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„Активен живот на възрастните хора - да 

продължим заедно“

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър,

Министерство на труда и социалната политика 



Демографски процеси и тенденции в България 

◼ Основните системи на обществото - икономическа, пазар на
труда, образователна, здравна, пенсионна, системата за
социална закрила и дългосрочни грижи, са повлияни в голяма
степен от вируса COVID-19 не само в България, но и в целия
свят, което изисква мерки на национално ниво за
стабилизиране и възстановяване, с голям брой включени
заинтересовани страни. Специално внимание сред тези мерки
следва да бъде отделено на уязвимите групи, включително на
възрастните хора.

◼ Рамките, в които се случват демографските промени у нас, са
добре известни - намаляване на населението, свиване на
работната сила, нарастване дела на икономически неактивното
население в най-високите възрастови групи.



Демографски процеси и тенденции, касаещи 
възрастните хора в България 

◼ По данни на Националния статистически институт (НСИ) към
31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души,
което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В
сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557
души, или с 0.7%. Според НСИ в края на 2019 г. лицата на 65 и
повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от
населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на
населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни
пункта.

◼ В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени
години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%)
и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над
средния за страната.



Относителен дял на населението на 65 и повече 
навършени години към 31.12.2019 г. по области: 

General objective:

To develop institutional capacity in providing 
expertise and taking responsibilities and 

obligations in connection to the forthcoming 
accession of Bulgaria to the European Union. 



Демографски процеси и тенденции, касаещи 
възрастните хора в България 

◼ Според прогнози на ЕВРОСТАТ, през 2060 г. делът на
населението над 65-годишна възраст ще се увеличи от
досегашните около 20% до над 30%. Едновременно с това,
населението в трудоспособна възраст ще продължи да намалява
– броят на хората в трудоспособна възраст ще намалее от
сегашните около 67% до около 54% от населението.

◼ Най-значимата демографска тенденция в развитието на
населението на България е процесът на застаряване. В тази
връзка, българското правителство се стреми към предприемане
на балансиран подход по отношение на застаряването, като
насърчава активността на възрастните хора и едновременно
предоставя условия за пълноценното им участие в социален и
икономически план.



Стратегически документи в областта на демографската 
политика

Основните стратегически документи за посрещане на
демографските предизвикателства в Република
България, в това число и застаряването, приети от
Министерския съвет са:

◼ Актуализирана Национална стратегия за
демографско развитие на населението в Република
България (2012 – 2030 г.) и

◼ Национална стратегия за активен живот на
възрастните хора в България (2019 – 2030 г.).



Демографски предизвикателства

◼ На фона на намаляващия брой население в трудоспособна
възраст, трябва да се ориентираме към по-включващ пазар на
труда, гарантирайки безопасни и здравословни условия на
труд по отношение на:

• жените;

• възрастните работници;

• хората с увреждания;

• младите хора в активна възраст, които не учат и не работят,
с ниско образование или без образование;

• лицата, завърнали се в страната по време на епидемията от
Covid-19,

• ромите и др.



Демографски предизвикателства

◼ В контекста на застаряването на населението, трябва да
адаптираме публичните системи на здравеопазване,
дългосрочни грижи и пенсионно осигуряване.

◼ На регионално ниво трябва да се вземе предвид нуждата за
инвестиране в подходяща инфраструктура и осигуряването на
достъп до услуги, като се водим от мотото, че никой регион не
бива да бъде изоставен;

◼ Не на последно място, трябва да обърнем поглед към
политиките, които насърчават повишаване на дигиталните
умения, включително за уязвимите групи на пазара на труда
(възрастните хора, хората с увреждания, ромите и др.).



◼ Всички документи на ЕК в областта на бедността и
социалната защита използват данните от изследването SILC.
През 2019 г. при определяне размера на линията на бедност
преминахме към изследването на ЕВРОСТАТ „Статистика на
доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

◼ През последните години линията на бедност за страната
нараства. За 2020 г. е 363 лв., а за 2021 г. ще бъде в размер на
369 лв. Тя се използва при предоставяне на хранителни
продукти на лица в риск от бедност (доходът им е до
размера на официалната линия на бедност) и изплащане на
еднократни добавки към пенсиите (великденски и коледни
добавки) на пенсионерите.

Намаляване на бедността



Намаляване на бедността

◼ Подпомагането по Оперативна програма за храни е
предназначено за най-уязвимите групи от хора, в които като
индикатор и хоризонтален принцип са включени възрастните
хора на и над 65 години.

◼ За периода 2015 – 2019 г. с хранителни продукти и топъл обяд
са подпомогнати общо 502 540 възрастни хора на и над 65
години.

◼ Във връзка с разпространението на пандемията от COVID-19 се
предприеха нетрадиционни мерки, но и в предвижданията за
актуализиране на пенсиите през 2021 г. също са включени
мерки, обвързани с линията на бедност.
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