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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 

Хотел Рамада, София, България,

28 февруари 2019 г.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА 2019 ГОДИНА

В годината на своята 10-годишнина НАСО стартира националното си партньорство с първа

среща „Социални услуги 2019“, която се проведе в гр. Велико Търново на 31 януари и 1

февруари. В срещата се включиха широк кръг специалисти от цялата страна със специалното

участие на членовете на Управителния съвет на НАСО, членовете на екипите от офисите,

членовете на експертните работни групи, координаторите и представителствата. В програмата

на срещата бяха включени темите за развитието на социалните услуги през 2018 и 2019 г. и приносът на НАСО,

разширяване на инструментариума за работа на НАСО, включването на обученията като иновативен принос на НАСО за

периода, както и участието на НАСО в активните процеси по създаване на ново законодателство в социалната сфера.

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. / до 08.2.2019 г./

Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в

България 2019 - 2030 г. / до 17.2.2019 г./

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ / до 28.02.2019 г./

Процедура по ОПРЧР „Продължаваща подкрепа за

деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства –

Компонент 1“ / до 31.12.2019 г./

Процедура по ОПРЧР „Интегрирани действия за устойчиво градско

развитие“ / до 30.04.2020 г. /
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ПРЕДСТОЯЩО

Форум „Приемната грижа – професия и призвание. Актуални проблеми,

свързани с приемното родителство“, 21 февруари 2019 г., гр. Белене

Национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“,    

 28 февруари 2019 г., гр. София  

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Единодушно парламентът прие на първо четене Закона за социалните услуги. Това е

третият закон, който беше поискан от майките на деца с увреждания по време на

протестите им през миналата година. Депутатите вече приеха Закона за хората с

увреждания и Закона за личната помощ. Социалният министър Бисер Петков заяви,

че всички поети ангажименти в социалната сфера се изпълняват. Разработване на

Национална карта на социалните услуги и отпадането на държавата с

регламентиране на публично-частното партньорство, финансиране от държавния и

общинския бюджет на услуги – това са част от важните промени. Ще се създаде и Агенция за качеството на социалните

услуги, потвърди министърът по социалната политика Бисер Петков.

ПРОЕКТЪТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА Е
ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане

проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България за

периода 2019-2030 г. Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата

пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и

предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на

заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Основната цел на

стратегията е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните

хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в

икономическия и социален живот на обществото.

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА И НА
ЕКИПИТЕ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

Със 70 лева от началото на т.г. се увеличава основното възнаграждение на служителите от областните екипи по приемна

грижа, работещи по проекта „Приеми ме 2015“. Във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата по-

голямо възнаграждение ще получават и приемните семейства с действащи договори. Според анализ на Националния

екип за организация и управление на проекта към края на м.г. утвърдените в регистъра приемни семейства са общо 2 167

(2 160 професионални и 7 доброволни), настанените деца по проекта са 1968. Те се отглеждат в 146 общини, при

действащи споразумения за партньорство със 156 общини от 28-те области в страната, като 10 от партньорите не

предоставят приемна грижа. До 01.11.2016 г. общините партньори бяха 82, през януари 2017 г. – 147, а през януари 2018 г. –

154.
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