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СТАНОВИЩЕ1 

относно Концепция и проект на Закон за социалните услуги 

 

I. Общи бележки  

 

 Принципно, подкрепяме изготвянето на Концепция за разработване на нов закон за социалните 

услуги, както и на конкретен проект на закона, поради необходимостта да се даде адекватен отговор на 

предизвикателствата в социалната сфера, които възникнаха като проблематика още след 2003 г.  

Безспорно е необходимо да се подобри правната рамка, за да се гарантира предоставянето на ефективни 

услуги, които имат реален положителен ефект върху живота на техните потребители и съдействат за 

включването им в обществото и зачитане на правата им. През последните десет години от прилагането 

на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и свързаните с него подзаконови нормативни актове са 

идентифицирани множество проблеми в социалната сфера, включително липсата на адекватни 

критерии и стандарти за измерване на качеството на услугите, проблеми при прилагане на текстовете, 

свързани със социалното договаряне, недостатъчно добро дефиниране на понятието „социални 

услуги“ и видовете социални услуги. 

 В действащия ЗСП и ППЗСП не е адекватно регламентиран процеса на оценка и необходимите 

инструменти, които да гарантират комплексен подход при определяне на нуждите на индивида от 

социална подкрепа (услуги, парични помощи, технически средства, интеграционни добавки и др.), 

както и времето, необходимо за предоставянето им. Всички тези проблеми налагат в 2015 г. да се води 

сериозен дебат за това какво разбираме под понятието „социална услуга“ и как следва да ги 

класифицираме.  

Считаме, че Концепцията правилно отбелязва, че социалното подпомагане постепенно се 

преориентира от предоставяне на парични помощи (пасивни мерки), финансирани изцяло от 

държавния бюджет към насърчаване на заетост и предоставяне на социални услуги, подкрепящи 

социалното включване на уязвимите групи (активни мерки). Двата компонента на социалното 

подпомагане – “социални услуги” и „парично подпомагане”, не следва напълно да се отделят, а да се 

допълват взаимно, за да отговорят на комплексните потребности на лицата. 

За нас е важно да отбележим и подчертаем още веднъж едно от ключовите предизвикателства, 

които имат значение за повишаване на качеството на социалните услуги, тяхната ефективност, 

ефикасност и в крайна сметка иновативност (да бъдат търсени все по-модерни и резултатни начини да 

бъдат удовлетворявани потребностите на уязвимите групи), а това е неравнопоставеността на всички 

доставчици и смесване на ролите по планиране, управление и контрол на услугите. Общината се явява 

доставчик на социални услуги, който априори има достъп до финансиране и предоставяне на социални 

услуги. Общинските структури-доставчици на социални услуги не подлежат на лицензиране и 

регистрация за разлика от частните доставчици. И възможностите на частните доставчици да 

предоставят социални услуги като делегирана държавна дейност или местна дейност, финансирани с 

публични средства зависи изцяло от решението на кмета, което често се влияе от други фактори, а не 

от стремежа да се гарантират качествени и ефективни социални услуги на населението. 

Регламентирането на конкурсната процедура, като единствена форма за възлагане предоставянето на 

социални услуги на частни доставчици, се оказва пречка пред формиране на публично -частни 

партньорства в социалната сфера, особено в хипотезите, когато частният партньор е инвестирал в 

социална инфраструктура и/или развитие на конкретните услуги. 

II. Конкретни бележки 

Предвид изложеното ние бихме подкрепили концепция и законопроект, регламентиращи по нов 

начин следните обществени отношения: 

 

1. Обществените отношения, свързани с нов начин на дефиниране на понятието „Социални 

услуги“, техните цели и видове. 
Изработването на Закон за социалните услуги е продиктувано от осъзнатата необходимост за 

осъвременяване на нормативната уредба, свързана с предоставянето на социални услуги в съответствие 

с техните функции и подобряване на системата – административна и функционална. В момента 

                                                 
1 Настоящият документ е общо становище на Български център за нестопанско право, Национална мрежа за 

децата, Международни социални служби България, Фондация „За нашите деца“, Сдружение Еквилибриум, 

Институт за социални дейности и практики, Фондация „Светът на Мария“ и Фондация „Сийдър“.  
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различните видове социални услуги в общността и в специализирани институции са посочени в чл.36 

от ППЗСП. За всеки вид социална услуга е налице легална дефиниция в Допълнителната разпоредба 

на ППЗСП. Анализа на тези легални определения показва, че видовете услуги не се дефинират чрез 

конкретните функции на подкрепа, а по скоро се идентифицират с мястото и сградата на предоставяне 

на услугата. Също така, при ползване на всички видове социални услуги обикновено не се държи 

сметка за конкретния времеви период, в рамките на който лицето се нуждае от услугата. За да се 

промени тази тенденция и да се създадат възможности услугите да бъдат гъвкаво адаптирани към 

нуждите на потребителите, е необходимо ново дефиниране на отделните видове социални услуги, 

основано на функции и дейности на подкрепа.  

 

В същото време, дефинирането на социалните услуги чрез функциите на подкрепа следва да се прави 

разлика между социални услуги, предоставяни на лица с увреждания и услуги, предоставяни на лица в 

риск. Друго важно разграничение е предоставянето на социални  услуги за деца и за възрастни.  

 

При конкретното регламентиране на социалните услуги, следва да се развият механизми, които да га-

рантират: 

 социалните услуги да бъдат всеобхватни и персонализирани, обмислени и предоставяни чрез 

интегриран, подход за да могат да отговорят на многобройните индивидуални потребности на 

населението; 

 определянето и предоставянето на услуга трябва да отчита разнообразието от потребители; 

 избор на индивидуални решения, гарантиращи териториална близост между доставчика на ус-

луги и ползвателя, като така се осигурява равен достъп до услугите в рамките на територията; 

 осигуряване на автономност на доставчиците на услуги, които имат нужда от това, за да се 

справят с разнообразието и променливия характер на социалните потребности; 

 солидарност и публично финансиране, така че да се осигури равен достъп, независещ от благо-

състояние и доходи. 

 

Конкретното ни предложение е първата глава на закона да урежда следния кръг въпроси: 

Дефиниция на социална услуга, цели на закона, принципи, класификация на социалните услуги по 

различни критерии.  

 

Не подкрепяме кодификацията на материята по отношение услугите и мерките за закрила за деца, 

защото в Закона за закрила на детето са регламентирани обществените отношения, свързани с 

гарантиране на правата на децата. Социалните услуги за деца да имат принос в гарантирането на 

правата на децата, но те следва да се разграничават от мерките за закрила и другите инструменти, 

свързани с правата на децата. В тази връзка не считаме за удачно механичното смесване на мерки за 

закрила и социални услуги за деца. 

2. Обществени отношения, свързани с осигуряване на достъп до услугите  

 

На първо място, осигуряването на достъп ще засегне сериозно въпроса по нов начин да се уреди 

кой може да бъде ползвател на социалните услуги. Дефинирането на социалните услуги по нов начин 

ще даде възможност в процеса на оценката на нуждите на лицата от социална подкрепа много точно да 

се идентифицират техните обективни потребности и те да получат точно този набор от услуги, които 

най-адекватно отговарят на техните потребности. Следва да се финансират само услуги, от които 

лицата имат нужда, на база оценката на индивидуалните им потребности.  

Важният въпрос е кой ще извършва тази оценка на потребностите. Предвид българския контекст 

ние считаме, че отделянето на оценката от доставката и възлагането й на различен от Дирекции 

„Социално подпомагане“ и доставчика субект би създало излишно бюрократизиране на оценката и 

деформации, както при извършването на оценката, така после и при предоставянето на услугата. В тази 

връзка бихме подкрепили една мултидисциплинарна оценка, която обаче се извършва в рамките на 

доставчика на социалната услуга, като му се позволи да включва различни специалисти и се осигурят 

средства за това. Също така, е изключително важно процесът по оценка да бъде ясно разграничен от 

воденето на случай, който следва изрично да бъде регламентиран на законово ниво, включително 

създаване и прилагане на индивидуалния план, задачи на воденото на случая и др.    
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В концепцията е включена необходимостта от „създаване на законова основа за разработване на 

детайлни критерии и стандарти за качество на социалните услуги“, като се предвижда „разработването 

и въвеждането на система за оценка на качеството, която ще  позволи реалното отчитане на резултатите 

от услугите и крайния ефект върху потребителя.“ Считаме, че тази законова основа следва да се базира 

на Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги. Настоящият модел на 

регламентиране на социалните услуги през методики на АСП за отделните услуги по-скоро 

администрира процеса, отколкото да насърчава креативност и иновации в услугите, защото не поставя 

фокус върху качество, резултат и ефект, а върху пунктуално изпълнение по образец на оперативни 

правила, които по-скоро пречат, а не помагат на услугите. Затова е от първостепенна важност 

качеството на социалните услуги и тяхното въздействие върху потребителите да бъде реалния фокус, 

чрез който се отчита тяхната ефективност, като това става на базата на подробно разработени критерии, 

които да не допускат субективни преценки за това какво представлява тя. 

Също така, е изключително важно да се регламентира ясно процесът на планиране на социалните 

услуги и механизмът на тяхното разкриване. Следва да бъдат разписани задължения за областните ад-

министрации, общините и териториалните структури на АСП, с цел гарантиране равномерното и адек-

ватно планиране и разпределение на социалните услуги. Общините следва да гарантират на местно 

ниво, че жителите на съответната община - представители на различни целеви групи, ще имат достъп 

и ефективна подкрепа като съвкупност от дейности и мерки, съответстващи на конкретните им нужди. 

Следва изрично да бъде въведен ангажимент за осигуряване на социални услуги на всички рискови 

групи в съответната община. Едновременно с това, за Областните администрации, АСП и нейните ре-

гионални дирекции следва да се запази ролята на гарант на държавната политика в социалната сфера, 

когато е установена нужда от общините за разкриване на дадена услуга.  

Регионалното планиране следва да бъде водещо при разкриване на социалните услуги и е необ-

ходимо да бъде въведен ясен механизъм, чрез който то да се осъществява периодично и да бъде ин-

формирано от актуална информация за нуждите на местното население и рисковите групи в региона. 

В законопроекта следва да бъде включена идеята за областен модел на социални услуги, което не е 

равно нито на настоящите областни планове за социални услуги, нито на предложената в концепцията 

карта на потребностите. Следва да бъде създаден регламент за изграждане и управление на социални 

услуги, които са с областен статут и да се разделят услугите, които са общински от тези, които се уп-

равляват на ниво област. Това важи в особена степен за някои услуги, като например приемната грижа 

за деца, където областното планиране е от ключово значение за равномерния достъп и качеството на 

услугата. 

Важно е в планирането на услугите и в оценката на потребностите на местната общност да може 

да участва самата общност, чрез предвидени за това механизми за допитване и консултации. Това 

следва да включва и децата, чрез адекватни механизми за осигуряване на детското участие. 

 

Конкретното ни предложение е втора глава на закона да урежда следния кръг въпроси:  

Водене на случай, оценка, организиране на процес за предоставяне на услугите, качество, планиране 

на социалните услуги, механизъм за разкриване на социални услуги. 

 

3. Обществените отношения, свързани със статута на доставчиците на социални услуги и 

гарантиране на тяхната равнопоставеност. 
 

Отделните доставчици на социални услуги следва да функционират в условия на 

равнопоставеност. Независимо дали общината предоставя услугите или те са предоставяни от частни 

доставчици, по отношение на тях следва да са в сила едни и същи правила и изисквания. В тази връзка 

бихме подкрепили да се регламентира изискване общините да предоставят социални услуги чрез 

създадени от тях юридически лица. Ръководителите на общинските юридически лица, доставчици на 

социални услуги следва да се назначават по реда на съответния акт, регламентиращ тяхното възникване 

и тези юридически лица, създадени от общините, да подлежат на регистрация и съответно лицензиране 

/в хипотезата на предоставяне на услуги за деца/, така както тези изисквания важат за частно-правните 

субекти. Съответно работодател на персонала в общинските юридически лица, доставчици на социална 

услуга (делегирана от държавата дейност или местна дейност) да бъде техният ръководител. При тези 

условия, всеки доставчик ще може да се възползва от положителните страни на единния финансов 

стандарт и да го разходва свободно, подобно на частните доставчици, единствено с оглед гарантиране 

на качеството на предлаганите социални услуги. По този начин ще се мотивира мениджърски подход 
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при разходването на средства, както и възможностите всички доставчици на социални услуги да 

оптимизират своята дейност. Наред с това, с новия законопроект за социалните услуги би следвало да 

се решат всички съществуващи проблеми от неправилното прилагане на единния финансов стандарт 

през последните години, свързани с предоставяне на по-малко финансови средства в рамките на 

единния финансов стандарт от страна на общините, като възложители на частни доставчици на 

социални услуги или изискването да бъде финансово отчитан като проектно финансиране с отделни 

финансово-оправдателни документи. 

 

Конкретното ни предложение е трета глава на закона да урежда следния кръг въпроси:  

Видове доставчици на социални услуги, процедура по регистрация и лицензиране, изисквания за 

предоставяне на социалните услуги, включване на потребители в процеса на вземане на решения при 

организиране на социалните услуги.  

 

4. Обществените отношения, свързани със социалното договаряне 
 

Рамката за качество на услугите от обществен интерес в Европа определя социалните,  здравни 

и образователни услуги, насочени към деца и възрастни, като основна „защитна мрежа“ за гражданите, 

която спомага за насърчаване на социалното сближаване. В контекста на бюджетните ограничения, пред 

които понастоящем са изправени публичните администрации, и необходимостта от финансова 

консолидация Рамката за качество на услугите от обществен интерес в Европа изисква да се гарантира, 

че се предоставят висококачествени услуги, възможно най-ефикасно и икономически ефективно. В 

политическите насоки, представени от председателя на Комисията през 2009 година, се говори за 

модернизацията на сектора на услугите, като един от начините за стимулиране на нови източници на 

растеж и социално сближаване и се посочва, че „трябва да се даде тласък на цялостното развитие 

на сектора за социални и здравни услуги”. 

Социалните услуги по правило имат предназначение да постигат специфични цели, свързани с 

повишаване на качеството на живот на потребителите и да осигуряват, когато се налага, подкрепа за 

достъп до другите сфери – образование, здравеопазване, заетост. В тази връзка, социалните услуги 

следва да бъдат ориентирани към личността на потребителя, да отговарят на неговите потребности, да 

са проектирани и предоставяни по начин, който развива способността на лицата да водят независим 

живот, и да играят ролята на ключов инструмент за защита и гарантиране на основни човешки права. 

Често на социалните услуги се възлага да изпълняват превантивна свързваща роля, адресирана към 

всички граждани, независимо от техните доходи и благосъстояние, като социалните услуги играят роля 

в създаването на равни възможности за всички индивиди да участват в обществото. 

Постигането на тези специфични цели в реалността зависи изключително от начина, по който 

социалните услуги са организирани, предоставяни и финансирани. Поради това не е случайно, че в 

Общата рамка за качество на социалните услуги от общ интерес в Европа е предвидено, че развитието 

на социалните услуги изисква участие и сътрудничество между всички заинтересовани страни 

(публичния и частния сектор, потребителите на услуги, социалните партньори и НПО, действащи в 

социалния сектор на местно ниво). Създаването на взаимодействие и обединение (синергия) между 

всички заинтересовани страни относно разработването на политики, оценка на нуждите, планиране на 

услугите, предоставяне на услугите, мониторинг и оценка ще гарантира предоставяне на адекватни и 

достъпни социални услуги, които способстват за социално включване. И наличието на такова 

взаимодействие в Общата рамка за качество на социалните услуги от общ интерес в Европа е изведено 

като качествен критерий при оценка на отношенията и партньорството между доставчиците на 

социални услуги, публичния сектор, социалните партньори и други заинтересовани страни. В 

контекста на така споменатите тенденции за развитие на социалните услуги в Европа и значението им 

като средство за социално включване е видно, че социалното договаряне има огромен ресурс да 

отговори на изискванията и установените качествени критерии и да се превърне в ключов механизъм 

за последователно провеждане на модерни и иновативни политики в сферата на социалните услуги.  

Социалното договаряне създава предпоставки за ясно дефиниране на ролите, като публичната 

администрация се фокусира върху свои присъщи компетенции като разработване и провеждане на 

политики в социалната сфера, финансиране и контрол, вместо ангажиране в директно предоставяне на 

социални услуги. Съответно частните доставчици имат възможност да впрегнат своята иновативност, 

гъвкавост и стремеж към усъвършенстване на услугите в процеса на тяхното предоставяне, при 

осигурено публично финансиране. Големият принос на социалното договаряне намира израз в 
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разделянето на финансирането на услугите от самото предоставяне на услугите. Социалното 

договаряне отразява модела на публично финансиране-частно предоставяне на социални услуги 

възникнал като хибрид между други два модели - на традиционния модел, в който публичните власти 

са ангажирани едновременно във финансирането и предоставянето на услугите и модела при който 

услугите се финансират и предоставят изцяло от частни доставчици. Разделянето на финансирането от 

предоставянето на услугите създава предпоставки за по-адекватен контрол върху качеството на 

услугите, способства за избягването на конфликт на интереси, стимулира доставчиците да развиват 

услугите си и в крайна сметка води до по-качествени социални услуги, които подкрепят ефективно 

тези, които търсят подкрепат. 

Поради така изложените аргументи ние не споделяме виждането, изразено в становището на 

профсъюзните организации КТ „Подкрепа“ и КНСБ, че следва да се ограничат възможностите за 

ползване на публични средства при предоставяне на социални услуги от частни доставчици. Също така 

не считаме за целесъобразно търговците като субекти да бъдат изключени от кръга на частни 

доставчици, които имат достъп до публични средства чрез механизма на социалното договаряне. Едно 

такова законодателно решение би създало неравнопоставеност сред частно-правните субекти, 

доставчици на социални услуги и би противоречало на Общата рамка за качество на социалните услуги 

от общ интерес в Европа. 

Практиката в България е доказала ефективността на социалното договаряне и потребността 

действащата правна рамка да бъде усъвършенствана. В този контекст бихме подкрепили разпоредби, 

които регламентират хипотези на пряко договаряне, без провеждане на конкурс когато: (1) доставчикът 

е титуляр на право на собственост или на право на ползване върху имущество, ангажирано в процеса 

на предоставяне на услугите или на сградния фонд, в който се предоставя социалната услуга, предмет 

на договаряне; (2) налице е обективна нужда/потребност от конкретната услуга и доставчикът е 

инициирал разкриването на услугата, предмет на договаряне и я е предоставял в продължение на 

определен период от време /например една година/ и (3) доставчикът покрива критериите за качество 

и ефективност на предоставяната от него услуга. Прякото договаряне би следвало да се регламентира 

като прозрачна процедура, в която отново се оценява ресурса на доставчика и неговите възможности да 

предоставя качествени социални услуги. В закона е необходимо да се предвиди възможност пряко 

договаряне да се инициира по инициатива на частния доставчик. 

 

Конкретното ни предложение е четвърта глава на закона да урежда следния кръг въпроси: 

Договаряне на социалните услуги, процедури за възлагане, процедура за пряко договаряне, контрол в 

рамките на възлагането, финансиране на социалните услуги.  

 

    5. Обществените отношения, свързани с настаняване на възрастни лица в специализирани 

институции. 

 Разпоредбите от законопроекта регламентиращи настаняването на възрастни лица в 

специализирани институции следва да бъдат изцяло в унисон с Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, която е ратифицирана от Република България и е част от действащото право, както 

и с решенията и практиката на ЕСПЧ2. Недопустимо е да се допуска заместване на волята на лица с 

интелектуални затруднения или психични проблеми и те да се настаняват в специализирани 

институции въз основа на решение на трети страни. Наред с това, задължително би следвало да се 

предвиди настаняването в специализирани институции да бъде срочно, а не за неопределен период от 

време. Защото съгласно трайната практика на ЕСПЧ в решението по делото Станев срещу България,  

Съдът е направил извода, че лишаване от свобода е налице при следните обстоятелства: a) когато 

жалбоподателят, поставен под пълно запрещение и настанен по искане на неговия законен 

представител в психиатрична болница се е опитал безуспешно да я напусне (Щукатуров срещу Русия, 

№ 44009/05, параграф 108, 27 март 2008 г.); б) когато жалбоподателката първоначално се е съгласила 

на престой в клиника, но впоследствие се е опитала да избяга (Щорк, по-горе, параграф 76); в) в случай, 

когато жалбоподателят е пълнолетен и неспособен да даде съгласието си за настаняване в психиатрична 

институция, но никога не се е опитал да я напусне (Х.Л. срещу Обединеното кралство, № 45508/99, 

параграфи 89–94, ЕСПЧ 2004-IX).  Съдът е заявил също така, че правото на свобода заема твърде важно 

място в едно демократично общество, за може едно лице да загуби защита само защото е приело да 

бъде задържано (Де Вилде, Омс и Версип срещу Белгия, 18 юни 1971 г., параграфи 64–65, серия A № 

                                                 
2 Делото Станев срещу България 2012г., делото Станков срещу България 2015г.  
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12). Следователно, държавата е длъжна да предприема мерки, предоставящи ефективна защита на 

уязвимите лица, по-специално разумни мерки за предотвратяване на лишаването от свобода, за което 

властите са знаели или е трябвало да знаят (Щорк, по-горе, параграф 102). В този контекст недопустимо 

е в социалното законодателство да залегнат норми, които дават възможност за заместване на волята на 

лицата при настаняване в специализирани институции и това настаняване да бъде за неопределен 

период от време, дори това да е станало с тяхно съгласие. Също така важно е да се регламентира и 

съдебен контрол по отношение на настаняванията. 

 Според концепцията, в новия закон следва да бъдат регламентирани всички водещи принципи 

на реформата за деинституционализация. Тук следва да се обърне специално внимание на децата и 

възрастните с увреждания и необходимостта от преход от институционална грижа към независим живот 

в общността. Предлагаме да бъде заложено използването на Международната класификация на 

функционирането, уврежданията и здравето (ISF) на Световната здравна организация, в която е 

залегнал социалния, а не медицинския, подход към увреждането. 

 

Конкретното ни предложение е пета глава на закона да урежда следния кръг въпроси:  

Договаряне на социалните услуги с потребителите, процедура за настаняване в специализирани 

институции, съдебен контрол.  

 

      6. Обществените отношения, свързани с развитието на интегрираните услуги. 

 

В законопроекта следва да се регламентира и възможността за интегрирани интервенции (които 

предполагат едновременни хоризонтални интервенции с оглед осигуряване на образование, достъп до 

здравна грижа и социална подкрепа).  Интегрираната подкрепа е необходимо да се развие не като нов 

вид социални услуги, а като правни възможности за доставчиците да ползват ресурси от различните 

системи за осъществяване на тези хоризонтални интервенции. Също така, за да може да бъде осигурено 

взаимодействието между различните системи, е необходимо да бъдат разписани различни 

координационни механизми за взаимодействие и работа по общия случай на конкретния човек от 

страна на различните институции.  

 

Конкретното ни предложение е шеста глава на закона да урежда следния кръг въпроси:  

Възможност за предоставяне на интегрирани интервенции и координационни механизми.  

 

В заключение, като представители на доставчици на услуги, граждански организации и мрежи 

с дългогодишен опит и експертиза в развиването и прилагането на различни услуги за деца и възрастни, 

ние сме готови да продължим и подкрепим работата по конкретни текстове на законопроекта 

конструктивно и добронамерено, но след дискусия и съгласуване на обща визия за структура на закона 

и глави, като ясно се посочи какъв кръг обществени отношение ще уреждат те. Всеки друг опит един 

от участниците да представи „свои“ конкретни текстове, извън общоприетата рамка, ще развали 

усещането за диалог, което Министерството на труда и социалната политика от дълги години гради в 

партньорството си с гражданските организации.  


