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Стратегически документи (1) 
Национална стратегия за намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020 година 

 Приета с Протоколно решене № 5 на МС от 6 февруари 
2013 година 

 

 Визията на Стратегията е към 2020 г. България да е 
държава, в която качеството на живот на уязвимите групи 
е повишено и са създадени условия за тяхното пълноценно 
социално включване 

 

 Част от мерките в Стратегията са ориентирани към 
подобряване на планирането на социалните услуги в 
отделните сектори, включително на регионално ниво, 
както и на съгласуваността при тяхното планиране 



Стратегически документи (2) 
Национална стратегия за дългосрочна грижа 
 Приета с Решене № 2 на МС от 7 януари 2014 година 

 

 Създаване на условия за независим и достоен живот на 
възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето 
на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна 
грижа според индивидуалните им потребности 
 

 Развиване и предлагане на мрежа от социални услуги в 
общността 

 Нормативно регламентиране на стационарни, мобилни и 
интегрирани междусекторни услуги в общността 

 Устойчиво финансиране на услугите за дългосрочна грижа 

 Подобряване на механизма за координация между социалната и 
здравната системи 

 Закриване и/или реформиране на функционално остарели 
специализирани институции 

 Преструктуриране на системата за стационарно лечение на болни 
с психични разстройства и деинституционализация на грижата 

 Предстои разработването на План за действие за 
изпълнението й 

 



Стратегически документи (3) 
Стратегия за осигуряване на равни възможности на 

хората с увреждания 2008 – 2015 година 

 Стратегията цели ефективното прилагане на политиката на 
Българското правителство за подобряване качеството на 
живот на хората с увреждания  
 

 Визията е създаване на гаранции и стимули за 
равнопоставеност на хората с увреждания и тяхната успешна 
реализация в живота на обществото 
 

 Очертава мерките, които да се осъществят, за премахване на 
бариерите (психологически, образователни, социални, 
културни, професионални, финансови и архитектурни)  пред 
социалното включване на хората с увреждания 
 

 Приоритетните линии на Стратегията са свързани със: 
 създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания 

среда;  

 промяна на модела на грижа за деца с увреждания; 

 приоритетно развитие на социалните услуги в общността и др. 

 



Стратегически документи (4) 
Конвенция на ООН за правата на хората 

с увреждания  
 На 26.01.2012 г. Народното събрание на Република България 

прие Закон за ратификация на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания 
 

 С Решение № 868 от 19 октомври 2012 г., МС прие План за 
действие, съдържащ мерки за привеждане от Република 
България на нормативната уредба и политиките в областта 
на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на 
Конвенцията 
 

 Разработена е Концепция за нормативни промени, в 
съответствие с чл. 19 от Конвенцията (независим живот и 
включване в общността) 
 

 На базата на насоките, изведени в Концепцията по чл. 19 се 
планират промени в Закона за социално подпомагане, 
Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, както и разработване на критерии и стандарти 
за качество на социалните услуги 

 



Действаща нормативна рамка (1) 

 

 Правна уредба, регламентираща предоставянето на 
социалните услуги в Република България 
 

 Закон за социално подпомагане  

 Закон за закрила на детето  

 Правилник за прилагане на Закона за социално 
подпомагане 

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

 Наредба за критериите и стандартите за социални 
услуги за деца 

 Решение на МС за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности за съответната 
година с натурални и стойностни показатели 

 Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани 
от републиканския бюджет 

 



Действаща нормативна рамка (2) 

 Видовете социални услуги са регламентирани в 
Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, като определения на тези услуги са дадени в 
Допълнителните разпоредби на нормативния акт 

 

 В разпоредбите на Правилника са предвидени стандарти и 
критерии, на които е необходимо да отговарят социалните 
услуги. По отношение на услугите за деца е приета 
Наредба, определяща критериите и стандартите за тяхното 
предоставяне 

 

 С актуалната нормативна уредба в системата на 
социалните услуги са определени две основни групи услуги 
(услуги, предоставяни в специализирани институции и 
услуги в общността), както и задължението всички 
дейности в тази област да се предоставят при спазване на 
нормативно определените критерии и стандарти  



Предизвикателства и мерки (1) 

 Предизвикателствата, пред които сме изправени в 

областта на социалните услуги и които оказват влияние върху 

тяхното качество са свързани с: 
 

 преодоляване на неравномерното разпределение на 
социалните услуги; 

 

 подобряване на планирането на услугите в отделните сектори, 
включително на регионално ниво, както и на съгласуваността 
при планиране; 
 

 необходимост от разнообразяване на социалните услуги, 
мобилност; 
 

 ориентиране към конкретните потребности на лицата; 
 

 подобряване на достъпа  до социални услуги; 
 

 необходимост от подобряване на системата за финансиране на 
социалните услуги и др. 



Предизвикателства и мерки (2) 

 Динамиката в сектора на услугите и непрекъснато 

нарастващите потребности на различните рискови групи от 

качествени социални услуги изискват прилагане на мерки за 

създаването на: 
 

 гъвкави социални услуги, отговарящи на индивидуалните 
потребности; 
 

 ясно регламентирани стандарти с обективни и измерими 
показатели за качество на социалните услуги; 
 

 системи за мониторинг и контрол на ефективността и 
ефикасността на предлаганите услуги; 
 

 обективна оценка на потребностите и подпомагане и 
консултиране на потребителите при избора на услуги; 
 

 възможности за прилагане на иновативни подходи и 
предоставяне на интегрирани услуги за превенция и 
преодоляване на социалното изключване; 
 

 устойчив механизъм за финансиране на социалните услуги.  



Разработване на Проект на Закон 

за социалните услуги 
 Създадена е работна група с широко участие на всички 

заинтересовани страни 

 Целите, които си поставяме са по-цялостно обхващане на 
материята в областта на социалните услуги и реформа в 
сектора, основана на принципите за достъпност, качество, 
ефективност и ефикасност на услугите 

 Създаване на условия за развитие на сектора на 
социалните услуги и стимулиране на конкуренцията в 
него 

 Създаване на инструменти за измерване на качеството на 
социалните услуги и обвързване на оценката на услугите с 
тяхното  финансиране 

 Акцент се поставя и върху развитието на интегрирани 
междусекторни услуги и др. 


