 
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асистенти за  хората с увреждания (4,53). 
Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ произтича много 
високата необходимост и полезност на курсовете по професионално 
обучение в професиите гледач на стари хора по домовете и лични 
асистенти за  хората с увреждания (4,82). 
Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 
произтича много високата необходимост и полезност на курсовете по 
професионално обучение в професиите гледач на стари хора по 
домовете и лични асистенти за  хората с увреждания (4,87). 
Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра произтича 
много високата необходимост и полезност на курсовете по 
професионално обучение в професиите гледач на стари хора по 
домовете и лични асистенти за  хората с увреждания (4,82). 

Въпрос 9:     Подредете по скалата от 1 до 5 следните възможности за подобряване на  
социалния живот във Вашата селска община, където елементите, отбелязани с 
1, представляват възможности, които не са жизнеспособни / с ниско 
въздействие, а елементите, отбелязани с 5, представляват жизнеспособни 
възможности и с голямо въздействие върху местната общност. 

a. създаването на нови работни места, включително и в социалната област  
b. участие в курсове по професионална подготовка в различни сфери на 

дейност 
c. приобщаването в социални дейности на старите хора, на хората с 

увреждания, групово  
d. информиране и насочване на населението към социални дейности 
e. други    
f. други    

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Подредете по скалата от 1 до 5 следните възможности за подобряване 
на  социалния живот във Вашата селска община  

Селска община 
 

Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 
КОГЪЛН
ИЧЯНУ 

АЙДЕМИ
Р (Общ. 

Силистра
) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

a. създаване на 
нови работни  
места, 
включително и 
в социалната 
област 

4,51 3,98 3,67 4,82 4,24 

b.участие в 
курсове по 
професионална 
подготовка в 
различни 
сфери на 

4,44 4,58 4,38 4,73 4,53 
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дйност 
c. 
приобщаванет
о в социални 
дейности на 
старите хора, 
на хората с 
увреждания, 
групово 

4,24 4,11 3,82 4,29 4,12 

d.информиран
е и насочване 
на населението 
към социални 
дейности 

3,91 4,13 3,82 4,44 4,08 

e.други 
(уточнете) 

1,29 2,09 0,09 0,60 1,02 

f. други 
(уточнете) 

1,13 1,87 0,07 0,38 0,86 

 

Графично представяне: Подредете по скалата от 1 до 5 следните възможности за подобряване на  
социалния живот във Вашата селска община  

Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентите, най-важните 3 възможности за 
подобряване на  социалния живот са: 

 участието в курсове по професионална подготовка в различни 
сфери на дейност; 

 създаването на нови работни места, включително и в 
социалната област; 
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 приобщаването в социални дейности на старите хора, на хората 
с увреждания, групово. 

Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ, най-важните 3 
възможности de подобряване на  социалния живот са: 

 създаването на нови работни места, включително и в 
социалната област; 

 участието в курсове по професионална подготовка в различни 
сфери на дейност; 

 приобщаването в социални дейности на старите хора, на хората 
с увреждания, групово. 

Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ, най-важните 3 
възможности за подобряване на  социалния живот са: 

 участието в курсове по професионална подготовка в различни 
сфери на дейност; 

 информиране и насочване на населението към социални 
дейности; 

 приобщаването в социални дейности на старите хора, на хората 
с увреждания, групово. 

Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ, 
най-важните 3 възможности за подобряване на  социалния живот са: 

 участието в курсове по професионална подготовка в различни 
сфери на дейност; 

 приобщаването в социални дейности на старите хора, на хората 
с увреждания, групово; 

 информиране и насочване на населението към социални 
дейности. 

Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община СИЛИСТРА, най-
важните 3 възможности de подобряване на  живот са: 

 създаването на нови работни места, включително и в 
социалната областта; 

 участието в курсове по професионална подготовка в различни 
сфери на дейност; 

 информиране и насочване на населението към социални 
дейности. 

Въпрос 10:     Подредете по скала от 1 до 5 областите, в които смятате, че е полезно да се 
създават нови работни места на местно ниво, където елементите, отбелязани 
с 1, са неподходящи на местно ниво, а елементите, отбелязани с 5, са 
подходящи области на местно ниво? 

a. производство 
b. селското стопанство 
c. медицински услуги  
d. образователни услуги  
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e. търговия 
f. други  
g други  

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Подредете по скалата от 1 до 5 областите, в които смятате, че е полезно 
създаването на нови работни места на местно ниво  

Селска община 
 

Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 
КОГЪЛН
ИЧЯНУ 

АЙДЕМИ
Р (Общ. 

Силистра
) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

a. 
производство 

4,47 4,36 3,78 4,78 4,34 

b. селското 
стопанство 

4,36 4,07 3,42 4,49 4,08 

c. медицински 
услуги  

4,62 4,04 4,47 4,53 4,42 

d. 
образователни 
услуги  

4,53 4,53 4,24 4,42 4,43 

e. търговия 3,62 3,60 3,53 4,22 3,74 
f. други 0,80 1,36 0,51 0,51 0,79 
g. други 0,73 1,36 0,38 0,29 0,69 

 

Графично представяне: Подредете по скалата от 1 до 5 областите, в които смятате, че е 
полезно създаването на нови работни места на местно ниво 

Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентитете, най-важните 3 обрасти, в които е 
необходимо създаването на нови работни места са: 
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 образователните услуги; 
 медицинските услуги; 
 производството. 

Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ, най-важните 3 
обрасти, в които е необходимо създаването на нови работни места са: 

 медицинските услуги; 
 образователните услуги; 
 производството. 

Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ, най-важните 3 
обрасти, в които е необходимо създаването на нови работни места са: 

 образователните услуг;и 
 производството; 
 селското стопанство. 

Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ, 
най-важните 3 обрасти, в които е необходимо създаването на нови 
работни места са: 

 медицинските услуги; 
 образователните услуги; 
 производството. 

Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра, най-
важните 3 обрасти, в които е необходимо създаването на нови работни 
места са: 

 производството; 
 медицинските услуги; 
 селското стопанство. 

Въпрос 11:      Мислите ли, че проблемите на социалното приобщаване имат по- подчертан 
характер в селските райони в сравнение с градската среда? 

                            □ 1      □ 2      □ 3     □ 4      □ 5 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Мислите ли, че проблемите на социалното приобщаване имат по- 
подчертан характер в селските райони в сравнение с градската среда?  

Селска община 
 

Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 
КОГЪЛН
ИЧЯНУ 

АЙДЕМИ
Р (Общ. 

Силистра
) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

□ 1/2/3/4/5 3,91 3,96 2,84 4,07 3,69 
 

Графично представяне: Мислите ли, че проблемите на социалното приобщаване имат по- 
подчертан характер в селските райони в сравнение с градската среда? 
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Статистическо 
тълкуване: 

Съгласно Общо респондентите произтича, че проблемите на 
социалното приобщаване имат много подчертан характер в селските 
райони в сравнение с градската среда (3,69). 
Съгласно респондентите на селска община КРУЧЯ произтича, че 
проблемите на социалното приобщаване имат много подчертан 
характер в селските райони в сравнение с градската среда (3,91). 
Съгласно респондентите на селска община СИЛИЩЯ произтича, че 
проблемите на социалното приобщаване имат много подчертан 
характер в селските райони в сравнение с градската среда (3,96). 
Съгласно респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ 
произтича, че проблемите на социалното приобщаване имат много 
подчертан характер в селските райони в сравнение с градската среда 
(2,84). 
Съгласно респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра, произтича, 
че проблемите на социалното приобщаване имат много подчертан 
характер в селските райони в сравнение с градската среда (3,91). 

Въпрос 12:      Мислили ли сте да упражнявате професията в резултат на участието Ви в 
курсовете по професионално обучение: 

                                    □ в страната      □ в чужбина 

бр. респонденти: 180 
Разпределение 
отговори: 

Мислили ли сте да упражнявате професията в резултат на участието Ви 
в курсовете по професионално обучение:  

Селска община 
 

Отговор 

КРУЧЯ СИЛИЩЯ 
МИХАЙ 
КОГЪЛН
ИЧЯНУ 

АЙДЕМИ
Р (Общ. 

Силистра
) 

ОБЩО 
РЕСПОНД

ЕНТИТЕ 

□ в страната       39 34 40 35 148 
□ в чужбина 6 11 5 10 32 

 

Графично представяне: Мислили ли сте да упражнявате професията в резултат на участието Ви в 
курсовете по професионално обучение: 
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Статистическо 
тълкуване: 

От Общо респондентите: 
 82% мислят да упражняват професията в страната в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение; 
 18% мислят да упражняват професията в чужбина в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение. 
От респондентите на селска община КРУЧЯ: 

 87% мислят да упражняват професията в страната в резултат на 
участието в курсовете по професионално обучение; 

 13% мислят да упражняват професията в чужбина в резултат на 
участието в курсовете по професионално обучение. 

От респондентите на селска община СИЛИЩЯ: 
 76% мислят да упражняват професията в страната в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение; 
 24% s мислят да упражняват професията в чужбина в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение. 
От респондентите на селска община МИХАИЛ КОГЪЛНИЧЯНУ: 

 89% s мислят да упражняват професията в страната в резултат 
на участието в курсовете по професионално обучение; 

 11% s мислят да упражняват професията в чужбина в резултат на 
участието в курсовете по професионално обучение. 

От респондентите на с. АЙДЕМИР, община Силистра: 
 78% мислят да упражняват професията в страната в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение; 
 22% s- мислят да упражняват професията в чужбина в резултат на 

участието в курсовете по професионално обучение. 
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Анекс 3: Модел на полу-структурирано интервю, приложено на целевата група 
 

ПОЛУ-СТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЮ 

за идентифициране на виждането относно проблемите, съществуващи в селската 
общност  

и относно възможностите за подобряване на социалния живот в селските райони 
 

Този документ обобщава главните дискусионни точки при изготвянето на Трансграничната стратегия 
за заетост и социално приобщаване в селските райони, разработена в рамките на проекта SAGE-Society 
for All Ages, Код 16.4.2.002 ROBG-157 в интервютата, адресирани до целевата група и има за цел да 
идентифицира виждането на участниците в професионалното обучение по съществуващите проблеми 
на селското общество и възможностите за подобряване на социалния живот в селските райони, така че 
стратегията да отразява тяхната гледна точка.  
 

1. Как Ви се сториха курсовете, в които участвахте и настоящия? Какво Ви хареса 
най-много от курсовете? Кои са новите неща, които научихте? 

 
 
 
 
 
 

 
2. Защо избрахте да посещавате тези курсове? За какво са Ви полезни? Как искате да 

приложите или да използвате нещата, които научихте там? 
 

 
 
 
 
 

 

3. Кои според Вас са проблемите, пред които е изправена селската общност като 
цяло? (минимум 3 проблема) 
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4. Как бихте разрешили проблемите, които съобщихте? Как бихте могли да 
подобрите ситуацията на възрастните хора и на уязвимите хора в селските 
райони?  

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Имате ли някой в семействто или в приятелския кръг, на когото можете да 

помогнете вследствие на участието Ви в този проект? 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Искате ли да използвате информацията, която получихте по време на курсовете, 

за да практикувате професиите гледач на стари хора и социален асистен в 
страната или в чужбина? 
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http://www.cnpv.ro/pdf/analize2016/Imbatranire.pdf  

29.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

2015-2016 Action Plan to Implement the National Strategy for 
Reducing Poverty and Promoting Social Inclusion 2020; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

30.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Strategy for Reducing Poverty and Promoting Social Inclusion 
2020; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

31.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Social Report of the Republic of Bulgaria, 2013 – 2014; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

32.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

National Social Report of the Republic of Bulgaria, 2011 – 2012; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

33.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Republic of Bulgaria’s National Report on Strategies for Social 
Protection and Social Inclusion, 2008-2010; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

34.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Republic of Bulgaria’s National Report on Strategies for Social 
Protection and Social Inclusion, 2006-2008; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279 

35.  

Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 
Social Policy 

Joint Memorandum of Social Inclusion in the Republic of Bulgaria; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
=_eng&P=279  

36.  
Republic of 
Bulgaria’s Ministry 
of Labor and 

Rules on the Organisation and Activity of the National Council on 
Social Inclusion at the Council of Ministers; 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&lang
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Social Policy =_eng&P=279  

37.  
Patronatul 
Investitorilor 
Autohtoni 

Studiu privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de 
dezvoltare a României aferent anului 2015 

38.  
Guvernul 
României 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/2017/Metodologia_de_evaluare_POCU_mai_2017_1.pdf 

Acte normative / Legi / Tratate / 

39.  *** 

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea 
consolidate) – Art. 9; Politica socială: Art. 151 – 161; 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-
4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF  

40.  *** 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:040
3:ro:PDF  

41.  *** 

Rezoluția Parlamentului European din 19 ian 2017 privind Pilon 
European al drepturilor sociale {2016/2095(INI)}; Aprobat de PE, 
Consiliu și Comisia Europeană și publicat de Consiliul Uniunii 
Europene, la Bruxelles, 20 oct 2017) 
https://ec.europa.eu/romania/news/20172310_aprobare_pilon_euro
pean_drepturi_sociale_ro  

42.  *** 

Legea nr. 47/2006,  privind sistemul național de asistență socială, 
publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 239/16.03.2006 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
LEGI/L47-2006.pdf 

43.  *** 
Legea nr. 705/2001, privind sistemul național de asistență social 
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgoby/legea-nr-705-2001-privind-
sistemul-national-de-asistenta-sociala 

44.  *** 

Legea nr. 17 din 6 martie 2000 - Republicată privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
LEGI/L%2017_2000_rep%20%20mai%202010.pdf 

45.  *** 

ORDIN Nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor 
minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale pentru 
persoanele vârstnice - Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și 
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Familiei, Publicat în MO NR. 344 din 17 aprilie 2006; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
ORDINE/O246-2006.pdf 

46.  *** 
ORDONANȚA Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale; 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/
ORDONANTE-DE-GUVERN/OG68-2003_act.pdf 

47.  *** Republic of Bulgaria’s Health and Safety at Work Act, Promulgated, 
State Gazette No. 124/23.12.1997; 

48.  *** 
Republic of Bulgaria’s Social Insurance Code (Title amended, SG No. 
67/2003), Promulgated, State Gazette No. 110/17.12.1999, effective 
1.01.2000; 

49.  *** 
Republic of Bulgaria’s Labour Code, Promulgated, State Gazette No. 
26/1.04.1986 and No. 27/4.04.1986; 

50.  *** 
Republic of Bulgaria - Ordinance No. 2 of 22.03.2004 on the 
Minimum Requirements to Healthy and Safe Labour Conditions in the 
Course of Construction and Installation Works; 

51.  *** 

Ghid de bune practici, SenioriNET rețeaONG de servicii dedicate 
persoanelor vârstnice- Programul de Cooperare Elvețiano-Român; 
http://www.4change.ro/library/files/catalog_bune_practici_seniorin
et.pdf  

52.  *** 
Ghid de bune practici în Domeniul Egalității de Șanse, dec 2012; 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2013_Ghid
%20de%20bune%20practici_SANSA.pdf  

Colecția de Ziare / Reviste 

53.  *** 
Revista Afaceri Juridice Europene  
http://iaduer.ro/ 

54.  *** 

Ziarul Bursa 
http://www.bursa.ro/locuitorii-oraselor-din-bulgaria-sunt-cei-mai-
amenintati-de-saracie-din-intreaga-ue-
340496&s=international&articol=340496.html 

55.  *** 
Revista Capital 
http://www.capital.ro 

56.  *** 
Revista Economistul  
http://www.economistul.ro/ 

57.  *** Ziarul Financiar 
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http://www.zf.ro/zf-live/ 

58.  *** 
Revista 22 
https://revista22.ro/70268288/uniunea-european-n-2017-o-viziune-
puternic-pentru-o-nou-europ.html 

Website-uri / Link-uri 

59.  *** 
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice  
http://www.cnpv.ro/ 

60.  *** 
United Nations  
http://www.un.org/en/index.html 

61.  *** 
Banca Mondială  
http://www.worldbank.org/ro/country/romania 

62.  *** 
EUROSTAT  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main 

63.  *** 
Ministry of Labor and Social Policy – The Republic of Bulgaria, 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=HOMEN2&lang=
_eng 

64.  *** 
EGOV.BG - The government services and information portal 
https://egov.bg/wps/portal/en 

65.  *** 
Bulgarian Red Cross, 
http://en.redcross.bg/ 

66.  *** 
Milostiv Organization 
http://en.milostiv.org/domove_za_stari_hora 

67.  *** 
Index Mundi 
https://www.indexmundi.com/factbook/compare/romania.bulgaria 

 


