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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Провеждането на Десетия национален форум на доставчиците на социални услуги е сериозна 
заявка за отговорността на българското общество към чувствителни социални теми. Вече 
десетилетие форумът събира отговорните и заинтересовани страни в България, реализиращи 
социални политики и социални услуги. И тази година правителството, местната власт и 
неправителствения сектор обединиха усилията си, за да може да се реализира социалната 
инициатива. Организатори на събитието са Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), 
Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и община Пловдив.  
През 2015-та година в програмата на събитието е поставен фокус върху предизвикателствата 
пред местните власти при планирането и реализацията на социални услуги. Опитваме се да 
подчертаем добрите практики, важната роля на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, деинституционализацията и планирането на социални услуги. 
Един от основните приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика е 
предоставянето на социални услуги на хората в неравностойно положение, които да бъдат 
съобразени с индивидуалните потребности на всеки един от тях. Създаването на условия и 
гаранции за тяхната равнопоставеност и пълноценно участие във всички области на 
обществения живот ще продължи да бъде сред приоритетните цели в нашата работа.  
Държавните институции трябва да създадат условия, за да подпомогнат социалната интеграция 
на хората в нужда. Предстои разработването на Комуникационна стратегия за промяна на 
обществените нагласи към хората с увреждания. Уверявам Ви, че всички законодателни промени 
в тази сфера ще бъдат съобразени с принципите на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания на ООН, която България ратифицира през 2012 г. Несъмнено страната има добри 
практики в политиките за хората с увреждания. България има добра законодателна основа, като 
спазва и европейското законодателство в тази област.  
Подходът на работа в социалната сфера следва да бъде адаптиран и гъвкав. В унисон с 
приоритетите на Стратегия „Европа 2020“ на национално ниво са разработени и приети ключови 
стратегически документи, които да допринесат за изпълнението на националната цел за 
намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души до 2020 г. Основната грижа на 
министерството в тази насока е  справянето с бедността и социалното изключване.  
В тази връзка социалните услуги в общността се утвърдиха като един от доказалите своята 
ефективност инструменти за социално включване. Секторът на социалните услуги е 
изключително динамичен. Целта е да се окаже целенасочена подкрепа на уязвимите групи, както 
и да се постигне оптимално разпределение на средствата за социални услуги. За тази наша цел 
предвиждаме и разработването на специален Закон за социалните услуги. 
Министерството на труда и социалната политика разчита изключително много на 
неправителствените организации в усилията ни да реализираме модела на 
деинституционализация на децата от социалните институции. Този процес ще продължи и през 
новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 
г.) като се насърчи извеждането на децата от Домовете за деца, лишени от родителска грижа. 
Искам отново да подчертая, че реализацията на Десетия национален форум на доставчиците на 
социални услуги е категоричен пример за общите ни усилия да направим хората с увреждания  
пълноценни граждани със самочувствие с принос за развитието на българското общество. 


