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ОТВОРЕНО ПИСМО 

От Националната асоциация за приемна грижа 

 

Относно предложения за гарантиране на социалната сигурност на приемните родители чрез 

въвеждане на договор по специалния Закон за социалните услуги за регулиране на предоставянето 

на услугата „Приемна грижа“ от приемните родители 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

През 2018 г. и 2019 г. Народното събрание прие законодателен пакет, насочен към  

подобряване ефективността на политиките за подкрепа на уязвими групи българи - деца и хора с 

увреждания, деца, лишени от родителски грижи и други нуждаещи се от подкрепа. Продължава да се 

изпълнява и поетият ангажимент за деинституционализация на децата. Безспорен факт е, че няма 

по-ефективна грижа за децата в риск от отглеждането им в семейна среда. 

Единствената социална услуга, която осигурява отглеждане на деца, лишени от родителски 

грижи, в семейна среда, е приемната грижа. Въпреки изключителната роля на приемните родители за 

осигуряването на адекватна подкрепа за децата в нужда, те продължават да бъдат лишени от 

всякаква социална сигурност. Проблем, за който Националната асоциация за приемна грижа 

многократно е настоявала да бъде намерено решение, но към момента без резултат. 

Ние разбираме, че приемната грижа е специфичен труд, който излиза от рамките на 

трудовото правоотношение. Но считаме, че в контекста на новото законодателство би могъл да се 

въведе нов вид договор - за предоставяне на тази социална услуга, който да бъде регламентиран в 
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Закона за социалните услуги. Следва да бъдат направени и съответните промени в други закони - 

Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците на  

физическите лица, с които да се регламентира осигуряване за всички видове рискове на приемните 

родители0, а не само за пенсия и за здраве.  

Подобни договори няма да бъдат прецедент в българското законодателство. В чл. 76, чл. 77 и  

чл. 78 на новия Закон за физическото възпитание и спорта например е регламентирано, че 

спортистите – аматьори, професионалните спортисти и треньорите сключват с клубовете възмездни 

договори, като дори са регламентирани задължителните клаузи в тях. В момента Министерството на 

финансите предлага промяна в параграф 1 на Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица, в която се допълва като приравнен на трудовия договор горецитираният договор по Закона за 

физическото възпитание и спорта. Със специални закони са регулирани и правоотношенията на 

полицаите, военните, служителите на съдебната власт, държавните служители. Специфичен вид 

договор е и договорът по чл. 114а от Кодекса на труда – насочен към конкретна икономическа 

дейност. На самоосигуряващите се лица също е дадена възможност да избират за кои рискове искат 

да се осигуряват. 

Предвид гореизброеното считаме, че при достатъчно воля и желание би могло да бъде 

гарантирана в по-голяма степен социалната сигурност на хората, които се грижат за може би „най-

трудните“ деца у нас. 

За пореден път ще напомним, че макар да полагат 24-часова грижа за децата на България, те 

нямат право на осигуряване за общо заболяване и майчинство, за безработица и трудова злополука. 

В същото време не е осигурена никаква сигурност за тяхната заетост, тъй като тя зависи от 

насочването на деца към тях, което може да не стане с месеци. През този период те са обречени да 

бъдат без доходи, тъй като не могат да разчитат на никакви обезщетения. Ако поради заболяване или 

инцидент, се окажат в невъзможност да се грижат за дете в продължителен период от време, не 

могат да разчита и на обезщетение за болест, нито за бременност и раждане и за  гледане на дете, 

ако решат да станат майки.  

Вярваме, че този път, в контекста на новото социално законодателство, с което 

правителството заяви като свой основен приоритет социалната политика, ще бъде намерена 

достатъчно политическа воля за намиране на решение, което да подобри съществено положението 

на приемните родители и да им позволи по-спокойно да изпълняват своята благородна професия. 

Всички ние им го дължим, тъй като благодарение на тях деца, лишени от родителски грижи, имат 

шанс да израснат без поведенчески и образователни дефицити, каквито се трупат в социалните 

домове или при неглижиране у дома, и могат да бъдат полезни както на себе си, така и на 

обществото. 
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