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1. Информация за EASPD
2. Европейски стълб на социалните права
3. Нова многогодишна финансова рамка
4. Обществени поръчки
5. Европейски избори 2019 г.



• Създадена през 1996 г.
• Представлява 17 000 услуги за 

подкрепа в Европа
• Мисия: насърчаване на равните 

възможности чрез
висококачествени услуги за 
подкрепа 

• Акредитирана към конференцията 
на държавите-страни по 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания



Европейският стълб на социалните права

 Европейският стълб на социалните

права

 е компас за развитието на по-социална Европа;

 е свързан с предоставянето на нови и по-

ефективни граждански права, вземайки под

внимание новите влияния (в т. ч. технологиите,

променящите се нужди и др.);

 ще служи за отправна точка на ЕС и страните-

членки по отношение на необходимите стъпки

за осигуряване на достъп до тези права.



11. Грижи и подкрепа за деца

17. Включване на хора с
увреждания

18. Дългосрочна грижа

19. Жилищна политика и
подкрепа за бездомни лица

20. Достъп до основни услуги

Европейският стълб на социалните права
и социалните услуги

1. Образование, обучение и
учене през целия живот

2. Равенство между половете

3. Равни възможности

4. Активна подкрепа за заетост

5. Баланс между
професионалния и личния
живот

• Европейският стълб на социалните права включва 20 принципа, 
повечето от които са пряко свързани със социални услуги.



Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г.



InvestEU

• Какво е значението на InvestEU за социалните услуги?
 Фондът InvestEU ще изпълнява функциите на публична гаранция за

улесняване достъпа на социалните услуги до по-добри заеми, по-
конкретно чрез €4 млрд. за социални инвестиции и умения (с цел
„отключване“ на обща инвестиция от €40 млрд.).

 InvestEU ще насърчава изграждането на финансовия капацитет на
социалния сектор чрез бюджет от €500+ млн.

• Какви проекти за изграждане на социална инфраструктура може
да финансира?
• Изграждане и преструктуриране на сграден фонд в социалния сектор
• Мерки за енергийна ефективност на сгради в социалния сектор
• Дигитализация в социалните услуги
• Достъпност в социалните услуги
• Създаване на базирани в общността услуги



Приложение на Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)

• Основно приложение на ЕСИФ
 Финансиране на социалния сектор в периоди на

бюджетни съкращения
 Допълване на националните ресурси
 Увеличаване броя на иновативните практики

• Примери
• Подкрепа за заетост и образование
• Обучение на персонал
• Изграждане на нови съоръжения за грижа и подкрепа
• Управление на дейности



Други фондове на ЕС

• Други фондове на ЕС (Horizon Europe, Digital
Europe, Erasmus+, Solidarity Corps и др.)

 Изследователска работа в социалния сектор (събиране
на данни и др.)

 Възможности за учене през целия живот
 Приложение на помощни технологии
 и др.



Препоръки на EASPD

• Новата многогодишна финансова рамка може да има
положително влияние, ако се основава на солидна
законодателна рамка.

• Мониторингът на разходването на средства на
многогодишната финансова рамка трябва да се
подобри.

• Достъпът и управлението на средствата от по-малки
организации следва да се подобрят.

• Сътрудничеството с потребителите (принципът на
партньорството) е ключово при разработването на
проекти, насочени към реални нужди.



Ключови послания

1. Нужда от инвестиции в услугите за подкрепа

2. Социалното включване като цел 

3. Подобряване на достъпа до фондовете на ЕС

4. Бюджет на ЕС = Качествени инвестиции

Позиция на EASPD по новата многогодишна финансова 
рамка

http://easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Policy/MFF/easpd_position_on_mff.pdf


• Законодателството на ЕС за обществените 
поръчки изисква всички обществени
поръчки над определен праг да бъдат
обявени на търг с цел спазване принципите
на прозрачност, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация. 

• Най-добро съотношение между цена и 
качество / най-ниска цена или най-малък 
разход

• Критерии за качество: включване на 
потребителите в оценката на качеството

• Диалог между доставчика и купувача / 
партньорство

• Договори с голяма продължителност, които
позволяват гъвкавост

Обществени поръчки



• Нов Европейски парламент –
2019 – 2024 г.

• Европейска комисия –
настоящият мандат на 
Комисията изтича на 31 
октомври 2019 г.

• Защо са от значение?
• Многогодишната финансова 

рамка

• Европейската стратегия за 
хората с увреждания

• и др.

Европейски институции



Конференция на EASPD

• Хелзинки, 3-4 октомври 2019 г.

www.kvps.fi/en/staff-matters/


