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Реформа в областта на социалните 

услуги

 Реформата в сферата на социалните услуги – ключов

приоритет на Министерството на труда и социалната

политика;

 Специален фокус се поставя върху:

 развитие на услугите в общността, включително и в

домашна среда;

 развитие на интегрирани услуги;

 реализиране на процеса на деинституционализация.



Промени в Закона за социално подпомагане, 

приети през месец януари 2016 г. 

Основни промени:

 Подобряване и облекчаване на регистрационния и

лицензионния режим за доставчици на социални услуги;

 Регламентиране на отговорностите относно събирането

на таксите за ползване на социални услуги, финансирани

от държавния бюджет;

 Подобряване на достъпа до социални услуги;

 Прецизиране на функциите и отговорностите на

Агенцията за социално подпомагане и общините.



Основни промени за подобряване на 

достъпа до социални услуги

 желанието и избора на лицата – водещ принцип при 

предоставяне на социални услуги;

 прилагане на индивидуален подход;

 изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от 

подкрепа и индивидуален план за подкрепа;

 мултидисциплинарен екип за разработване на оценката и 

плана за подкрепа;

 максимален срок за настаняване в специализирани 

институции;

 настаняване по съдебен ред на лицата, поставени под пълно 

запрещение, в социални услуги в общността от резидентен тип 

и в специализирани институции.



КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (1)

Прецизиране на статута и обхвата на социалните 

услуги;

Обединяване на цялата материя относно 

социалните услуги в единен нормативен акт;

Въвеждане на по-добър подход за планиране на 

социалните услуги;

Въвеждане на механизми за контрол на 

географското разпределение на услугите на 

територията на страната;



КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ (2)

Въвеждане на индивидуален и 

мултидисциплинарен подход при оценката на 

потребностите и предоставянето на социалните 

услуги;

Поетапно въвеждане на принципа „парите 

следват клиента“ – финансиране, ориентирано 

към потребителя, а не към запълване на 

„капацитет“;

Въвеждане на механизъм за оценка на 

ефективността и ефикасността на социалните 

услуги;



КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (3)

Подобряване на механизмите за организиране 

и управление на социалните услуги;

Създаване на законова основа за разработване 

на детайлни стандарти за качество на услугите;

Подобряване на контрола на качеството на 

услугите и разходването на публични средства;

По-голямо участие на потребителите при 

планиране и предоставяне на услугите;



КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ (4)

Регламентиране в закона на основните права на 

потребителите на социални услуги, включително 

и отговорност при нарушаването им;

Създаване на законовите предпоставки за 

развитие на междусекторни интегрирани услуги;

Регламентиране на всички водещи принципи 

на реформата за деинституционализация;

Други.



Операция „Нови стандарти за социални 

услуги’’

Цел: Подобряване на достъпността, ефективността и

качеството на социалните услуги, както и реализирането на

процеса на деинституционализация.

 Дейности, свързани с разработването на:

 Финансови модели за остойностяване предоставянето на

социалните услуги;

 Стандарти за качество на социалните услуги;

 Предложения за промени в нормативна уредба;

 Плана за действие за изпълнение на Националната

стратегия за дългосрочна грижа;

 Модел за планиране на минимален пакет от услуги на

областно и общинско ниво, карта на потребностите и

карта на услугите на национално ниво.



План за деинституционализация на 

грижата за възрастните хора и хората с 

увреждания 2016-2020 г.

Планът ще се фокусира върху:

 мерки, необходими за спешното закриване на

специализираните институции с най-лоши условия на

живот и некачествена грижа за потребителите;

 пилотиране на нов здравно-социален модел на грижа в

общността;

 мерки за подкрепа в домашна среда с цел превенция на

институционализацията;

 въвеждане на съвременни стандарти за качество и

финансиране на социални услуги и интегрирани здравно-

социални услуги;

 подобряване на цялото законодателство в областта на

социалните услуги.


