
 

Агенция за социално подпомагане 



 Социалните услуги са съвкупност от 
дейности, чрез които се подпомагат хората 
с увреждания и старите хора да водят 
независим начин на живот и се подкрепя 
тяхното социално включване. 

 Управлението на социалните услуги е 
многостранен и многопластов процес, 
който протича на различни нива и чиято 
крайна цел е подобряване качеството на 
живот на хората.  

 



 Министерски съвет 

 Министерство на труда и социалната 
политика 

 Агенция за социално подпомагане 

 Областни и общински администрации 

 Доставчици на социални услуги 



 Министерски съвет определя държавната 
политика в областта на социалното 
подпомагане, което включва и социалните 
услуги. 

 Последният стратегически документ в 
тази област е приетата с Решение № 2 от 7 
януари 2014 г. на Министерски съвет 
Национална стратегия за дългосрочна 
грижа. 



 Основната цел на Стратегията е създаване 
на условия за независим и достоен живот 
на възрастните хора и хората с 
увреждания чрез: 

 

 подобряване на достъпа до качествени 
социални услуги; 

 деинституционализация на грижата; 

 насърчаване на взаимодействието между 
здравните и социалните услуги. 



 За изпълнение на Националната 
стратегия предстои разработване на План 
за действие, в който ще бъдат включени 
конкретни проекти в областта на 
дългосрочната грижа. 

 В Плана за действие ще бъдат заложени 
необходимите мерки, източници и размер 
на финансиране, включително и от 
Структурните фондове на ЕС. 



 изпълнява държавната политика в областта на 
социалните услуги;  

 осъществява специализиран контрол на 
социалните услуги чрез инспектората на 
Агенцията за социално подпомагане; 

 координира и контролира дейностите по 
планиране и развитие на социалните услуги; 

 разрешава откриване, закриване, промяна на вида 
и капацитета на социални услуги, когато са 
делегирани от държавата дейности; 

 регистрира лицата по чл. 18, ал. 1, извършващи 
социални услуги, при условия и по ред, 
определени с правилника за прилагане на закона; 

 осъществява методическо ръководство по 
предоставянето на социални услуги. 
 
 



 Управлението на социалните услуги на 
областно ниво се осъществява чрез 
разработване на Областни стратегии за 
развитие на социалните услуги. 

 Стратегиите се разработват  въз основа 
на анализ на потребностите от 
социални услуги във всяка община от 
територията на областта. 



 Управлението на социалните услуги на 
местно ниво се осъществява чрез: 

 Разработване и приемане на Общински 
стратегии за развитие на социалните услуги; 

 Приемане на годишни планове за развитие 
на социалните услуги; 

 Обществени съвети за контрол на 
социалните услуги; 

 Доставчици на социални услуги. 



 Кметът на общината управлява 
социалните услуги на територията на 
съответната община, когато са 
делегирани от държавата дейности или 
местни дейности и е работодател на 
ръководителите на тези услуги с 
изключение на случаите на възлагане 
на управлението. 



 Всички дейности в областта на социалните 
услуги за пълнолетни лица се предоставят 
при спазване на критерии и стандарти, 
определени с правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане; 

 Контролът върху социалните услуги за деца 
се осъществява от Държавната агенция за 
закрила на детето, в съответствие с 
Наредбата за критериите и стандартите за 
социални услуги за деца.  



 Агенцията за социално подпомагане разработи 

проект на Наредба за критериите и 

стандартите за качество на социалните услуги 

за пълнолетни лица. 

 Проектът на Наредба е предоставен на 

Министерство на труда и социалната политика 

за обсъждане. 




