
Закон за социалните услуги

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане



януари 2018 г.

Пътна карта за консултативния процес

Февруари - май 2018 г.

Предложения, тематични дискусии и  разработване 
на концепция

Юни - юли 2018 г.

Концепция, подложена на широко обсъждане

Август - септември 2018 г.

Разработване на законопроекта

16 октомври - 15 ноември 2018 г.

Обществено обсъждане и съгласуване 
на  законопроекта

Процес – включване на всички заинтересовани страни



Мисия на социалните услуги

Всяко лице в Република България има право на подкрепа  

за превенция и/или преодоляване на социалното  

изключване, реализиране на права и подобряване на  

качеството на живот при недопускане на дискриминация,  

нарушаване на правата, свободите, достойнството и  

личната неприкосновеност на лицата и при уважение на  

желанията и личния им избор.



Цели на закона

Равен достъп

Качество и  
ефективност

Подкрепа за  живот 
в домашна  среда и в

общността
Интегриран  

подход

Публично-
частно  

партньорство



 Влиза в сила от 01 януари 2020 година

 Структуриран е в единадесет глави

 Води до изменения и допълнения в 29 закона

 По смисъла на закона се дават определения на 39 

понятия

Закон за социални услуги



Видове социални услуги

информиране  

консултиране

застъпничество  
посредничество

общностна  

работа
терапия  

рехабилитация

обучение за  
придобиване на  

умения

подкрепа за  
придобиване на  
трудови умения

дневна  

грижа

резидентна  

грижа

осигуряване на  

подслон

асистентска  

подкрепа



Социалните услуги

Среда за предоставяне на социалните услуги

1. услуги в домашна среда

2. услуги в специализирана среда

3. услуги, които се предоставят мобилно

Начин на управление

1. самостоятелно;

2. като комплекс от различни социални услуги.



Продължителност на ползване на
социалните услуги

1. краткосрочно - за срок

до шест месеца;

1. почасови

2. средносрочно - за срок до

една година;

2. полудневни

3. дългосрочно - за срок от

една до три години.

3. целодневни

4. денонощни



Социалните услуги

Общодостъпни и специализирани социални услуги

Функции на социалните услуги

1. превантивни

2. подкрепящи

3. възстановителни

Профилиране

1. в зависимост от възрастта

2. в зависимост от специфичните нужди



Общодостъпни услуги Специализирани услуги

 Право на информиран избор  

на услуга

 Право на избор на доставчик –

правила в зависимост от това  

дали услугата е на общинско  

или областно ниво

 Без насочване, оценка и план

 Не се сключва договор за

ползване на услугата

 Не се издават заповеди и направления

 Насочване от общината или от ДСП

 Координация и съдействие при насочването

 Услуги като мярка за закрила на детето – ЗЗД

 Право на избор на доставчик – правила в  

зависимост от това дали услугата е на общинско  

или областно ниво

 Изготвяне на индивидуална оценка и план

 Координация и съдействие от други органи и

лица

 Сключване на договор за ползване на услуга

 Управление на случай



Предоставяне

 Такси, освобождаване от такси

 Безплатни социални услуги

 Списък на чакащи

 Особени правила при предоставянето на услуги за:

 деца

 лица, поставени под запрещение

 Право на заместваща грижа

 Право на асистентска подкрепа



Социалните услуги



Планиране и финансиране

Национална карта на социалните услуги, разработена по критерии,  

определени в наредба за планирането на социалните услуги

Социални услуги на общинско и областно ниво

Годишно планиране на социалните услуги

Обвързване на дългосрочното и годишното планиране на  

финансирането с картата

Стандарти за финансиране в зависимост от различните изисквания

към всяка услуга и въвеждане на допълващи стандарти

Смесено финансиране от държавния и общинския

бюджет и от  физически и юридически лица
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Създаване на услуги Сътрудничество  

между общините

Прекратяване на  

предоставянето

 Социалните услуги,  

които се финансират от  

държавния бюджет, се  

създават с решение на  

общинския съвет след  

предварително

одобрение от Агенцията  

за социално  

подпомагане

 Агенцията за качеството

на социалните услуги  

може да извършва

проверка на място и 

изразява становище

 Споразумения между  

общините – за

предоставяне на услуги  

на общинско ниво за  

лица от други общини и  

на услуги на областно

ниво за лица от цялата  

област

 Предоставяне на услуги  

за лица от друга община

 Случаи на обективна  

невъзможност за

създаване на услуга

 Прекратяване при

отпадане на услуга от  

националната карта,  

липса на потребители и  

при решение услугата да  

се предоставя от друга

община

 Прекратяване поради  

несъответствие със

стандартите за качество  

(задължителни стъпки  

преди финалното  

прекратяване)



Качество

Стандарти Контрол и мониторинг

 Наредба за

качеството на

социалните услуги

 Стандарти за качество  

(организация и  

управление,  

квалификация и  

професионално  

развитие на

служителите,  

ефективност)

 Контрол и мониторинг на ниво доставчик – собствени

програми за развитие на качеството

 Контрол и мониторинг на ниво община (на достъпа,  

разходването на средствата, при възлагане, събиране на  

таксите) и анализ на състоянието и ефективността на

социалните услуги в общината

 Контрол и мониторинг на национално ниво – Агенция за  

качеството на социалните услуги:

― предварителен контрол при лицензирането

― контрол относно спазването на закона, на стандартите 

за качество и на правата на потребителите

― проверки относно начина, по който общините и 

частните  доставчици разходват средства от държавния 

бюджет

― мониторинг на ефективността на национално ниво



Професионалистите

 Стандарти за квалификация и професионално развитие

Право на обучения, супервизия, наставничество, участие

 Задължение за участие в обучения и обмен на опит 

и добри практики

Стандарти за работно натоварване

Стандарти за заплащане на труда на служителите

Етичен кодекс

Включване на доброволци и студенти



Интегриран подход и интегрирани услуги

Интегрирано предоставяне на подкрепа и 

интегрирани междусекторни услуги

Координационни механизми

Социална работа в други системи

Подкрепа от други системи

Интегрирани здравно-социални услуги

Лицензиране и контрол на интегрираните услуги



Деинституционализация

До влизането в сила на закона се

забранява създаването на нови

специализирани институции за

предоставяне на социални услуги за

деца, пълнолетни лица и стари хора



Деинституционализация

• Закриване на всички домове за деца

• Забрана за създаване на нови домове за деца и за
настаняване в резидентна грижа на деца до 3 г.

•Влизат в сила от обнародването на закона

До януари 2021 г.

• Реформиране на домовете за стари хора

• Забрана за създаване на нови домове за  
възрастни хора, предлагащи институционална

грижа (влиза в сила от обнародването на закона)

До януари 2025 г.

• Закриване на домовете за пълнолетни лица с  
увреждания

• Забрана за създаване на нови домове за хора с  
увреждания (влиза в сила от обнародването на
закона)

До януари 2035 г.



В 3-месечен срок от влизането в сила на закона MС приема:

Правилник за прилагане на закона;

Наредбата за планирането на социалните услуги;

Наредбата за качеството на социалните услуги;

Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите,

осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се

финансират от държавния бюджет;

Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;

Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на

социални услуги;

Изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закона за социално

подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници

на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално

подпомагане.



Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности

по предоставяне на социални услуги;

Стандартите за работно натоварване* на:

служителите на доставчика, осъществяващи дейност по 

предоставяне на социални услуги;

служителите от дирекция „Социално подпомагане“ и

общините, които извършват дейността по насочване за

ползване на социални услуги.

В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на 

труда и социалната политика утвърждава:

*Стандартът за работно натоварване определя максималният брой случаи, по които може да работи един служител в

рамките на един месец в зависимост от спецификата на извършваната от него дейност.



Национална карта на социалните услуги – приемане

до 1 януари 2021 г.

Срок за лицензиране по новия ред на частните
доставчици – до 12 месеца от влизане в сила на закона

Преходен период за съответствие с новите стандарти  за качество – до 12 месеца 
от влизане в сила на закона

Финансиране по новоразработени финансови  стандарти – от 2021 г.

Срокове за приемане на подзаконовата уредба и
утвърждаване на етичния кодекс и стандартите за  работно натоварване

Влизане в сила на закона – 1 януари 2020 г.



Състояние на социалните услуги към момента 

(към 05.2019 г)

брой
Социални услуги за пълнолетни лица и за деца брой капацитет

Общо социални услуги в общността от 

резидентен тип:
621 7 512

Общо социални услуги в общността: 556 16 938

Специализирани институции за деца и 

пълнолетни лица
171 11 073

Общо социални услуги: 1 348 35 523



Финансиране

брой

Финансови средства от държавния бюджет

За 2015 г. – 189 803 600 лв.;

За 2016 г. – 200 455 000 лв.;

За 2017 г. – 211 430 000 лв.;

За 2018 г. – 230 956 000 лв. и допълнително 68 400 000 лв. за

социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и

„домашен помощник“.

Предвидената сума за тази година (2019) за финансиране на

социалните услуги, които са държавно делегирана дейност е 260

млн. лв. Сумата е с около 30 млн. лв. или с 13% по-висока в

сравнение с предвидените в бюджета за 2018 г. средства и 71,5

млн. лв. за услуги в домашна среда.



Влизане в сила на закона – 1 януари 2020 г.

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  



ул. “Триадица” № 2, София 1051

Административно обслужване: (+359 2) 935 05 18 

Пресцентър: (+359 2) 81 19 607 

Ел.поща: ok@asp.government.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане


