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Социални услуги, финансирани от 
държавния бюджет

През последните 5 години социалните услуги в общността
значително се увеличиха

Социални услуги в общността към 31.04.2017 г. – 1 103 с
възможност за подкрепа на 22 971 деца и пълнолетни лица

Специализирани институции за пълнолетни лица – 160, в
които са настанени 10 881 лица

 Домове за деца, лишени от родителска грижа – 22, като в
тях са настанени 478 деца

Година Брой на социалните услуги в 
общността за деца и 

пълнолетни лица

Капацитет

2013 г. 781 17 843 места

2014 г. 841 18 933 места

2015 г. 1 025 21 490 места

2016 г. 1 095 22 771 места



Финансиране на социалните услуги

Финансовите средства за социалните услуги, делегирани
от държавата дейности, непрекъснато нарастват

 За 2018 г. – допълнително увеличение на средствата с
близо 17 млн. лв. – 228 416 420 лв.

Година Размер на финансовите средства от държавния 
бюджет за социални услуги

2013 г. 177 037 600 лв.
2014 г. 183 205 800 лв.
2015 г. 189 803 600 лв.
2016 г. 200 455 025 лв.
2017 г. 211 494 202 лв.



Законодателна реформа –
Закон за социалните услуги (1)

Прецизиране на статута и обхвата на социалните
услуги

Ново дефиниране на социалните услуги

Въвеждане на по-добър подход за планиране на
социалните услуги

Въвеждане на механизми за контрол на
географското разпределение на услугите на
територията на страната



Законодателна реформа –
Закон за социалните услуги (2)

Въвеждане на индивидуален подход

Въвеждане на мултидисциплинарен подход

Поетапно въвеждане на принципа „парите следват
клиента“ – финансиране, ориентирано към
потребителя, а не към запълване на „капацитет“

Въвеждане на механизъм за оценка на
ефективност и ефикасност

Създаване на механизми за по-голяма гъвкавост
при предоставянето на услугите



Законодателна реформа –
Закон за социалните услуги (3)

Осигуряване на условия за по-голяма
равнопоставеност на всички видове доставчици

Подобряване на механизмите за организиране и
управление на социалните услуги

Регламентиране на механизми за финансиране на
една социална услуга от различни източници

Създаване на законова основа за разработване на
детайлни стандарти за качество на услугите



Законодателна реформа –
Закон за социалните услуги (4)

Подобряване на контрола на качеството на
услугите и разходването на публични средства

По-голямо участие на потребителите при
планиране и предоставяне на услугите

Регламентиране в закона на основните права на
потребителите на социални услуги, включително и
отговорност при нарушаването им



Законодателна реформа –
Закон за социалните услуги (5)

Създаване на законовите предпоставки за развитие
на междусекторни интегрирани услуги

Регламентиране на всички водещи принципи на
реформата за деинституционализация

Регламентиране на основните принципи, които
професионалистите, работещи в областта на
социалните услуги, следва да спазват

Правила за доброволческата дейност



Проект 
„Нови стандарти за социални услуги“

Цел: Подобряване на достъпността, ефективността и
качеството на социалните услуги, както и реализирането на
процеса на деинституционализация

 Дейности, свързани основно с разработването на:
 Стандарти за финансиране и модели за остойностяване

предоставянето на социалните услуги
 Стандарти за качество на социалните услуги
 Модел за планиране на минимален пакет от услуги на

областно и общинско ниво, карта на потребностите и
карта на услугите на национално ниво

 Система за мониторинг и контрол



Продължаване на процеса на 
деинституционализация

 Изпълнение на Актуализирания план за действие
за изпълнение на Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република
България“

 Разрабтавне и изпълнение на План за действие
за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа
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