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I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ТЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ/ЛИПСА 
НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 

Равенството между половете е основен принцип и обща ценност на Европейския съюз, както и една от 
неговите основни цели. С течение на времето законодателството, развитието на съдебната практика и 
измененията в Договорите засилиха ключовото значение на равнопоставеността на жените и мъжете за 
постигане на социална справедливост и сближаване, устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически 
растеж.
Европейският съюз се основава на набор от ценности, включително равенството и насърчава специално 
равенството между мъжете и жените (член 2 и член 3, параграф 3 от ДЕС). Цели в този дух са залегнали 
и в член 21 от Хартата на основните права. 
От друга страна, член 8 от Договора за функционирането на ЕС възлага на Съюза задачата във всички 
свои дейности да полага усилия за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между 
мъжете и жените. 
Принципът, съгласно който мъжете и жените следва да получават равно заплащане за равен труд, е 
заложен в европейските договори от 1957 г. насам (днес: член 157 от ДФЕС). Освен това член 153 от 
ДФЕС позволява на ЕС да действа в по-широката сфера на равните възможности и равното третиране в 
областта на заетостта и труда. В тази рамка член 157 от ДФЕС позволява и прилагането на позитивни 
мерки за овластяване на жените, които не се считат за дискриминация. 
Регламентирана е също възможност (член 19 от ДФЕС) за приемане на законодателство, насочено към 
борба с всички форми на дискриминация, включително на основата на пола. На основание членове 79 и 
83 от ДФЕС е прието законодателство срещу трафика на хора, по-специално на жени и деца, а програмата 
„Права, равенство и гражданство” наред с другото финансира мерки, допринасящи за премахване на 
насилието срещу жени, въз основа на член 168 от ДФЕС.
Европейският парламент също винаги е бил ревностен защитник на принципа на равенство между мъжете 
и жените.
За напредъка на всяко общество е необходимо осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете, 
пълноценна реализация във всички области, равен достъп до ресурси, недопускане на дискриминация и 
насилие, основани на пола, пълноправно и ефективно участие във вземането на решения, мобилизиране 
на потенциала и таланта на всички.
Равнопоставеността на жените и мъжете е важен елемент на демокрацията и предпоставка за 
пълноценно упражняване на човешки права. Интегрирането на принципа на равнопоставеност на половете 
във всички политики е необходимо условие и гаранция за добро управление и напредък на обществото, 
тъй като засяга всички области на живота.
Стратегическа цел на политиката е да насърчава равнопоставеност на жените и мъжете, като 
предотвратява и премахва дискриминацията, основана на пола. Политиката по равнопоставеност на 
жените и мъжете се основава на принципите на: равни възможности за жените и мъжете във всички 
сфери на обществения, икономическия и политическия живот; равен достъп на жените и мъжете до 
ресурси; равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на 
пола и балансирано представителство на жените и мъжете в органите, вземащи решения.
Република България провежда последователна политика по равнопоставеност на жените и мъжете, която 
е съобразена с националната специфика и ангажиментите по международни договори, по които е страна, 
вкл. като страна - членка на Европейския съюз. В последните години България преразгледа политиката 
за равнопоставеността на мъжете и жените като един от основните фактори за устойчив растеж. 
Правовите гаранции за равнопоставеност и равно третиране на жените и мъжете се съдържат в 
действащото българско законодателство – Конституция на Република България, Кодекс на труда, 
Кодекс за социално осигуряване, Закона за равнопоставеност на жените и  мъжете, Закон за защита от 
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дискриминация, Закон за социално подпомагане, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за борба с 
трафика на хора, Закон за защита от домашното насилие, Закон за държавния служител и редица други 
специални и секторни закони.
Приетият през 2016 година Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е още една стъпка напред 
към видимата промяна. Той регламентира институционалния механизъм за равнопоставеност на жените 
и мъжете в България и предвижда гаранции за равнопоставеност чрез прилагането на дългосрочна 
държавна политика. 
В Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. са 
посочени мерки за създаване на условия за равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на 
обществения, икономическия и политическия живот; равно третиране и недопускане на дискриминация, 
като:

▪ Изграждане на устойчива институционална среда и работещи механизми за провеждане на 
ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете;

▪ Създаване на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и 
равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с оглед на успешната им 
личностна и социална реализация;

▪ Ефективно участие в изпълнението на национални, европейски и международни ангажименти на 
Република България по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията.
Целенасоченото намаляване на разликите в заплащането по пол при положен равностоен труд, 
реализацията на жените на пазара на труда, премахването на бариерите пред кариерното им израстване 
и активният принос както на жените, така и на мъжете на всички равнища в обществения, икономическия 
и политическия живот, ще ни доведат по-близо до постигането на равенство де факто. 
Въпреки развитието на мерките и положителните резултати през последните години има още много 
какво да се направи за постигане на фактическо равенство. Усилията трябва да продължат още по-
динамично и в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, за достойно 
представяне на България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. 
Държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и 
недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на 
всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни 
насърчителни (таргетирани) мерки, за което е необходим ефективен национален институционален 
механизъм.
От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира и координира на национално 
ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността 
на жените и мъжете (по силата на ПМС №155 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.), в сътрудничество с 
множество институции и организации. 
От 2004 г. в МТСП е обособено специализирано за целта звено. Понастоящем това е отдел “Равни 
възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в Дирекция “Политика за хората 
с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП). Отделът е и Секретариат на 
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
През 2004 г. са поставени и основите на национална координационна структура на най-високо ниво 
на изпълнителната власт със създаването на Националния съвет по равнопоставеността на жените и 
мъжете към Министерския съвет (ПМС №313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.).
Устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и 
мъжете към МС се уреждат с приемането на Правилник за устройството, организацията и дейността на 
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. 
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС е постоянно действащ, 
координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната 
политика по равнопоставеност на жените и мъжете. Той е и орган за осъществяване на консултации, 
сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и 
структурите на гражданското общество.
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Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области и общини се осъществява от 
областните управители и от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена 
на министерствата, държавните и изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, 
представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, неправителствените 
организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както и други 
организации.
Областният управител осигурява координация между националните и местните интереси по въпросите 
на равнопоставеност на жените и мъжете и осъществява взаимодействие с органите на местното 
самоуправление и местната администрация, както и с териториалните звена на представителните 
организации на работниците и служителите и работодателите. При осъществяване на своите правомощия 
по провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните 
управители се подпомагат от определените от тях служители в областната администрация, които 
изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.

Създаването на ефективен национален институционален механизъм е необходимост за оптимизиране 
на модела за разпределение на управленските отговорности между съответните органи, ясно 
поемане на ангажименти, по-добро управление на процеса на изпълнение на политиката и ресурсите 
за това. Ефективното функциониране на националния институционален механизъм е гаранция за 
успешно прилагане на интегрирания подход (т.е. зачитането еднакво на проблемите, потребностите, 
вижданията на жените и мъжете) при разработването и провеждането на всички секторни, регионални 
и местни  политики и извършване на анализ и оценка на въздействието преди вземането на решения. 
Интегрираният подход (т.н. джендър мейнстрийминг) и прилагането на временни насърчителни мерки 
са взаимоподкрепящи се инструменти, които водят до постигане на фактическа равнопоставеност на 
жените и мъжете при провеждането на единната политика.
Основният стратегически документ за дългосрочно планиране развитието на политиката е 
Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете и е регламентиран в Закона за 
равнопоставеността на жените и мъжете. На това основание междуведомствена работна група, 
сформирана със Заповед №РД01-556 от 24.06.2015 г. (изм. със Заповед №РД01-35 от 18.01.2016 г.), 
актуализира Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете, с удължаване на 
хоризонта ѝ на действие до 2020 г. 
Основната цел на Стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна 
политика за постигане на равнопоставеност на половете, която включва гаранции за равно третиране 
и равни задължения, след преодоляване на половите стереотипи, равен достъп до ресурсите на 
обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България 
с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на 
жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на 
страната.
Като основен програмен документ в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в България, 
Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г. 
съдържа:
1. целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;
2. органите, отговорни за постигане на целите;
3. приоритетните области на действие за постигане на целите;
4. индикаторите за проследяване на изпълнението.
Общите приоритетни области за постигане на целите са следните:
Приоритетна област 1: Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на 
икономическа независимост
Приоритетна област 2: Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите
Приоритетна област 3: Насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на 
решения
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Приоритетна област 4: Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите
Приоритетна област 5: Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери 
на обществения живот
Националната стратегия ще се изпълнява чрез планове, включващи конкретни дейности и мерки, 
отговорни органи и индикатори за изпълнение. 
Водещата визия на Стратегията е постигането на реална обществена промяна чрез  законодателни мерки 
и укрепване на институционалните механизми за утвърждаване на равнопоставеността на половете и 
равното третиране, съчетани със специални насърчителни мерки. Равенството на възможностите ще се 
постигне и чрез образователни инициативи за повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост 
към проявите на неравно третиране и дискриминация на основата на пола, към неблагоприятното, 
стереотипно и унизително представяне на жените и мъжете в медиите.
Държавните органи и институции изразяват ясна и категорична воля за пълно упражняване на човешките, 
политическите, икономическите и социалните права на жените и мъжете, равно третиране и равно 
участие за постигане на социална справедливост и просперитет. 
Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете към Съвета на Европа
Комисията по равнопоставеност между половете на Съвета на Европа е създадена в рамките на 
Програмата на СЕ по равенство между половете от 2012 г. с цел да подпомага прилагането на стандартите 
по равнопоставеността на жените и мъжете в СЕ и държавите членки. 
Необходимо е да се работи за постигане на равновесието между професионалния и личния живот на 
родителите и лицата, полагащи грижи, чрез мерки за по-равномерно разпределение на отговорностите 
при полагане на грижи за децата и зависими членове на семейството. Неравнопоставеността между 
половете на пазара на труда е най-осезаема за родителите и лицата, носещи друг вид отговорност за 
полагане на грижи - неофициални грижи за възрастни роднини или други роднини, нуждаещи се от 
грижи. Търсеният напредък в по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот, като 
една от областите с явни дисбаланси по пол, ще бъде един от основните приоритети в работата на 
Европейската комисия, включително в рамките на Българското председателство.
Необходимо е също въпросите за превенция и борба с домашното насилие и насилието, основано на 
пола да присъстват в дневния ред на всички отговорни институции, защото това е един от най-важните 
аспекти на съществуващата неравнопоставеност между мъжете и жените.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дискриминацията (от лат. discriminatio – „правене на разлика”) към или спрямо даден индивид или 
група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна 
принадлежност, сексуална ориентация, биологичен вид или нещо друго вместо спрямо неговите лични 
качества.
Според признака, по който се дискриминират хората, се назовават различни видове дискриминация – пр. 
религиозна, етническа, расова, полова, сексуална, видова и т.н.
Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на индивидите 
в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права, 
задължения и възможности, според групата към която принадлежат. Отношението към индивидите от 
различни групи трябва да е различно, неравноправно и нерационално.
Близо 36 процента от българите смятат, че са обект на дискриминация заради своя етнос, различен от 
българския.
След тях се нареждат хората, които са на възраст над 55 години и тези, които имат различно 
вероизповедание от християнското. Това става ясно от първото национално изследване за 
идентифициране на групите, засегнати от дискриминация. Изследването е осъществено като част от 
проект на Комисия за защита от дискриминацията. В допитването са участвали 3600 души от 6 различни 
български региона, за да се установят териториалните особености.
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Данните от изследването сочат, че в Северозападния, Североизточния и Югозападния регион на 
България, дискриминирани се чувстват най-много хората с увреждания, а в Северния централен 
регион, Югоизточния и в Североизточния регион като обект на дискриминация се самоопределят ромите.
В България дискриминация почти няма - така поне излиза от отговорите на българи, участвали в 
последното проучване на Евробарометър за дискриминацията в ЕС. 
Две трети от европейците смятат, че вследствие на кризата зачестяват случаите на незачитане на 
възрастните и хората с увреждания. Цветът на кожата и етническият произход продължават да са 
дискриминационен фактор при кандидатстване за работа.
В сравнение с 2009-та година осезаемо се е увеличил броят на българите, които признават, че в страната 
им има дискриминационни практики на работното място и в делника, сочат данните на Евробарометър. 
Същевременно тези данни показват, че ако се съди по преобладаващото мнение, България би трябвало 
да е едва ли не първата страна в Европа, в която почти е изкоренено пренебрегването заради сексуална 
или етническа "различност".
Едва 12 процента от българите признават, че в страната им има дискриминация спрямо хомосексуалните 
и транссексуалните хора. И едва 16 на сто смятат, че дискриминация има и спрямо етническите 
малцинства. Това са отговори, които разкриват само незначителна част от реалните измерения на 
дискриминацията в България.
Според Евробарометър, 10 на сто от запитаните в сондажа българи смятат, че в страната им има 
незачитане на жените и женските права. За сравнение - една трета от италианците са на мнение, че този 
проблем е характерен за страната им. Впрочем, в рамките на ЕС Италия държи рекорд по признаване на 
дискриминацията по полов признак.
Близо половината от европейците смятат, че усилията за интегриране на ромите са неефективни. 
Същевременно повече от 50 на сто са на мнение, че обществото само може да спечели от ромската 
интеграция.
Между една четвърт и една трета от финландците, румънците и кипърците са на мнение, че мерките 
за интеграцията на ромите в техните страни са много ефективни. На другия полюс са българите, 
чехите, унгарците и словаците - според тях интеграционните стратегии на страните им спрямо ромските 
малцинства изобщо не работят.
Според Евробарометър, над 80 на сто от гражданите на Франция, Швеция, Дания, Люксембург, 
Германия, Белгия и Холандия смятат, че ромите са етнос, изложен на висок риск от дискриминация. 
На противоположно мнение са българите, заедно с чехите, словаците и румънците. Близо половината 
от запитаните са на мнение, че в техните страни няма никаква дискриминация спрямо ромите. Според 
социолозите обаче истинската картина на незачитането на правата на най-голямото европейско 
малцинство се замъглява право пропорционално с нарастването на дела му сред населението на страните 
от Централна и Югоизточна Европа.
Разделянето на индивидите в групи по даден рационален признак не е дискриминация.

Расова дискриминация
Расовата дискриминация представлява установяване неравноправно третиране на индивидите на базата 
на реални или имагинерни расови категории. Тя е била официална държавна политика на няколко страни 
по света, като ЮАР в периода на апартейда.
Полова дискриминация
Незаконната полова дискриминация е всяко действие по кредитиране или ощетяване на лице от 
възможности, привилегии или възнаграждения единствено на базата на пола му, когато подобен аргумент 
не е съществено и определящо изискване. Според Закона за защита от дискриминация в българското 
законодателство не е полова дискриминация различното третиране на лица на основата на техния пол 
по отношение на занятие, осъществявано в религиозни институции или организации, когато поради 
естеството на занятието или условията, при които то се осъществява полът е съществено и определящо 
професионално изискване с оглед характера на институцията или организацията.
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Промяната на половите роли и повишаващото се равноправие на жените в повечето общества се схващат 
като заплаха за традиционните патриархални роли.
Организацията на обединените нации заключава, че жените са подлагани на „стъклен таван”, както и 
че няма общества, където жените да имат същите възможности за реализация и развитие като мъжете. 
В САЩ специализирана федерална комисия, занимаваща се с проблемите на дискриминацията на 
работното място (Федерална комисия на стъкления таван; Federal Glass Ceiling Commission) твърди, че 
между 95 и 97% от старшите управители в най-големите корпорации на страната са мъже.  
Транссексуалните лица, били те преходни от мъже към жени или от жени към мъже, често са обект 
на дискриминация на базата на половата си идентичност. Продукти на тази практика могат да бъдат 
уволнение, проблеми на работното място или трудности при намирането на работа.
В социален аспект, различията между половете са използвани за да оправдаят обществените норми 
и традиции в общества, в които единият пол е ограничаван до дадени второстепенни социални роли. 
Предвид наличието на нефизически различия между мъжете и жените, почти не съществува консенсусно 
становище по въпроса какви точно са тези различия. Законодателството защитаващо равноправието 
между половете е обикновено сложно и разнородно.

Дискриминация на сексуалната ориентация
Дискриминирането по сексуална ориентация е всяка дискриминация на лице, двойки или групи на базата 
на тяхната сексуална ориентация. Това е една от най-спорните форми на дискриминация, отчасти защото 
някои хора вярват, че сексуалната ориентация е по-скоро модел на поведение, отколкото свойствена 
черта на дадено малцинство или мнозинство. В основата този вид дискриминация представлява всяко 
негативно действие, насочено срещу лица с еднополова или разнополова сексуална ориентация, била 
тя хетеро, хомо или бисексуална. Сексуалните малцинства или мнозинства често са разглеждани като 
нежелани или неморални от една или повече социални групи, поради което дискриминацията срещу тях 
понякога присъства в законодателството.
Предвид че степента на приемливост към лицата с различна сексуална ориентация варира в различните 
общества, степента на санкция към дискриминацията също варира. Дискриминацията базирана на 
сексуалната ориентация често се изостря от гнева, породен от социални промени, които засягат някои 
членове на обществото. Например сексуалните малцинства могат да бъдат разглеждани като заплаха 
за традиционните полови роли, които покровителстват мъжествеността в традиционната социална 
структура.
През 20 век, в резултат на силно повишената приемливост на сексуалните малцинства в развитите 
страни, дискриминацията базирана на сексуалната ориентация все повече се разглежда като незаконна. 
Южна Африка, след отпадането на апартейда и встъпването на Нелсън Мандела на власт, е първата 
държава в света, която забрани дискриминация на базата на сексуална ориентация в конституцията 
си. В САЩ дискриминацията според сексуална ориентация е забранена в 17 щата. Повечето от тези 
щати освобождават от тези антидискриминационни клаузи религиозните институции, а няколко и малкия 
бизнес.
В историческа перспектива, консервативните религиозни лидери и организации са сред главните 
противници на подобни правни мерки срещу дискриминацията базирана на сексуална ориентация.

Религиозна дискриминация 
Религиозната дискриминация представлява установяване неравноправно третиране на индивидите на 
базата на техните религиозни вярвания или принадлежност. Макар да могат да са свързани в някои 
отношения, религиозната и расовата дискриминация са принципно различни.
Много страни в западния свят понастоящем имат закони срещу религиозната дискриминация, макар 
не винаги да са прилагани строго. Например, от терористичните атаки на 11 септември 2001 в САЩ, 
Комисията за равни възможности за наемане на работа е получила над 800 сигнала за проява на 
религиозна дискриминация от лица, които са или които са мислени за мюсюлмани, араби, южноазиатци 
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или като сикхи, най-често оплакванията са срещу тормоз и уволнение.
Друг пример за религиозна дискриминация е дискриминацията на не-мюсюлмани в ислямските 
теократични държави. 
В историческа перспектива евреите и християните са имали по-малко свободи от изповядващите исляма 
граждани на тези държави; на не-мюсюлманските монотеисти е даван статуса на дими в някои случаи.
Социолозите обясняват, че в почти всички райони на страната по-често става въпрос за дискриминация 
по няколко признака едновременно като пол, възраст, увреждания и етнос. В най-голяма степен 
засегнати от разлика в правата са: ромите, възрастните хора, социално слабите и лицата с увреждания. 
Дискриминация заради различна сексуална ориентация не се споменава никъде в изследването.  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
Устойчивото развитие е постигане на баланс между социалните и екологичните принципи, като социално 
оправдано и екологосъобразно икономическо развитие.
Устойчивото развитие налага ревизиране на настоящите нужди: икономическа сигурност, подслон, 
храна, образование, свободно пространство, политическо представяне, контакт с природата, без да 
компрометира възможностите на бъдещите поколения, намалявайки използването на невъзобновяемите 
ресурси, като: петрол, нефт и газ. Намалявайки отпадъците и замърсяването, защитаваме естествените 
системи. В последно време общественото мнение изразява все по-остро своите икономически и 
социални нужди. Всички трябва да имат достъп до нещата, подобряващи качеството на живота, като: 
икономическа сигурност, подслон, здравеопазване, образование, свобода и политическо представяне. 
Всички ние имаме икономически и социални нужди. През последните 20 години се наблюдава нова 
сфера на интерес: проблемите на околната среда. В резултат на усилията за подобряване качеството на 
живот се влошава състоянието на околната среда. С промяната на климата горите са на път да изчезнат, 
нараства замърсяването, очевидно трябва да отделим повече внимание на околната среда, за да не 
платим високата цена да живеем без подкрепата на околната среда.

Социално развитие. Стратегии на развитие (образование, пазар на труда и др.)
         Решението на социално-икономическия проблем за устойчиво развитие зависи от компетентността, 
професионализма, условията и физическото състояние на служителите. 
           В този контекст от основно значение са: образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, 
социалната компетентност, социалното подпомагане, политиката за младежта и др. 
1. Образование: Образователната система има определяща роля, ролята да подготвя специалисти в 
различни области. 
   Цели в областта на образованието при устойчивото развитие: подсигуряване на достъп до 
качествено образование; устойчиво функциониране на образователната система; нарастване ролята на 
образователната система за икономическата развитие и за развитието на човешките ресурси.  
          Дългосрочни стратегии: подобряване достъпа на населението до образование, най-вече на бедните 
хора; усъвършенстване на системата за социална интеграция на децата със специални образователни 
потребности.       
2. Здравеопазване: Периодът на преход към пазарна икономика има отрицателно влияние върху 
здравословното състояние на населението и на системата по здравеопазване в нейната цялост. 
Неравенството засяга бедните слоеве, които са с влошено здравословно състояние и са ограничено 
участие в икономическото развитие и подобряване на благосъстоянието на обществото.
     Цели: подобряване на качеството и стандартите на медицинска помощ; подобряване на мерките 
за профилактика на сериозните социални болести; подобряване ефективността от използване на 
финансовите ресурси в сферата на здравеопазването. 
       Стратегии: подсигуряване системата за задължително медицинско развитие. 
3. Социалното осигуряване: е основния инструмент за социална защита на населението, но изисква 
подобрения.  



10

www.interregrobg.eu

Агенция за социално подпомагане

    Цели: укрепване на финансовата стабилност; усъвършенстване методологията за изчисление и 
ревизиране размера на плащанията.  
      Стратегии: подобряване на финансовата стабилност в краткосрочен и дългосрочен план.  
4. Социално подпомагане: инструмент за преразпределение на ресурсите за икономическо развитие в 
полза на бедните.  
       Цели: подобряване на системата за социални услуги чрез тяхната диверсификация и подобряване и  
чрез по-активно участие на гражданското общество. 
       Стратегии: реформиране на системите за социални услуги. 
5. Пазара на труда: в резултат на икономическата криза намаляват работните места. Около 35% от 
активното население е извън полето на труда. 
Стратегии: активно обучение на работната сила, реализиране на среда на частни инвестиции; 
подобряване на регулаторната рамка (законната) и т.н. 
Всичко това би могло да доведе до нови възможности, но и до изчезване на много аспекти на 
икономическия живот. В наши дни в европейското пространство, принципът на интегриране на околната 
среда в политиките на Европейския съюз представлява основа за извършваните дейности от Общността 
по отношение на естествената среда. Договорът от Амстердам предвижда интегриране на опазването 
на околната среда в политиките и дейностите на Европейската общност. Основната цел е устойчиво 
развитие, а именно подсигуряване, че настоящият растеж не застрашава бъдещите поколения. 
Според визията на Европейския съюз, устойчивото развитие предполага устойчиво управление на 
естествените ресурси и околната среда, включително редица дейности, като следните: насърчаване 
устойчивото управление на водните ресурси; сътрудничество между държавите в областта на 
енергетиката и икономическото развитие; насърчаване сключването на международно споразумение за 
околната среда; реализиране на план за действие за борба с незаконосъобразните аспекти; представяне 
начина, по който е възможно справянето с природните бедствия и др.

ИНСТИТУЦИИ С ВАЖНА РОЛЯ И ПРАВОМОЩИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРИНЦИПА НА РАВНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ  

Законът за социалното подпомагане регламентира отношенията с обществеността по отношение  
гарантиране правото на гражданите на Република България на социално подпомагане, чрез социални 
услуги и подпомагане.
Прилагането на държавната политика в областта на социалното подпомагане се реализира от  българската 
Агенция за социално подпомагане (АСП), която е част от администрацията към Министерство на труда и 
социалната политика.  
Агенцията осъществява следните дейности: предоставяне на социални помощи и на помощи за майчинство, 
вписване в регистър на лицата, които могат да предоставят социални услуги по ред, определен от закон; 
упражняване на контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти свързани с извършване на 
социалните услуги; откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги 
и прекратяване на социални услуги, когато са делегирани от държавата, регистрация на извършващи 
социални услуги български физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както 
и на физически лица, извършващи търговска дейност, на юридически лица, учредени съгласно 
законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското 
икономическо пространство; изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално 
подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика; участва при 
изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги; 
разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и 
упражнява специализиран контрол върху тях чрез инспектората; координира дейностите по планиране 
и развитие на социалните услуги; изгражда, администрира и поддържа интегрирана информационна 
система на Агенцията за изпълнение на дейностите предвидени от закона в областта на социалното 
подпомагане, социалните услуги и закрила на детето; други дейности, определени от закон или акт 
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на Министерския съвет. Агенцията се финансира от собствени приходи и от субсидии от държавния 
бюджет. 
Дейността на българската Агенция за социално подпомагане се реализира на територията на страната от 
регионалните и от местните  дирекции по социално подпомагане.
Условията и редът за предоставяне на социални услуги в България са регламентирани от Закона за 
социално подпомагане и правилника за прилагането му. В правилника за прилагане са описани различните 
видове социални услуги и основните критерии, свързани с тяхното функциониране. С второстепенни 
законодателни актове са определени изискванията, свързани с организацията и дейността на всяка 
услуга – изисквания, свързани с материалната база – място, достъпност, среда, вид и брой на персонала, 
нужди свързани със здравословното състояние, образование, хранене, организиране на свободното 
време и др. Законът за социалното подпомагане предвижда Агенцията за социално подпомагане да 
издава сертификати за предоставяне на социалните услуги. Единиците, предоставящи социални услуги 
на деца подлежат на лицензионен режим и от страна на Държавната агенция за защита на детето. 
Единният разходен стандарт за социалните услуги се одобрява ежегодно от Министерския Съвет.  
В България различните видове социални услуги са регламентирани от чл. 36 от Правилника за прилагане 
на закона за социално подпомагане. Те се делят на две основни групи: 

- услуги, предоставяни в общността;  
- услуги, предоставяни в специализирани институции. 

Социалните услуги от специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите 
за реализация на услугите в общността.  
Социалните услуги, предоставяни в общността представляват услуги предоставяни в семейна среда или 
близка до семейната среда, близо до приятели и роднини. Считат се за ключови фактори за ефективното 
социално включване, за борба с бедността и участие в обществения живот на всички уязвими групи. 
През последните години политиката от областта на социалните услуги цели развитие на услуги, 
предоставяни в общността и в семейна среда, заменящи институционалния модел за полагане на грижи. 
Социалните услуги в България се предоставят безвъзмездно или с финансовото участие на потребителя 
(такса). Финансирането им е подсигурено от държавния бюджет, общинските бюджети, национални и 
международни програми или от дарения на физически или юридически, местни и чуждестранни лица. В 
зависимост от начина на финансиране, социалните услуги се делят на:   

- дейности, делегирани от държавата, финансирани от държавния бюджет;  
- местни дейности, финансирани от местните бюджети на общини/населени места;
- дейности, финансирани от други източници. 

Специализираният контрол за законосъобразното прилагане на нормативните актове от областта 
на социалното подпомагане в териториалните единици на Агенцията за социално подпомагане и 
специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, както 
и за спазване на критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги, се упражнява от 
ресорния инспекторат.  
Контролът върху спазване на стандартите за качество по отношение на социалните услуги предназначени 
за децата, предвиден в Постановлението за критериите и стандартите отнасящи се за социалните услуги 
предназначени за децата, се упражнява от Държавната агенция за защита на детето.

II.УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ:  
Социалното подпомагане се предоставя чрез:  

1. Социални помощи - средства в брой и/или в натура необходими за удовлетворяване на  основните 
жизнени нужди на гражданите, когато не е възможно да се постигнат чрез техния труд или имоти;

2. Предоставяне на социални услуги.  
От социално подпомагане се ползват български граждани, чужденци с разрешително за постоянен престой 
или за дълъг период на пребиваване в Република България, чужденци получили статута на бежанци или 
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хуманитарен статут, чужденците ползващи временна защита и лицата, на които се предоставя социално 
подпомагане по силата на международен договор, по който Република България е страна. 
Правото на социално подпомагане се предоставя на лица, които поради причини свързани с тяхното 
здравословно състояние, възраст, социално положение или от друго естество, не могат сами или с 
помощта на своите доходи, или с доходите реализирани от притежаваните имоти или с помощта на 
лицата, предвидени в чл. 140 от Семейния кодекс, да им помогнат да задоволят своите основни жизнени 
нужди.
Социалните услуги се получават от лицата след изчерпване на възможностите за самостоятелно 
издържане и поддръжка, като при предоставянето им се вземат предвид доходите на лицето или на 
семейството, семейното положение, здравословното състояние, участие в специфични дейности за 
работната ръка и възрастта.

A. Системата за социално подпомагане – помощи. 
Социалното подпомагане включва дейности по предоставяне на: социални помощи за лица и семейства; 
семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания. 
Чрез осъществяването на дейностите по социалното подпомагане се развива и укрепва обществената 
солидарност.

1. Социални помощи
2. Семейни помощи
3. Помощи за ветерани от войните
4. Подкрепа на хората с увреждания
5. НП „Асистенти на хора с увреждания”

Социалните помощи представляват форма на допълване или на замяна на индивидуалните/семейни 
приходи, получени от трудови отношения, за подсигуряване на минимално ниво на живот, както и форма 
на помощи за насърчаване на социалното включване и подобряване качеството на живот на определени 
категории хора, чиито социални права са изрично предвидени от закона.  

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Обществените отношения, свързани с правото на гражданите в Република България на социално 
подпомагане чрез социални помощи е уредено в Закона за социално подпомагане.
Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради 
здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или 
доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени 
потребности.
От правото на социални помощи се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно 
пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец 
или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е 
предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените 
доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на 
подпомаганите лица и семейства.
Социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни.
Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното 
положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани 
обстоятелства.
Семейни помощи
Условията за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са 
регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.
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Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за 
отглеждането на техните деца.
Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет. Отпускат се от дирекция „Социално 
подпомагане” по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено 
заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, 
удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.

• За отпускане на всяка семейна помощ за деца са въведени специфични критерии съобразно 
нейната насоченост, като за някои помощи се прилага и доходен критерий.

• За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на 
роднини, близки или в приемни семейства, семейни помощи се предоставят независимо от доходите на 
семейството.

ПОМОЩИ НА ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ
Статутът и правата на ветераните от войните са уредени в Закон за ветераните от войните. Ветеран от 
войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на 
война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на 
България.
Агенцията за социално подпомагане чрез териториалните си поделения, изплаща разходите на ветераните 
от войните, които са за сметка на държавния бюджет за:

• Целева дентална помощ в размер до 400 лв;
• Еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лв. на неговите 

наследници.
ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ
Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика по социална рехабилитация и 
интеграция на хората с увреждания, насърчавайки равните възможности и недопускайки дискриминация.
Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да създаде условия и гаранции за равнопоставеност 
и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и за 
упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните 
семейства.
Право на месечна финансова подкрепа
1. Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която 
се актуализира ежегодно
2. Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, 
както следва:
2.1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв. за 
2019 г.;
2.2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;
2.3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;
2.4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто 
от линията на бедност – 104,40 лв.;
2.5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за 
инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 198,36 лв.
3. Месечната финансова подкрепа се изплаща в по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега 
получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери.
4. Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация до дирекция 
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„Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане.

Право на целеви помощи
Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви помощи.

• Хората с увреждания имат право на целева помощ за помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

•  Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за 
покупка на лично моторно превозно средство;

• Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с 
инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище;

• Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни 
увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни 
услуги;

• Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако са 
самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, 
както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни 
представители.
Право на годишен винетен стикер
Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания при ползване на 
платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата, което води до намаляване 
на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и 
социално включване в живота на общността.
С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто 
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с 
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 
20-годишна възраст от заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа се определят 
условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се възползват от това 
си право.
Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на правоимащите лица, 
въз основа на подадено заявление-декларация.
Права на военноинвалидите и военнопострадалите
Военноинвалидите и военнопострадалите имат право по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 
на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници два пъти в годината – 
отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната.
Военноинвалидите с трайни увреждания имат право на месечни целеви помощи за телефонни услуги в 
размер 20% от ГМД.
Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на правоимащите лица, 
въз основа на подадена молба (свободен текст).
Индивидуална оценка на потребностите
Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, 
която е комплексна.
Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното 
му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида 
на подкрепата.
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от 
специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.
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Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на:
1. човека с увреждане или упълномощено от него лице;
2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;
3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила 
на детето;
4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в която е настанено 
дете с увреждане;
5. директора на дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане при 
самосезиране.
За изготвяне на оценката се подават следните документи:
1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане;
2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия 
(ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Документите се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека с увреждане 
- лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или 
по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 
август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) №910/2014", и на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане 
при доказана с медицински документ необходимост.
Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от предоставяне на 
социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, се 
изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората 
с увреждания, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната 
политика.
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на 
подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона.
Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента:
1. информация за човека с увреждане;
2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната 
информация;
3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.
Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с 
увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните 
функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно 
представените документи.
В заключенията се определят видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, 
лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” (НПАХУ) осигурява заетост на безработни 
лица, които предоставят грижи в домашна среда на лица с увреждания. Програмата е със силен социален 
ефект за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ 
се от постоянни грижи. Дейностите по Програмата са от голямо значение за малките населени места в 
страната, в които все още не са развити алтернативни на институционалните грижи социални услуги и 
хората с увреждания разчитат единствено на своите близки.
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Изпълнява се в рамките на предвиденият финансов ресурс в Националния план за действие по заетостта 
(НПДЗ) за съответната година. След приемане с Решение на Министерския съвет на НПДЗ, министърът 
на труда и социалната политика утвърждава със заповед НПАХУ, която е със срок на действие до края 
на годината.
Помощ за отопление
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 Ноември до 31 Mарт. Изплащането на целевата 
помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците Ноември и Декември 
не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; 
до 31 януари – за месеците Януари, Февруари и Март.
Молба-декларация по образец се подава в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес от 
1 юли до 31 октомври. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална 
анкета и определя правото на помощта.

Право на помощ, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца 
преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за 
отопление и отговарят на следните условия:

• Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен 
в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се 
или безработни).

• Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5 г.
• Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
• Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

Семейни помощи за деца
Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, 
свързани с раждане и отглеждане на дете.
Помощите се предоставят в пари или в натура под формата на стоки или услуги.
Те се отпускат еднократно или месечно.
Родителите могат кандидатстват за помощи преди навършването на 1 година на детето, ако не е отпуснато 
обезщетение за майчинство и имат нисък доход.
Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 
20-годишна възраст, са на база доход и представляват най-често срещания вид семейни помощи.
Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 
20-годишна възраст се отпускат на семейства, чийто доход не е по-голям от 400 лв. Те се отпускат за 
дете до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст. За да 
имате право на тези помощи трябва:

• Детето да не е настанено за отглежданеизвън семейството, съгласно Закона за закрила на детето;
• Детето да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните 

групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му състояние;

• Детето посещава редовно училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му 
състояние;

• Детето живее постоянно в България;
• Детето има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи, в съответствие 

с неговата възраст и здравословно състояние.
Помощта се предоставят в натура във всички случаи, когато майката е под 18 години. Помощта се 

предоставя в натура и в следните случаи:
• Родителите или лицата, имащи право на семейни помощи не се грижат за своето/своите дете/

деца;
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• Семейните помощи не се използват по предназначение за детето/децата;
• Родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията съгласно 

Закона за закрила на детето.
Майките (включително осиновителките), които не получават обезщетение за майчинство, тъй като не 
отговарят на условията, получават месечната помощ за отглеждане на дете под една година.
Месечни помощи за отглеждане на дете под една година.
Месечните помощи за отглеждане на дете под една година се отпускат на база на дохода на член на 
семейството. За да имате право на такъв вид помощ, доходът на всеки член от семейството трябва да е 
равен или под 450 лева. Освен това, детето трябва да живее постоянно в страната (както и майката или 
осиновителката) и не трябва да е настанено за отглеждане извън семейството в съответствие със Закона 
за закрила на детето.
Помощите се предоставят в натура във всички случаи, когато майката, на която са предоставени, не е 
достигнала 18-годишна възраст. Помощите се предоставят в натура и в следните случаи: родителите 
или лицата, получаващи семейните помощи не се грижат за своето дете/деца; семейната помощ не се 
използва по предназначение за детето/децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи 
не изпълняват задължението по Закона за закрила на детето.
Родителите, които искат да ползват тези помощи, трябва да подадат заявление, към което се прилагат 
копия от актовете за раждане на децата или удостоверение за семейно положение, като съпруг/а и 
деца, издадено от общинската администрация. При подаване на заявлението се представя документ за 
самоличност.
Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но 
не по-късно от навършване на 20 години, се определя всяка година в Закона за държавния бюджет. 
От 2017 г. размерът на помощта се определя от броя на децата в семейството. Сумата за 2018 г. за 
семейства с едно дете: 40 лв, за семейства с две деца: 90 лв, за семейства с три деца: 135 лв и за 
семейства с четири деца – 145 лв на месец. Размерът на помощта се увеличава с 20 лева за всяко 
следващо дете в семейството. В случай на раждане на близнаци, помощта за всяко близначе е 75 лв. 
Сумата на помощта за деца с увреждания е 100 лв и се отпуска независимо от дохода на семейството. 
За получаването на тази помощ, трябва да се попълни декларация и да се подаде заедно с останалите 
необходими документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес на майката (освен 
семейства, в които родителите живеят заедно без да имат сключен брак, които посочват настоящия си 
адрес).
Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете под една година за родители, които нямат 
право на обезщетение за майчинство, е 100 лева месечно за 2018 г. Заявление/декларация, заедно 
с необходимите документи, се подава в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на 
майката (освен за семействата, в които родителите живеят заедно без да имат сключен брак, които 
посочват настоящия си адрес).
Месечната помощ за деца с трайни увреждания се предоставя независимо от дохода на смейството. 
Нейният размер зависи от степента на увреждане: над 90% - 930 лева (евро); от 71% до 90%, 450 лева 
(евро) и от 50% до 70.99% е 350 лева (евро) на месец за 2018 г. Заявленията за подпомагане се подават 
в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката, заедно с останалите необходими 
документи.
Използвани термини и съкращения

• Лице, пребиваващо постоянно в държавата - лице, което пребивава на територията на 
държавата за повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.

• Дете с трайни увреждания – дете до 16 години със степен на инвалидност от 50% и повече или 
дете на възраст между 16 и 20 години със степен на трайно намалена работоспособност от 50% и повече.
Други семейни помощи:
Еднократната помощ за бременност се полага на бременните жени, които не могат да получават 
обезщетения за майчинство. Тя е достъпна за жени, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, 
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но не отговарят на условията за изискван период на осигуряване. 
Еднократната помощ за раждане се полага без значение какви са доходите на семейството. При раждане 
на близнаци сумата на помощта е по-висока.
Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за оглеждане на близнаци, незвисимо от 
дохода на семейството, при условие, че децата не са дадени за отглеждане извън семейството съгласно 
Закона за закрила на детето и при условие, че са с постоянно местожителство в България.
Еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), редовна форма на обучение, се 
изплаща, ако майката е записана в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето.
След като детето започне първи клас, може да се кандидатствате за еднократна помощ. Тя се предоставя 
само веднъж за целия период на обучение на детето.
Многодетните майки имат право на еднократна помощ за пътуване с влак или автобус веднъж в годината 
в България. Това важи за майки, които са родили или осиновили и отглеждат три или повече деца над 
1 година.
Осиновителите имат право на едноркратна помощ при осиновяване на дете независимо от дохода на 
семейството, при условие, че осиновителите и детето живеят постоянно в страната.
Право на еднократна помощ при бременност, възниква в случай че доходът на член от семейството 
е по-нисък от 450 лв. За да може да получи помощта лицето трябва да няма право на обезщетение за 
бременност и раждане (майчинство), дори ако е осигурено за общо заболяване и майчинство, тъй като 
не отговаря на условията за необходимия осигурителен стаж.
Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на 
семейството, при условие че детето не е оставено за отглеждане извън семейството съгласно Закона 
за закрила на детето. Правото за получаване на тази помощ възниква от датата на раждане на детето и 
може да се поиска в срок от 3 години след тази дата. При раждане на близнаци, право на тази помощ 
има за всяко от децата.
Правото на еднократна помощ за отгелждане на близнаци изтича, когато децата навършат 6 месеца. 
Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на близнаци, при условие че 
децата не са настанени за отглеждане извън семейството.
И двата вида помощи по-горе трябва да бъдат върнати, ако преди навършване на двугодишна възраст, 
детето е настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на родителя или на 
лицето, грижещо се за детето, съгласно Закона за закрила на детето.
Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за отглеждане на дете независимо от дохода 
не семейството, при условие че детето:

• живее постоянно в България;
• не е дадено за отглеждане извън семейството.
•   майката (осиновителката) живее постоянно в България;
• е студентка редовно обучение във висше учебно заведение, съгласно Закона за висшето 

образование;
• не е осигурена и не получава помощи за бременност, раждане и отглеждане на дете.

Обезщетението се изплаща на два пъти, 50% след издаване на заповедта за влизане в сила, и останалите 
50% при получаване на удостоверение за регистрация за следващия семестър или за завършване на 
висше образование, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст на детето.
Помощта трябва да се върне, ако преди да навърши две годинки, детето бъде настанено за отглеждане 
извън семейството поради виновно поведение на родителя или на лицето, което се грижи за детето.
Еднократната помощ за ученици се дава след като детето се запише в първи клас. Трябва да се 
кандидатства за тази помощ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Ако детето не може 
да започне училище по здравословни причини, тогава този период се удължава с 6 месеца, считано от 
началото на учебната година.
Помощта се предоставя в натура, в следните случаи: родителите или лицата, получаващи семейни 
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помощи не се грижат за своето/своите дете/деца; семейните помощи не се използват по предназначение 
за детето/децата; родителите или лицата, получаващи семейните помощи не изпълняват задълженията 
съгласно Закона за закрила на детето.
По отношение на еднократнатата помощ за безплатен железопътен и автобусен транспорт в България за 
многодетните майки, разходите за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадено 
в рамките на 1 месец от пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и 
копие от удостоверението, в което превозвачът е записал извършеното пътуване.
При осиновяване на дете от съпрузи, помощта може да бъде поискана само от един от тях. Помощта 
трябва да се върне, ако преди изтичането на две години от осиновяването, то бъде прекратено или 
детето бъде настанено за отглеждане извън семейството поради виновно поведение на осиновяващия 
родител.
Еднократна помощ при бременност
Помощта е в размер на 150 лева за 2018 година. Тя се изплаща за периода от 45 дни преди определения 
термин за раждане. За получаването на тази помощ се подава заявление заедно с необходимите 
документи в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката. Сумата се получава 
през следващия месец.

Еднократна помощ за раждане на дете
Размерът на помощта през 2018 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв за трето дете 
и 200 лв за четвърто и всяко следващо дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид 
само родените живи деца. Помощите се изплащат само ако детето не е настанено за отглеждане извън 
семейството съгласно Закона за закрила на детето.
За близнаци, помощта е в размер на 600 лева за всяко дете.
Размерътна еднократната помощ за отглеждане на близнаци за 2018 г. е 1200 лв за всяко дете-
близнак
Размерът на еднократната парична помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка), която е 
студентка редовно обучение е 2880 лв. Помощта се плаща на два пъти, 50% след влизане в сила на 
заповедта за отпускането й, и останалите 50% след предаване на удостоверние за регистрация за следващ 
семестър или за завършване на висшето образование, но не по-късно от първата годинка на детето. 
За получаването на тази помощ се подава заявление заедно с необходимите документи до Дирекция 
„Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.
Еднократна помощ при започване на първи клас.
Когато детето започне училище, има право на еднократна помощ. Размерът на помощта за учебната 2017-
2018 година е 250 лв.; плаща се през месеца следващ месеца на подаване на заявлението. Заявлението 
трябва да се подаде до Дрикеция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката, заедно с 
други необходими документи или по настоящ адрес на родителите, ако те живеят на семейни начала.
Еднократна помощ за безплатен железопътен и автобусен транспорт в България за многодетни 
майки.
Разходи за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадена в рамките на 1 месец от 
пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и копие от удостоверението, 
в което превозвачът е записал извършеното пътуване.
Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете е 250 лв за 2018 г. Размерът на помощта не 
може да бъде по-висока от размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете. При осиновяване 
на дете от родители, помощта се иска само от единия от тях.
Доход на член от семейството - определя се като се вземе средният доход на семейството за изминалия 
12-месечен период и се раздели на броя на членовете на семейството. Тук влизат всички брутни доходи 
на семейството, получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии. Не се включват, помощи 
съгласно Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно 
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образование, но не по-късно от навършване на 20 години, както и помощи и суми получени по този закон 
и съгласно Закона за закрила на детето. Присъдените издръжки също не се включват в средния доход, 
както и полученото имущество по наследство, завет и дарение. Членове на семейството са съпрузите, 
съвместно живеещи родители без сключен брак, родители, ненавършилите пълнолетие деца, както и 
навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но 
не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, родени, осиновени, заварени, доведени, ако не са 
сключили брак:
Многодетни майки – майки които са родили или осиновли и отглеждат три или повече деца над 
едногодишна възраст.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ:
ПРИЛИКИ МЕЖДУ РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В областта на социалните помощи 
- Правото на гражданите на Румъния и България на социални помощи се управлява от специфични закони.   
- Социалните помощи представляват форма на допълване или на замяна на индивидуалните/семейни 
приходи получени от трудови отношения, за подсигуряване на минимално ниво на живот, както и форма 
на помощ за насърчаване на социалното включване и подобряване на качеството на живот на определени 
категории лица, чиито социални права са предвидени изрично от закона. 
- И в двете страни, чужденците пребиваващи в страната и бежанците или лицата без гражданство ползват 
временна защита, получавайки някои права на социално подпомагане.
- И в двете страни са внедрени общи социални помощи, като държавните детски надбавки, помощите по 
майчинство, помощите за настаняване, минималния гарантиран доход.
- Както в Румъния, така и в България е налице специален закон, регламентиращ специфични права на 
хората с увреждания, видове субсидии, средства и помощи, предоставяни от държавния или местния 
бюджет за тази уязвима категория.
- И в двете страни социалните помощи се предоставят ежемесечно, като целта им е допълване или 
замяна на собствените доходи до нивото на основните жизнени нужди, или за удовлетворяване на 
случайно появили се нужди на отделни лица или семейства бенефициенти. Освен това, критериите за 
предоставяне на социалните помощи се отпускат според приходите на лицето/семейството, материалното 
състояние, здравословното състояние. 
- И в двете страни съществува форма на подпомагане на децата с увреждания. В България тя е 
представена от професионалната родителска помощ. Тя предполага сключване между държавата и 
родителя на граждански договор за родителска помощ, с родители преминали през основно обучение 
и допълнителна квалификация свързана с отглеждането и възпитанието на децата. Родителите, 
предлагащи професионални родителски грижи получават месечно възнаграждение за положения труд 
и сума за месечна издръжка, както и единични помощи за нуждите на приетите деца. Същите видове 
помощи са предвидени и от румънското законодателство, с разликата че родителят сключва трудов 
договор със служба социално подпомагане от кметството и е неин служител. 
- И в двете страни социалните помощи се управляват с помощта на информационни програми, прилагани 
на територията на цялата страна. В Румъния съществува информационната програма ”Safir”, докато в 
България се използва информационната програма ”Redix”. 
- В двете страни социалните помощи се класифицират според целите им на: социални помощи за 
предотвратяване и борба с бедността и риска от социално изключване, социални помощи в подкрепа 
на детето и семейството, социални помощи за подпомагане на хора със специални нужди, социални 
помощи за извънредни ситуации.
- Решението за предоставяне или отказът за предоставяне на социалните помощи се съобщава в писмена 
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форма на лицето, подало молбата, в срок до 14 дни (България), респективно между 5 и 15 дни (Румъния).
- В двете страни социалните помощи са освободени от данъци и такси и не са обусловени от плащане на 
данъците на държавния или местния бюджет.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
В областта на социалните помощи 
- По отношение на контрола на социалните помощи, в двете държави има трудности при точното 
определяне на приходите на всяко семейство. Всяка страна има силни и слаби страни, в еднаква степен, 
в тази дейност. Ако в Румъния не е налице система, позволяваща точното количествено измерване на 
приходите, придобити от трудови отношения или други източници и на имотите, в България е налице 
единна база данни, достъпна за всеки служител на АСА. В замяна на това, в Румъния областните агенции 
могат да имат достъп до базата данни с банковите сметки на бенефициентите, нещо което е невъзможно 
в България, където банковата тайна прави невъзможно разкриването на подобна информация.
- В България за разлика от Румъния, съществуват социални плащания, които се предоставят еднократно 
за следните случаи: за бременност при неосигурените майки, за раждане на живо дете, за осиновяване 
на дете, за отглеждане на дете от майка студентка, за учениците записани в първи клас, едно безплатно 
пътуване в годината с железопътен транспорт или автобус на територията на страната за многодетни 
майки. В Румъния няма подобни помощи, всички помощи са периодични и не се отнасят за специфични 
ситуации, а на общи критерии за допустимост, определени с рамков закон.
- В България, за разлика от Румъния, предоставянето на социалните помощи ”минимален гарантиран 
доход” е обусловено от по-ограничителни условия. Освен това, опитът за преднамерено игнориране 
или предоставяне на неверни данни или отказът от предоставяне на необходимите данни за анализ 
на допустимостта на правото на тези помощи поражда автоматично прекратяване предоставянето на 
тази услуги и невъзможността от предоставянето им за поне една календарна година. В Румъния само 
отказът на работно място, предложено от агенцията за наемане на работната ръка  и отказът от участие 
в курсове по квалификация и професионално обучение имат подобно последствие. 
- В България семейните помощи се предоставят в пари и/или в натура и подпомагат отглеждането на 
децата в семейна среда. В Румъния няма подобна форма на помощ, която може да се предостави в 
различна форма от паричната.  
- В България паричните суми, представляващи държавните детски помощи се възстановяват от лицето, 
на което са предоставени, ако до навършване на две години на детето, то е оставено за отглеждане 
извън семейството, поради лишаване от родителски права, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс 
и тези от закона за защита на децата. В Румъния правото на подобни социални помощи се прекратява 
на датата на настъпване на подобна ситуация, но не е предвидено задължението за възстановяване на 
получените парични суми до датата на извеждане на детето от семейството.  
- Румъния предоставя повече видове социални помощи, в сравнение с България. Законодателството от 
България за социалните помощи е структурирано в две големи категории: семейни надбавки и добавки 
и помощи за хората с увреждания. За сравнение, Румъния има специфично законодателство за всеки 
вид социална услуга.
- България предоставя много помощи на хората/семействата/роднините, които се занимават с полагане 
на грижи за децата в семейна среда (намалявайки значително полагането на грижи за тях в единици, 
финансирани от държавния бюджет).
- Предоставянето на социални помощи в България е обусловено от доказване на задължителната 
ваксинация и профилактичните прегледи, извършени в зависимост от възрастта и здравословното 
състояние, както и от извършване на социална анкета преди определяне на правото. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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След извършване на сравнителен анализ между България и Румъния са идентифицирани различни 
начини за внедряване на законодателството в областта на социалното подпомагане, от които могат да се 
изведат следните модели, както следва:   

ИДЕНТИФИЦИРАНИ СИЛНИ СТРАНИ В РУМЪНИЯ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ – ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
в областта на социалните помощи:  

1. Румъния предоставя повече видове социални помощи, в сравнение с България.  Законодателството 
от България за социалните помощи е структурирано в две големи категории: семейни надбавки и добавки 
и помощи за хората с увреждания. За сравнение, Румъния има специфично законодателство за всеки вид 
социална услуга което предполага по-ясен и по-специфичен подход за всеки вид предоставяна помощ.

2. В Румъния областните агенции могат да имат достъп до базата данни с банковите сметки на 
бенефициентите, нещо което е невъзможно в България, където банковата тайна прави невъзможно 
разкриването на подобна информация. Това води до по-цялостно и по-точно идентифициране на 
паричните наличности на бенефициентите на социални помощи.

ИДЕНТИФИЦИРАНИ СИЛНИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО РУМЪНИЯ - ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
в областта на социалните помощи:

1. По отношение на контрола на социалните помощи, в двете държави има трудности при точното 
определяне на приходите на всяко семейство. Ако в Румъния не е налице система, позволяваща точното 
количествено измерване на приходите, придобити от трудови отношения или други източници и на 
имотите, в България е налице единна база данни, достъпна за всеки служител на Агенцията за социално 
подпомагане.  

2. В България семейните помощи се предоставят в пари и/или в натура и подпомагат отглеждането 
на децата в семейна среда. В Румъния няма подобна форма на помощ, която може да се предостави в 
различна форма от паричната. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ,  АНАЛИЗИРАНА 
И ПОДОБРЕНА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И ЕКСЕПРТИ ПО ТОЗИ 
ПРОЕКТ ПРИ РАБОТНИТЕ СРЕЩИ И НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ФОКУС ГРУПИ Е СЛЕДНОТО:   
„Разработване на единна информационна система, до която да имат достъп представителите на  
териториалните административни единици (UAT) и на Областните дирекции за плащания и социална 
инспекция, постоянно актуализирана с данни отнасящи се за доходите (заплати и самостоятелни 
дейности), такси и данъци (недвижими имоти, земя, леки автомобили), сметки, имущество и др. и 
достъп до базата данни на Здравноосигурителната каса за проверка на болничните листи”.
Положителни последици от избора на тази тема:  
- предоставяне на социални помощи на допустимите семейства/лица, които са сами, с минимални 
разходи;   
- предотвратяване на незаконосъобразни плащания;  
- предотвратяване на човешки грешки; 
- възможност за внедряване; 
- повишаване отговорността на представителите на териториалните административни единици по 
отношение на предоставянето на социални помощи. 
Препятствия при внедряването на тази тема: 
- много високи разходи за разработване и поддръжка; 
- участие на политически лидери; 
- регламентиране със закон на задълженията на всички участващи лица при въвеждането и актуализиране 
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на данните в тази програма;
- определяне на институция, която да прилага принудителни мерки на институциите, които не 
актуализират данните;  
- поддръжка на програмата.

Б.Социални услуги в Република България
Условията и редът за предоставяне на социални услуги в България са регламентирани от Закона за 
социално подпомагане и правилника за прилагането му. В правилника за прилагане са описани различните 
видове социални услуги и основните критерии, свързани с тяхното функциониране. С второстепенни 
законодателни актове са определени изискванията, свързани с организацията и дейността на всяка 
услуга – изисквания, свързани с материалната база – място, достъпност, среда, вид и брой на персонала, 
нужди свързани със здравословното състояние, образование, хранене, организиране на свободното 
време и др. Законът за социалното подпомагане предвижда Агенцията за социално подпомагане да 
издава сертификати за предоставяне на социалните услуги. Единиците, предоставящи социални услуги 
на деца подлежат на лицензионен режим и от страна на Държавната агенция за защита на детето. 
Единният разходен стандарт за социалните услуги се одобрява ежегодно от Министерския Съвет.  
В България различните видове социални услуги са регламентирани от чл. 36 от Правилника за прилагане 
на закона за социално подпомагане. Те се делят на две основни групи: 

- услуги, предоставяни в общността;  
- услуги, предоставяни в специализирани институции. 

Социалните услуги от специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите 
за реализация на услугите в общността.  
Социалните услуги, предоставяни в общността представляват услуги предоставяни в семейна среда или 
близка до семейната среда, близо до приятели и роднини. Считат се за ключови фактори за ефективното 
социално включване, за борба с бедността и участие в обществения живот на всички уязвими групи. 
През последните години политиката от областта на социалните услуги цели развитие на услуги, 
предоставяни в общността и в семейна среда, заменящи институционалния модел за полагане на грижи. 
Социалните услуги в България се предоставят безвъзмездно или с финансовото участие на потребителя 
(такса). Финансирането им е подсигурено от държавния бюджет, общинските бюджети, национални и 
международни програми или от дарения на физически или юридически, местни и чуждестранни лица. В 
зависимост от начина на финансиране, социалните услуги се делят на:   

- дейности, делегирани от държавата, финансирани от държавния бюджет;  
- местни дейности, финансирани от местните бюджети на общини/населени места;
- дейности, финансирани от други източници. 

Специализираният контрол за законосъобразното прилагане на нормативните актове от областта 
на социалното подпомагане в териториалните единици на Агенцията за социално подпомагане и 
специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, както 
и за спазване на критериите и стандартите за предоставяне на социалните услуги, се упражнява от 
ресорния инспекторат.  
Контролът върху спазване на стандартите за качество по отношение на социалните услуги предназначени 
за децата, предвиден в Постановлението за критериите и стандартите отнасящи се за социалните услуги 
предназначени за децата, се упражнява от Държавната агенция за защита на детето.
Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин 
на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани 
институции.
Социални услуги в специализирани институции се предоставят само след изчерпване на възможностите 
за предоставяне на социални услуги в общността.

1. Социални услуги за пълнолетни лица.
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Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 
самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните 
услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на 
ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието 
и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят 
краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца).
Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.  
Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната 
среда. Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които предоставят възможност за 
живот в среда, близка до семейната.
Специализираните институции са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята 
домашна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на 
възможностите за ползване на услуги в общността.

1. Настаняване в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен 
тип и ползване на социални услуги в общността от пълнолетни лица.
Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги делегирана от държавата дейност, подават 
писмено Заявление до директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
Заявленията на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение се подписват от тях и от законния 
им представител (настойник/попечител) и се подават в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ 
адрес. При подаване на заявлението кандидат-потребителят декларира семейно положение, доходи и 
имуществено състояние.
Дирекция "Социално подпомагане" предоставя консултация и информация на лицето относно всички 
видове социални услуги, които може да ползва, включително информация относно профила на услугите 
и условията за заплащане и освобождаване от такса за ползването им.
Към заявлението се прилагат следните документи:

• документ за самоличност (за справка);
• медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
• медицинска характеристика от лекар-психиатър;
• копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
• копие на медицински протокол на ЛКК - задължително се изисква в случаите, когато в 

медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на 
ТЕЛК (ако има такова);

• копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
• декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
• копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено 

под запрещение);
• становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището 

следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна 
среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, 
трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към 
заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на Дирекция "Социално 
подпомагане", до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.
В случаите, когато Дирекция "Социално подпомагане" разполага с актуални документи на лицето в своята 
база данни, същите не се изискват (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, съдебно решение за поставяне под запрещение, 
удостоверение от Органа по настойничество и попечителство, други).
В 20-дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи Дирекция "Социално 
подпомагане" по настоящ адрес извършва социална оценка на потребностите на лицето.
Оценката се извършва от социален работник, като задължително се посещава дома на кандидат-
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потребителя и се проучва неговата семейна/домашна среда; неговите роднини и/или близки; анализират 
се всички възможности за оказване на подкрепа по отношение на кандидат-потребителя – подходящи 
социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, трудова заетост, обучение и други.
Въз основа на социалната оценка се подготвя социален доклад с предложение за ползване на социалните 
услуги, съобразно идентифицираните потребности, желанието и личния избор на лицето.
Въз основа на извършената социална оценка на потребностите и изготвения социален доклад, директорът 
на Дирекция "Социално подпомагане" издава съответно:

• заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в общността от 
резидентен тип;

• направление за ползване на социална услуга в общността;
• направление за ползване на услугите в Приют или в Социален учебно-професионален център 

(СУПЦ).
В заповедта/направлението задължително се определя срок на настаняване/ползване на услугата – до 
дата, месец, година.
В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, дирекция "Социално подпомагане" вписва 
лицето в регистър на чакащите за настаняване/ползване на услуга.
Заповедите и направленията са валидни за срок един месец от датата на писменото им съобщаване 
на лицето. Срокът на валидност може да се удължи до три месеца в случаите на болнично лечение на 
лицето.
Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип 
на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия 
адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши 
само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга 
възможност за полагане на грижи за лицето.
Лице, пострадало от домашно насилие или жертва на трафик, както и лице в състояние на криза от 
социален характер се настанява незабавно в подходяща социална услуга, независимо от настоящия му 
адрес

2. Такси за социални услуги
Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по 
договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, 
освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.
Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от 
Министерския съвет.
При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от 
държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата, 
утвърдена от Министерския съвет предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок 
до един месец заплати дължимите такси.

3. Финансиране на социалните услуги.
Социалните услуги, делегирани от държавата дейности се финансират от държавния бюджет, чрез 
бюджетите на общините по ежегодно определяни с Решение на Министерския съвет стандарти 
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С Решението се 
определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при 
организирането и предоставянето на публични услуги. В рамките на тези стандарти са средствата за 
издръжка на потребителите и за заплати и осигуровки на персонала в социалните услуги. 

Видовете социални услуги, финансирани от държавния бюджет
Социални услуги, които се предоставят в общността
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
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Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа
Дневен център за стари хора
Център за социална рехабилитация и интеграция
Приют
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Център за настаняване от семеен тип за стари хора
Център за временно настаняване
Кризисен център
Преходно жилище
Наблюдавано жилище
Защитено жилище за лица с психични разстройства
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Защитено жилище за лица с физически увреждания

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Дом за пълнолетни лица с деменция
Дом за стари хора

2. Социални услуги за деца.
Предоставянето на социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно развитие, 
чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на детето се 
осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи социални услуги за 
деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип.
Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца е детето със 
своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, 
увреждане, възраст, социално положение.
Развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални 
принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в 
общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи 
за ефективно социално включване. 

Видовете социални услуги, финансирани от държавния бюджет
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания
Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания
Център за социална рехабилитация и интеграция
Приемна грижа
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Кризисен център
Център за настаняване от семеен тип
Център за обществена подкрепа
"Звено "Майка и бебе"
Център за работа с деца на улицата
Преходно жилище
Дом за деца, лишени от родителска грижа

НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – НОВ ЗАКОН ЗА 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
І. Основни принципи
Основните водещи принципи при разработването на концепцията за бъдещото ново законодателство и 
които следва да бъдат водещи при организацията на системата и при предоставянето на услугите, са 
принципите, заложени в Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги:

◊ Наличност: Следва да се осигури достъп до широка гама от социални услуги, така че на 
потребителите да се предоставят съответни на техните потребности решения, когато това е възможно, 
като им се даде възможност за избор сред набор от услуги в рамките на общността, на място, което е 
възможно най-благоприятно за потребителите, и, когато това е целесъобразно – за техните семейства.

◊ Достъпност: Социалните услуги следва да бъдат организирани по лесно достъпен начин за всички, 
които биха имали нужда от тях. За всички потребители следва да се осигури достъп до информация и 
безпристрастни съвети относно гамата налични услуги и доставчици на услуги. 

◊ Приемлива цена: Социалните услуги следва да бъдат предоставяни на всички лица, които се 
нуждаят от тях (универсален достъп) – безплатно или на цена, която отделните лица могат да си позволят.

◊ Ориентираност към отделната личност: Социалните услуги следва да отговарят навременно и 
по гъвкав начин на променящите се потребности на всяко отделно лице с цел да се подобри качеството 
му на живот, както и да се осигурят равни възможности.

◊ Всеобхватност: Социалните услуги следва да бъдат замислени и предоставени по всеобхватен 
начин, отразяващ многостранните потребности, способности и предпочитания на потребителите и, 
когато това е целесъобразно – на техните семейства и на лицата, полагащи грижи за тях, и целящ да 
подобри тяхното благосъстояние.

◊ Непрекъснатост: Социалните услуги следва да бъдат организирани така, че да се гарантира 
непрекъснато предоставяне на услугите през целия период на съществуване на потребностите и по-
специално когато се цели да се отговори на потребности, свързани с развитието, или дългосрочни 
потребности, съгласно подход, основан на жизнения цикъл, който дава на потребителите възможност да 
разчитат на набор от постоянни и непрекъснати услуги, като се започне от ранна намеса, до подкрепа и 
проследяване, като същевременно се избягват възможните отрицателни въздействия от прекратяването 
на предоставянето на услугата.

◊ Ориентираност към резултата: Социалните услуги следва да бъдат съсредоточени предимно 
върху ползите за потребителите, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, ползите и за 
техните семейства, лицата, полагащи неформална грижа и общността. Крайният резултат е постигната 
самостоятелност на клиента на социални услуги така, че той/тя успешно да реализират своя пълен 
потенциал без помощта на системата за закрила.

◊ Превенция на институционализацията и прекратяване на институционалната грижа като 
практика: Преимуществено се развиват социални услуги в общността и само при изключителни нужди, 
които не могат да бъдат удовлетворени по друг алтернативен начин, се развиват резидентни форми 
на услуги. В тези случаи резидентните услуги са приоритетно за кратък престой или функционират за 
времеви период, за който общината има време да подготви и разкрие съответните семейно-базирани 
форми на грижа. 
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◊ Индивидуални и интегрирани услуги: За да отговарят на многобройните индивидуални 
потребности на населението, и услугите следва да са всеобхватни и персонализирани, обмислени и 
предоставяни чрез интегриран подход, доколкото това е възможно. За да постигнат тези принципи 
доставчиците на услуги често имат нужда от висока степен на автономност, за да се справят с 
разнообразието и променливия характер на социалните потребности.

◊ Зачитане на правата на потребителите: Доставчиците на услуги следва винаги да зачитат 
основните права и свободи, така както те са определени в националните, европейските и международните 
правни инструменти в областта на правата на човека, както и достойнството на потребителите. Всички 
доставчици следва да насърчават и прилагат правата на потребителите по отношение на равните 
възможности, равностойното третиране, свободата на избора, правото на самоопределяне, контрол 
върху собствения живот и зачитане на личния живот. 

◊ Участие и предоставяне на права: Доставчиците на услуги следва да насърчават активното 
участие на потребителите и, когато това е целесъобразно – на техните семейства или доверени лица, във 
вземането на решения относно планирането, предоставянето и оценката на услугите. Предоставянето на 
услуги следва да дава право на потребителите да определят личните си потребности и да укрепват или 
поддържат своите способности, като същевременно запазват висока степен на контрол върху живота си.

◊ Предоставяне на услугите като процес: Социалните услуги се характеризират с асиметрична 
връзка между доставчиците и потребителите, която е различна от отношението между търговски 
доставчик и потребител, тъй като тези услуги често са вкоренени в културните (местни) традиции, често 
се избират индивидуални решения, гарантиращи близост между доставчика на услуги и ползвателя, 
като така се осигурява равен достъп до услугите в рамките на страната. Това налага постигането и на 
определена степен на гъвкавост в управленската политика на доставчика при спазване на законодателните 
изисквания. 

◊ Интегриране на ресурсите: Доставчиците с нестопанска цел, както и доброволците, играят 
ключово важна роля в предоставянето на социални услуги, като по този начин изразяват граждански 
капацитет и допринасят за социалното приобщаване, социалното сближаване между местните общности 
и за солидарността между различните поколения. Гражданските организации успешно мобилизират 
както ресурса на местната общност, така и ресурса на широката общественост и корпоративния сектор, 
с което запълват ресурсните дефицити на държавния и местния бюджет.
ІІ. Цели и обхват на Закона за социалните услуги 
Законът за социалните услуги (ЗСУ) ще уреди специфични обществени отношения, свързани с 
предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. 
Това са ключовите въпроси, чието регулиране е от значение за сектора на социалните услуги, което от 
една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и 
реализиране на правата на хората, а от друга – с ефективното функциониране на системата на национално 
и местно ниво.
Новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: 

◊ Достъпност на социалните услуги;
◊ Качество и ефективност на социалните услуги;
◊ Интегрираност на подкрепата.
Основните въпроси, които ще бъдат регламентирани в закона (като част от тях ще бъдат по-детайлно 

развити в подзаконовата уредба по прилагането на закона) са:
◊ Същност и основни характеристики на социалните услуги;
◊ Право на социални услуги (потребителите на социални услуги);
◊ Видове доставчици на социални услуги;
◊ Оценка на потребностите от социални услуги;
◊ Предоставяне на социалните услуги;
◊ Планиране на социалните услуги;
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◊ Създаване на социалните услуги;
◊ Финансиране на социалните услуги;
◊ Договаряне/възлагане на предоставянето на социални услуги;
◊ Контрол и мониторинг на социалните услуги (вкл. стандарти и критерии за качество и ефективност);
◊ Интегрирани услуги и интегриран подход (взаимодействие и координация с други системи, 

координационни механизми в рамките на системата за социални услуги).
ІІІ. Мисия на социалните услуги
Мисията на социалните услуги се определя чрез целите, които се постигат за отделния човек и чрез 
въздействието им върху определени сфери от неговия живот. В сега действащото законодателство 
правото на социални услуги е свързано с „нужда от подкрепа с цел социално включване и гарантиране 
на независим живот”.
Основната мисия на социалните услуги е да оказват подкрепа за:

◊ превенция и/или преодоляване на социалното изключване;
◊ реализиране на права на лицата, които поради различни причини, включително и субективни, 

изпитват трудности в достъпа до тях;
◊ подобряване на качеството на живот.

В закона не следва предварително и изчерпателно да бъдат дефинирани всички възможни обстоятелства, 
рискове, проблеми и житейски ситуации, които могат да доведат до нужда от подкрепа. Важно е на 
законодателно ниво да се идентифицират основните елементи, които ще определят дейността като 
социална услуга по своята същност. 
Социална работа
Социалните услуги са инструмент и форма на подкрепа за лицата, чрез които се цели да се справят 
с предизвикателствата в техния живот. Именно затова същностен и водещ елемент на всяка социална 
услуга е социалната работа и формирането на социални умения. Този елемент е същностен защото:

◊ съдържателно отграничава тази специфична група услуги и дейности от други близки сфери;
◊ определя целите на интервенциите;
◊ насърчава себеовластяването и предотвратяването на развиване на зависимост от системата 

за подкрепа.    
Рискове, които обуславят нуждата от социални услуги
Основните рискове, които водят до нужда от подкрепа чрез социални услуги, са много и разнообразни, 
а често и комплексни. Традиционни за българския контекст са групата на социалните рискове, които 
водят не само до социално изключване, но и до бедност, като например липсата на доходи, работа, 
място за живеене или бездомност (рискове, които водят до последици не само за конкретните лица, но и за 
техните семейства и най-вече за децата). Друга група рискове, при които лицата се нуждаят от социални 
услуги, са свързани с възникващи кризисни ситуации, в резултат на въздействието на външната 
среда, като например при насилие, семейни кризи и конфликти, които много често засягат и децата, 
изпадане в зависимост от грижа и други. Процесът на деинституционализация, който се осъществява 
в България, показа и, че справянето с дълготрайните последици от институционализацията е много 
сериозно предизвикателство. 
Безспорно наличието на увреждане, се отразява, макар и в различна степен, на качеството на живот 
и то не само на хората с увреждания, но и на техните семейства. Независимо че самото увреждане не 
може да се определи като риск (който застрашава лицето), наличието му и взаимодействието със средата 
може да бъде причина за възникване на рискове за лицата, като например затруднено реализиране на 
права или наличие на социални рискове в резултат на увреждането. Подобно на увреждането, високата 
възраст също не е риск, но с оглед трайната тенденция на застаряване на населението, социалните 
услуги имат все по-важна роля за осигуряване на дългосрочна грижа както за хората с увреждания, 
така и за възрастните хора. 
Развитието на социалните услуги в последните 15 години показа, че те са необходими не само при 
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наличието на сериозен риск или за превенция на такъв, но и при необходимост само от информиране 
или консултиране в определени ситуации, които не предполагат потенциален проблем или риск. 
Особено сериозна е нуждата от припознаване на тази мисия на социалните услуги, когато става въпрос 
за услуги за ранно детско развитие, за консултиране на родители и бъдещи родители, за формиране на 
родителски умения, семейно планиране, и други. 
ІV. Право на социални услуги (потребители на социални услуги)
Съгласно сега действащото законодателство право на социални услуги имат българските граждани, 
семейства и съжителстващи лица, за които след оценка на потребностите се констатира, че се нуждаят 
от подкрепа с цел социално включване и гарантиране на независим живот. От това право се ползват и 
чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, 
на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи 
се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който 
Република България е страна. При предоставяне на социални услуги не се допуска пряка или непряка 
дискриминация на лицата, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 
гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен 
договор, по който Република България е страна. 
Сегашната уредба на правото на социални услуги не ограничава достъпа до тях. Правото на социални 
услуги не е ограничено от доходни, имуществени, образователни, здравословни и други критерии. То 
не е и не следва да бъде ограничено и от конкретно определени рискове, които да бъдат адресирани и 
преодолени чрез ползването на социалните услуги. Тази широка достъпност на социалните услуги ще 
бъде запазена и в ЗСУ.
Реално обаче съществува ограничение на достъпа до социални услуги, но то не произтича от дефинираното 
право, а от недостатъчно развитата мрежа от услуги в цялата страна и недостатъчното разнообразие 
на тези услуги, което съответно води до трудности или невъзможност за реализиране на правото на 
социални услуги. Това е и една от причините социалните услуги традиционно да се възприемат само 
като средство за подкрепа на най-уязвимите групи и то при проявяването на определени рискове. Поради 
тази причина все още не е припозната напълно превантивната роля на социалните услуги и универсалния 
характер на редица основни дейности, които са същността на социалните услуги. Това от своя страна, 
както и ограниченията, които поставя наличното финансиране, води до приоритетно ориентиране на 
развитието на мрежата от социални услуги само в посока създаване на такива услуги, които да посрещат 
нуждите само на най-рискови и уязвими групи. Именно поради това, в ЗСУ правото на социални услуги 
няма да се ограничава с рискове или до определени уязвими групи. Право на социални услуги 
ще имат всички лица в Република България, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде 
оказана чрез социалните услуги. По този начин ще бъдат дефинирани универсални (общодостъпни) 
и специализирани (насочени конкретно към определени потребности, вследствие на определен 
риск) услуги.
С оглед горното в ЗСУ няма да се дефинират и конкретни групи потребители с оглед наличието на 
някакъв риск, тъй като това предполага ограничаване на обхвата. Ще се запази общата насоченост 
на услугите към деца, пълнолетни лица и семейства. Независимо от това обаче и с оглед пълнота на 
концепцията, следва да обобщим основните групи, тъй като това е свързано с дизайна на конкретните 
дейности за отделните групи потребители. Основни потребители на социални услуги са:

◊ децата
◊ младежите (в прехода от детството към пълнолетието)
◊ родителите и лицата, които полагат грижа за деца
◊ лицата с увреждания
◊ възрастните хора (над трудоспособна възраст)
◊ пълнолетни лица в трудоспособна възраст, които поради различни житейски обстоятелства се 
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нуждаят от подкрепа
◊ семейства и близки, които полагат грижи за пълнолетни лица

Тези основни групи потребители не са обобщени с оглед наличието на риск, а са обобщени с оглед 
спецификите на подкрепата, която всяка една от тези големи групи изисква. Всички рискове, които по-
горе бяха посочени, могат да се свържат с всяка една от тези групи потребители. Именно наличието на 
риск превръща дадена услуга в специализирана, а потребителите в специфична група – например дете 
или пълнолетен човек жертва на насилие, възрастен човек в невъзможност за самообслужване, човек с 
увреждане с потребност от асистентска помощ, родител в риск да изостави детето си и други. Това ясно 
показва, че изброяването и дефинирането на потребители на социални услуги в ЗСУ чрез възможните 
рискове не би позволило гъвкавост и всеобхватност на подкрепата чрез социалните услуги. 
V. Дефиниране/определяне на социалните услуги
Съгласно сега действащото законодателство социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата 
за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа 
и се предоставят в общността и в специализирани институции. В ЗСУ социалните услуги ще бъдат 
дефинирани като съвкупност от дейности, които целят определени резултати в съответствие с 
мисията на социалните услуги, а именно превенция и/или преодоляване на социалното изключване, 
реализиране на права и подобряване на качеството на живот. Социалните услуги няма да бъдат 
дефинирани чрез конкретното място на тяхното предоставяне.
В ЗСУ няма да бъдат дефинирани и определяни конкретните дейности, които формират социалните 
услуги, техните функции, срокове, местата за предоставяне и т.н. Тези въпроси са част от стандартите за 
социалните услуги, т.е. ще бъдат предмет на подзаконова уредба. С цел по-добро разбиране на тяхната 
същност в концепцията са изведени основните типове дейности, направено е деление на основните 
групи услуги в зависимост от тяхната функция, групирани са услугите в зависимост от това къде се 
предоставят и техния срок.  
Групи дейности
Независимо че конкретните дейности не могат да бъдат дефинирани в ЗСУ, с цел изясняване на същността 
на социалните услуги следва да бъдат изведени основните типове дейности, които се осъществяват 
чрез социалните услуги. Най-общо те могат да бъдат разделени на дейности, общи за всички услуги и 
дейности, индивидуализирани в зависимост от потребностите.
Общи за всички услуги дейности са:

◊ Оценка (оценката, която се провежда в самата услуга);
◊ Водене на случай;
◊ Проследяване на случая.

Групите дейности, индивидуализирани в зависимост от потребностите, са:
◊ Информиране
◊ Консултиране
◊ Застъпничество 
◊ Посредничество 
◊ Общностна работа
◊ Терапия
◊ Рехабилитация   
◊ Дневна грижа 
◊ Резидентна грижа
◊ Осигуряване на подслон
◊ Обучение
◊ Подкрепа за придобиване на трудови умения
◊ Асистенция 
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Всяка една от тези дейности в зависимост от потребностите на потребителя и целевата група има своята 
специфика. Например консултирането може да бъде психологично, социално, правно и т.н. в зависимост 
от нуждите. Терапията може да е свързана например с физическа необходимост, но може да бъде арт 
терапия, трудова терапия чрез изграждане на трудови умения и навици и др. Резидентната грижа за деца 
е различна от резидентната грижа за пълнолетни лица и т.н. Всички тези специфики на дейностите ще 
бъдат отчетени в стандартите за качество. 
Функция на услугите 
С оглед функцията им услугите се определят на:

◊ Превантивни – услуги, които се предоставят без идентифициран риск;
◊ Подкрепящи услуги – услуги, които се предоставят при идентифициран риск или при специфична 

потребност; 
◊ Рехабилитационни/възстановителни услуги – високо специализирани услуги за определени групи 

потребители.
Както вече е посочено по-горе, социалните услуги не са непременно свързани с определен риск, поради 
което се въвеждат понятията универсални услуги (общодостъпни) и специализирани услуги (насочени 
конкретно към определени потребности, вследствие на определен риск). 
Всички услуги, които не са свързани с идентифициран риск, следва да бъдат универсални. Примери 
за такива услуги са услугите за формиране на родителски умения, информиране и консултиране на 
родители при отглеждане на децата, информиране и консултиране за реализиране на права и други. 
Ако следва да ги обобщим, то универсалните услуги са свързани основно с дейности по информиране 
и консултиране, които не изискват строго специализирана подкрепа. Универсалността на услугата е 
по-скоро свързана с това, че тя може да бъде нужна на всеки, независимо от наличието или не на 
определен риск. 
Подкрепящите услуги са специализирани и не следва да бъдат универсални. Тези услуги следва да 
са насочени само към групи в определен риск, като всички дейности могат да бъдат част от тези 
услуги. Например резидентната грижа, асистентските услуги, дневната грижа, ранната интервенция 
на уврежданията, всички услуги за деца в риск са малка част от възможните услуги, които попадат в 
обхвата на подкрепящите услуги. Самият дизайн на тези услуги се определя чрез специфичните рискове, 
които следва да се преодолеят или предотвратят. В групата на подкрепящите услуги се включват и 
такива услуги, насочени към групи потребители, при които не е идентифициран риск, но които имат 
специфична потребност. Примери за такива услуги са обученията на приемни семейства, обученията и 
подкрепата на кандидат-осиновители и осиновители и други. 
Третата група услуги са високо специализирани услуги за определени групи потребители, при които 
потребностите са най-специфични. Тези услуги са най-често налагащите координация и с други системи. 
Примери за такива услуги са резидентната грижа за потребители с потребност от постоянни медицински 
грижи или в невъзможност за самообслужване, услугите за жертви на насилие, услугите за деца с 
проблемно поведение, повечето услуги за лица с увреждания и други.
Срок и място на предоставяне 
В зависимост от продължителността на предоставянето им социалните услуги могат да бъдат почасови, 
дневни, 24-часова грижа. Срокът за предоставяне на социалните услуги се определя в зависимост от 
индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа на лицето и целените резултати и в тази връзка 
някои услуги могат да се предоставят краткосрочно, а други да бъдат с дългосрочни дейности и цели.
Предоставянето на социални услуги не е задължително да бъде винаги на строго определени места, 
създадени специално за целта. Например мобилната работа се извършва близо до потребителите и 
общностите. Други услуги пък, като например резидентните или изискващите използване на специално 
оборудване, налагат създаването на специални места, където да се предоставят. В тази връзка, според 
мястото на предоставяне социалните услуги могат да се предоставят в домашна среда, в специално 
създадени за целта места и мобилно. 
VІ. Оценка на потребностите и предоставяне на социални услуги
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Оценката на потребностите и предоставянето на услугите са взаимосвързани и част от един общ процес. В 
сега действащото законодателство по-детайлното описание на оценката е част от подзаконовата уредба. 
В ЗСУ също няма да се разписват подробно всички дейности, свързвани с оценката на потребностите и 
самото предоставяне на услугите, но ще се изведат основните принципни положения и отговорности.
В ЗСУ ще бъдат регламентирани следните основни въпроси:

◊ разграничение на оценката за ползване на правото на социални услуги от оценката на 
конкретните потребности от подкрепа;

◊ основните принципи при оценката;
◊ отговорните за извършване на оценките;
◊ случаите, при които социалните услуги се ползват без предварителна оценка;
◊ последици от оценката.

 
Сегашната нормативна уредба възлага единствено на ДСП правомощието да извършва насочване за 
ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, като това насочване е за 
ползване на конкретна услуга без право на избор на доставчика от лицето. Има и два специални режима 
– за съдебно настаняване извън семейството на децата (в приемна и резидентна грижа) и за съдебно 
настаняване в резидентна грижа на лица, поставени под пълно запрещение. Тези два режима ще бъдат 
запазени в новата правна уредба. Необходими са промени обаче в режима на осигуряване на правото 
на социални услуги в зависимост от вида им. Това е свързано с оценка на самото право за ползване 
на услуга, а не с конкретната и индивидуализирана оценка на потребностите, която се извършва от 
доставчика на услугата.
В новата нормативна уредба ще бъдат разграничени няколко подхода при осигуряването на правото на 
социални услуги в зависимост от функциите им:

◊ Превантивните услуги (общодостъпните) няма да подлежат на насочване от страна на 
държавен или общински орган. Тъй като тези услуги са основно свързани с информиране и консултиране 
без предварително идентифициран риск, не се налага извършване и на оценка на потребностите. В 
случай на идентифициране на риск потребителите се информират от доставчика за съответния орган, 
който има задължението да осигури насочването към специализирани услуги. 

◊ Всички останали социални услуги (специализираните), при които има идентифициран риск 
или специфична потребност, ще подлежат на насочване, но в зависимост от вида на услугите или 
групата потребители преценката на правото ще е от различни органи:

▪ За ползването на всички социални услуги за деца в риск и на услуги, чрез които се реализират 
мерки за закрила на детето, насочването ще бъде чрез отдел „Закрила на детето” в ДСП въз основа на 
предварително разработен план за действие съгласно нормативната уредба в областта на закрилата 
на детето. Ще бъде въведена възможност тези услуги да бъдат търсени и по инициатива на самите 
потребители, но имайки предвид, че става въпрос за риск и нужда от закрила, задължително следва да 
се сигнализира отдел „Закрила на детето” с оглед възложените му правомощия като орган за закрила 
на местно ниво.

▪ За ползването на резидентна грижа за пълнолетни лица в конкретна община и финансирана от 
държавния или общинския бюджет,  насочването ще бъде чрез общината, с изключение на случаите на 
лица, поставени под пълно запрещение, за които ще се прилага сегашния режим (с основна отговорност 
на ДСП и съдебно настаняване). В случаите на услуги, които се предоставят на областно ниво, а не 
във всяка община, насочването ще бъде от всяка община в областта, но въз основа на предварително 
определени квоти. Това ще се прилага и в случаите на предоставяне на услуги от една община за 
потребители и от други общини (възможност, описана в раздел VІІІ).  

▪ За ползването на социални услуги в кризисни ситуации (насилие, спешна нужда от подслон 
и осигуряване на основни потребности, и други) ползването на услугите няма да е в зависимост от 
предварително насочване с оглед спешността. Всички необходими действия за оценка ще бъдат 
предприемани след осигуряването на първоначалната подкрепа. Тъй като това са ситуации, които 
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предполагат идентифициран сериозен риск и необходимост от закрила, водещият орган ще бъде ДСП. 
▪ За ползването на асистентски услуги насочването ще бъде от общината, когато лицата не 

ползват финансова подкрепа от държавата за тази цел (каквато е помощта например по чл. 8д от ЗСПД за 
децата с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане). В случай на финансова подкрепа от държавата, 
асистентските услуги ще се ползват без насочване. Оценката на потребността от асистентски услуги ще 
е част от оценката на потребностите на хората с увреждания, която ще бъде развита в Закона за хората 
с увреждания.

▪ За ползването на други социални услуги за подкрепа на хората с увреждания, извън резидентните 
и асистентските услуги, насочването ще бъде от общината (например дневна грижа, рехабилитация, 
терапия и др.). 
С оглед гореизложеното, могат да бъдат обобщени два основни подхода за реализиране на правото на 
специализирани социални услуги:

◊ Насочване от държавен орган в случай на риск и нужда от закрила;
◊ Насочване от общината във всички останали случаи.

Всички сега действащи принципи на доброволност на услугите, зачитане на мнението и избора на лицата, 
които искат да ползват социални услуги, ще бъдат част и от новата нормативна уредба. Поради това, под 
насочване в настоящата концепция следва да се разбира само удостоверяване, че лицето има право 
да ползва дадена специализирана услуга, а не насочване да ползва конкретна услуга, предоставяна 
от конкретен доставчик. Изборът къде да ползва услугата е на лицето. Задължение на доставчика 
ще бъде да извърши подробната оценка на потребностите с цел планиране и индивидуализиране 
на подкрепата за потребителя. 
С цел отговор на комплексните потребности на потребителите, което налага мултидисциплинарен подход, 
в ЗСУ ще бъде регламентирано право на доставчиците да получават съдействие при оценката от 
външни на услугата специалисти от други сектори, както и специалисти от други услуги. В новата 
нормативна уредба ще се запази и сега действащия режим на свобода на доставчика в избора на средства 
и методи за извършване на оценката на потребностите. Ще бъдат определени само водещите принципи, 
като обективност и пълнота на оценката, всеобхватност на анализа на потребностите на лицето, 
включване на лицето във всеки етап на оценката, индивидуализиране на оценката, комплексност, 
мултидисциплинарност, недопускане на конфликт на интереси и други.  
По отношение на самото предоставяне в ЗСУ ще бъде запазено изискването за сключване на договор 
между доставчика и потребителя, както и изискването предоставянето на услугите да отговаря 
на нормативно определените стандарти за качество. В ЗСУ ще бъде регламентирано правото на 
доставчиците да определят своите методи на работа, като намесата от страна на държавата ще бъде 
само с оглед определянето на стандартите за качество и осъществяването на контрол. 
VІІ. Доставчици на социални услуги
Съгласно сега действащото законодателство доставчиците на социални услуги са държавата, общините, 
физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, както и такива лица, регистрирани 
по законодателството на държава-членка на ЕС или ЕИП. Анализът на предоставяните в България услуги 
показва, че държавата не следва да изпълнява роля на доставчик, а само на финансиращ и контролиращ 
орган. Освен това, няма и ред, по който държавата да бъде доставчик на социални услуги, нито са 
регламентирани органи, чрез които държавата да изпълнява функция по практическо предоставяне на 
социални услуги. Финансирането от държавния бюджет не превръща държавата в доставчик. От друга 
страна, и сега изрично е регламентирано, че социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се 
управляват от общините, т.е. доставчикът на тези услуги е общината. В тази връзка, в ЗСУ държавата няма 
да бъде определена като доставчик, а останалите лица, които и към момента са основните доставчици 
на социални услуги, ще продължат да изпълняват тази роля. 
Придобиване на статут на доставчик на социални услуги
В ЗСУ ще бъде регламентиран и режима за придобиване на статут на доставчик, като за разлика от 
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сегашния режим, който предвижда лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца и само 
регистрационен режим за доставчиците на социални услуги за пълнолетни лица, в ЗСУ ще бъде въведен 
общ лицензионен режим за всички социални услуги, независимо от възрастовата група на техните 
потребители. Анализът на видовете социални услуги, които се предлагат и които са предмет на уредбата 
в ЗСУ, показва, че те са насочени към редица уязвими групи и предлагат дейности, чрез които се 
преодоляват определени рискове. Много често социалните услуги за пълнолетни лица се предоставят с 
оглед преодоляване на кризисна житейска ситуация и уязвимост на лицата. В тази връзка, лицензирането 
на всички доставчици ще подкрепи не само по-доброто качество на услугите, но и ще гарантира по-
добър предварителен контрол на лицата, които желаят да предоставят социални услуги за едни от най-
уязвимите групи в нашето общество. 
С оглед особения статут на общината като орган на местното самоуправление и орган, който отговаря за 
цялостното развитие и управление на сектора на услугите на общинско ниво, в ЗСУ за първи път ще бъде 
направено ясно разграничение на ролята на общината като орган по управление и като доставчик 
на социални услуги. Ще бъде предвидена възможност за предоставяне на социални услуги от 
общините и чрез общински юридически лица, които ще подлежат на същия режим на лицензиране, 
приложим и спрямо другите доставчици на социални услуги.
Лицензирането на доставчиците на социални услуги ще се извършва от изпълнителна агенция към 
министъра на труда и социалната политика. Регламентацията на лицензирането от новата агенция 
ще се основава на сегашния режим за издаване на лиценз за социалните услуги за деца, но ще бъде 
доразвита с оглед изискванията, на които следва да отговарят доставчиците и стандартите, на които 
следва да отговарят услугите, с цел издаване на лиценз за извършване на съответната дейност. 
VІІІ. Планиране на социалните услуги
Сегашната нормативна уредба не съдържа както обективни критерии за създаване на социални услуги 
и критерии за оценка на потребностите от услуги, така и изисквания за планиране на услугите на 
национално ниво (със свързаното с това национално финансиране) по начин, че да осигурят достъпност 
на територията на цялата страна. В сегашното законодателство планирането се свежда до петгодишни 
областни и общински стратегии за развитие на социалните услуги и годишни общински планове. Те обаче 
по никакъв начин не са обвързани с гарантиране на финансиране от държавния бюджет и гарантиране, 
че отговарят на националните приоритети относно целите за развитие на социални услуги в отговор на 
потребностите на хората.
Създаването на нови услуги става по инициатива на общините и няма механизъм, който да задължи 
дадена община да създава нови услуги, независимо от съществуващите реални потребности от тях. 
Социалните услуги следва да отговарят на дадена потребност на общността и обществото като цяло. 
В този смисъл, държавният бюджет е необходимо да гарантира финансиране на такива услуги, които 
отговарят на основни потребности във всяка една общност. За да бъдат удовлетворени потребностите на 
всички общности и да бъде гарантирано правото на достъп на всеки, в ЗСУ ще бъде регламентирано 
планиране на социалните услуги въз основа на национална карта на услугите, която ще се изготвя 
на базата на анализ на потребностите. Този анализ ще се изготвя по предварително определени 
индикатори/критерии, като вай-вече те ще са свързани с демографския профил на населението. 
Анализът за цялата страна ще се разработва въз основа на анализите на общините. В подзаконов акт 
ще бъде развита конкретната национална рамка за оценка на потребностите и нейните елементи. Чрез 
картата ще бъде определен минималния пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата 
има за цел да идентифицира потребностите, които следва да бъдат посрещнати чрез финансиране от 
държавния бюджет. Сред основните й цели са: 

◊ облекчаване на достъпа до услуги чрез създаването им близо до хората;
◊ яснота и предвидимост относно дейностите, които държавата е длъжна да финансира на 

територията на цялата страна в изпълнение на социалната си функция; 
◊ правилно планиране въз основа на реални и обективни потребности.  

 
Създаването на услуги с държавно финансиране ще бъде въз основа на картата. В картата ще бъдат 
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включени всички услуги, за които държавата предоставя финансиране, независимо дали е пълно или 
частично (в случаите, в които има смесено финансиране от държавния и общинския бюджет). Общините 
ще могат да развиват допълнителни услуги, невключени в минималния пакет, с общинско или друго 
финансиране, но не и с финансиране от държавния бюджет.
ІХ. Създаване на социалните услуги
Сега действащото законодателство в областта на социалните услуги не поставя никакви ограничения в 
режима на откриване на социални услуги от страна на общините, когато те са финансирани от общинския 
бюджет. За частните доставчици също няма ограничения, като за тях се изисква към момента регистрация 
в АСП и лиценз, когато услугите са за деца. В ЗСУ ще се запази режима на създаване на услуги с 
общинско и частно финансиране свободен и с оглед преценката на общината/доставчика, като за 
услуги, откривани от частни доставчици, ще се въведе допълнителен режим на информиране на 
общината, на чиято територия ще бъде предоставяна услугата. 
Сега действащото законодателство в областта на социалните услуги регламентира откриването на 
социални услуги, които се финансират от държавния бюджет (държавно делегирани дейности), да се 
извършва със заповед на изпълнителния директор на АСП по предложение на директора на регионалната 
дирекция за социално подпомагане след решение на общинския съвет (по предложение на кмета на 
общината). В ЗСУ с оглед създаването на национална карта на социалните услуги, която да определя 
минималния пакет от услуги, финансирани от държавата, ще бъдат направени промени в този 
режим, като включените в картата услуги ще бъдат създавани само по решение на общинския 
съвет след предварително съгласуване с АСП (като съгласуването е с оглед на съответствието с 
картата). Премахването на част от административните етапи ще подобри процеса на създаване на нови 
услуги, като ще се отдава най-голямо значение на правилното и стратегическо планиране, което ще се 
реализира чрез картата на социалните услуги. 
В ЗСУ ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на 
социални услуги, които да посрещат потребностите, идентифицирани в картата, на потребители 
от няколко общини. Ще бъде нормативно уредена възможност, когато дадена община не разполага с 
условия да предоставя определени услуги от картата на своя територия, а друга община има условията 
да предоставя услугите на повече потребители (извън максималния брой, определен в картата за тази 
община), финансирането за допълнителните потребители да се насочва към общината, която ще осигури 
предоставянето. Този подход ще се прилага и за тези услуги, които е необходимо да бъдат развити 
на областно ниво, но със задължение да подкрепят нуждаещите се потребители от всички общини в 
областта. Тъй като лицата имат право на избор къде да ползват услугите, финансирани от държавния 
бюджет, нормативно правото на достъп до услуги на територията на цялата страна няма да се ограничава 
само до общините, в които живеят. Картата на услугите обаче има за цел да гарантира улеснен достъп на 
хората до услуги, предоставяни именно там, където живеят или в най-голяма близост (т.е. териториално 
балансирана мрежа от услуги с оглед потребностите).
В ЗСУ ще бъде регламентирана и още една възможност за предоставяне с държавно финансиране 
на услугите, определени в картата, без да се създават тези услуги от общината, а само да се 
предоставя финансиране за тях. Тази възможност е описана в раздел ХІ.
Процедурите за прекратяване на предоставянето на услуги и за промяна на броя на потребителите, 
за които се получава финансиране, ще следват реда за създаване на услуги, като при тях също ще 
се взема предвид картата (т.е. променените потребности за определен период от време), като за 
прекратяването ще се взема предвид и контролната дейност относно качеството на предлаганите 
социални услуги.
Х. Финансиране на социалните услуги
Финансирането на социалните услуги следва да се разглежда от няколко страни:

◊ източници на финансиране;
◊ предмет на финансиране;
◊ начини на финансиране;
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◊ бенефициенти на финансирането;
◊ заплащане на ползването на социални услуги.

Източници на финансиране
В сегашното законодателство няма изрична уредба на източниците на финансиране конкретно на 
социалните услуги. На практика услугите се финансират от държавния бюджет, общинските 
бюджети, физически и юридически лица, европейски и международни програми и проекти, като 
тези източници на финансиране ще бъдат посочени в ЗСУ. За първи път ще бъде дадена и възможност 
социалните услуги да могат да се финансират едновременно от различни източници, като редът ще 
бъде определен в подзаконовата уредба. Това ще даде възможност не само за смесено финансиране от 
държавния и общинския бюджет, но и за финансиране от частни лица и реално развитие на различни 
форми на публично-частното партньорство. 
Предмет на финансиране
Към настоящия момент почти всички социални услуги се финансират от държавния бюджет. Чрез 
въвеждането на планиране чрез картата на социалните услуги на минимален пакет от услуги, които 
държавния бюджет финансира, ще се определят и услугите, които са предмет на държавното 
финансиране. Финансирането на услуги изцяло от общинските бюджети или от други източници не е 
предмет на ЗСУ и подзаконовата уредба към него. Това не изключва обаче тези услуги от обхвата на 
държавния контрол относно тяхното качество.
Начини на финансиране
ЗСУ ще регламентира различен от досегашния начин на финансиране от държавния бюджет в 
зависимост от типа на социалните услуги. В сегашното законодателство единствено е регламентирано, 
че финансираните от държавния бюджет социални услуги са делегирани от държавата дейности, а 
финансираните от общинските бюджети – местни дейности. Самото финансиране от държавния бюджет 
се осъществява на база единни разходни стандарти, определени в решение на МС, т.е. по еднакъв 
начин за всички услуги. Този начин на финансиране – единен разходен стандарт за един потребител 
за една година, не отчита спецификата на различните социални услуги. Той е приложим за резидентни 
услуги и услуги, които предлагат целодневна грижа на потребителя, но не е адекватен за услуги в 
домашна среда, чисто консултативни услуги, които са основно почасови и други. Услугите в домашна 
среда (асистентските услуги) налагат напълно различен модел за финансиране, тъй като при тези услуги 
основно се финансира възнаграждението, а няма материална издръжка. Това важи и за всички мобилни 
услуги. При почасовите консултативни услуги пък водещ е периодът от време на извършване на дейността, 
а не броя на потребителите. Разликите в същността и начина на предоставяне на различните услуги 
следва да бъдат отчетени и при тяхното финансиране. 
Друг важен аспект на начина на финансиране на социалните услуги е той да гарантира спокойното 
функциониране на услугите и да позволи гъвкавост при тяхното управление, включително и финансово 
управление, с оглед налагащата се тенденция за комплексно, а не изолирано, предоставяне на услугите. 
В тази връзка, в новата нормативна уредба за определени услуги ще бъде заложено изискване за 
определяне на базови стандарти и съответни допълващи стандарти в зависимост от специфичната 
целева група или потребност, която се посреща (като например базов стандарт за дете с увреждане в 
резидентна грижа и допълващ стандарт към него, ако детето е зависимо от постоянна грижа). В ЗСУ ще 
бъде предвидено приемането на подзаконова уредба, която да детайлизира начина на определяне 
на финансирането (стандартите за финансиране – какво реално се финансира) за отделните групи 
социални услуги. Самото определяне на размерите на финансирането ще продължи да бъде 
ежегодно с решение на МС. 
Бенефициенти на финансирането и заплащане на ползването на услуги
Бенефициентите на финансирането може да се разглеждат от две различни гледни точки: от гледна 
точка на лицата, които получават финансиране, за да развиват, управляват и предоставят социални 
услуги и от гледна точка на лицата, заради които се предоставя това финансиране. В първият случай 
лицата, които получават финансирането са общините и доставчиците на услугите (начините за това са 
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разписани в този раздел и раздел ХІ), а във вторият – това са потребителите на социалните услуги, тъй 
като те са насочени към посрещане на техните нужди и финансирането служи именно на тази цел. Това 
не означава, че услугите са безплатни и за тяхното ползване не се дължи заплащане. Имайки предвид 
обаче, че голяма част от потребителите на социални услуги са деца в риск и пълнолетни лица в кризисна 
ситуация или в затруднено положение, задължението за задоволяване на потребностите на тези, които 
не могат да си позволят да заплащат услугите, е част от социалните функции на държавата. 
Сега действащата уредба предвижда за децата, лицата без доходи и за ползването на определени 
държавно делегирани услуги да не се заплаща такса от потребителите. Самите такси обаче са определени 
в тарифа като процент от доходите на лицата, което води до различни такси за всеки един потребител 
от една страна и не е съобразено с „цената” на услугата. Поради това определянето на стойността 
на заплащането на ползването на социалните услуги ще бъде променено, като се определи за всяка 
една дейност каква е нейната стойност и дължимата цена за ползването й. В ЗСУ ще бъдат определени  
случаите, в които лицата ползват услугите без заплащане, т.е. изцяло за сметка на държавния бюджет, а 
в подзаконовата уредба ще бъдат регламентирани критерии за частично заплащане. Стойността на всяка 
една дейност ще бъде определена заедно с определянето на стандартите и размерите за финансирането.
Особено важен елемент на достъпа до услуги е тяхната наличност. Липсата на достатъчно услуги и пълният 
капацитет на съществуващите водят до невъзможност лица, които имат право да ползват финансирани 
от държавата услуги, да реализират това право. В тази връзка в ЗСУ ще бъде регламентирана и 
възможност за финансова помощ за ползване на социални услуги за лица, на които не може да бъде 
осигурено ползване на социална услуга, финансирана от държавния бюджет, независимо че имат 
право да ползват такава без заплащане. Финансовата помощ ще бъде в размер на стойността/цената 
на услугата, която лицата биха платили, ако дължаха такса в държавно финансираната услуга и ще бъде 
целева само за ползване на услуга от същия вид от частен доставчик. 
ХІ. Договаряне/Възлагане на социални услуги
Сега действащата нормативна уредба относно възлагането на управлението на социалните услуги дава 
право на избор на общините да възлагат управлението на социалните услуги, финансирани от държавния 
и общинския бюджет, на частни доставчици или да ги управляват самостоятелно. Възлагането като уредба 
не е ограничаващо конкуренцията между частните доставчици и изигра изключително голяма и важна 
роля за развитието на социалните услуги чрез предоставянето на държавно делегирани дейности от 
частни доставчици. Това, което липсва на сегашната уредба, са механизми за гъвкавост при възлагането, 
предпоставки за реално и по-голямо партньорство между различните видове доставчици и стимули за 
частните доставчици да стартират и развиват собствени услуги без риск при бъдеща финансова подкрепа 
от общината или държавата да се променя собствеността на услугата. 
Повечето от иновативните практики и нови услуги в България са първоначално развити именно от частни 
доставчици, предимно НПО. Съгласно сегашната уредба, за да може такава услуга да получи държавно 
финансиране, следва да бъде разкрита като делегирана от държавата дейност, а това предполага 
услугата да не бъде вече на частния доставчик, който я е развил, а на общината. Впоследствие 
общината не е длъжна да възлага управлението й на частен доставчик и още по-малко е длъжна да я 
възложи директно на доставчика, създал и развил услугата (с оглед принципа за конкурсното начало и 
принципа за равнопоставеност на доставчиците). Това не стимулира създаването на нови услуги с частно 
финансиране, а с оглед все по-нарастващите потребности, особено от услуги за пълнолетни лица, и 
ограничените средства за първоначални инвестиции от държавата и общините, е изключително важно 
да не се обезсърчава частната инициатива.  
С оглед преодоляване на съществуващите в момента празноти в законодателството, ограничаващо по-
гъвкавото предоставяне на необходимите социални услуги на хората, в ЗСУ ще бъдат регламентирани 
няколко възможности за възлагане на предоставянето на социални услуги, финансирани пълно или 
частично от държавния бюджет:

◊ Възлагане от общината на частни доставчици чрез конкурс или пряко договаряне при 
единствен кандидат на предоставянето на вече съществуващи и функциониращи услуги (които 
са създадени като финансирани от държавния бюджет съгласно картата на социалните услуги и 
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за които общината е носителят на правото на ползване на материалната база). Този режим ще се 
прилага и когато услугата е създадена и функционира изцяло с общинско финансиране. Този режим 
съответства на сега действащия.

◊ Възлагане на предоставянето на социални услуги, включени в картата на услугите, които 
общината няма условия и възможност да създаде самостоятелно и друга община няма възможност 
да удовлетвори потребностите, на частен доставчик или няколко доставчика (в зависимост от 
броя на потребителите, за които е определено държавно финансиране), които вече са развили, 
предоставят и управляват самостоятелно тези услуги – това е хипотеза, при която услугата е на 
частния доставчик и получаването на финансиране не променя титуляря на услугата. При този режим 
общината осигурява потребностите чрез частен доставчик и не създава нова услуга. Този режим също 
ще може да се прилага и при общинско финансиране. Ще бъдат предвидени и съответни изисквания 
към частните доставчици, за да могат да получат подобно финансиране (като например опит, човешки и 
материален ресурс, качество, удовлетвореност на настоящите потребители и др.).  
В ЗСУ ще бъдат регламентирани и:

◊ Възможност за заплащане от общината на външни за услугата специалисти с опит от частни 
доставчици за определен период от време да подкрепят на място персонала в социална услуга, 
финансирана от държавния или общинския бюджет, чието управление не е възложено – в хипотеза на 
предоставяне от общините на нови услуги или услуги, за които имат нужда от допълнително обучение в 
процеса на работа с цел подобряване на качеството.

◊ Задължително провеждане на процедура по възлагане на предоставянето на услуги на 
частен доставчик при констатирана нужда от подобрение на качеството на услугата, което общината не 
може да постигне самостоятелно и с цел предотвратяване на закриването на услугата.

◊ Възможност за съвместно предоставяне на социални услуги чрез финансиране от общината 
и от частния доставчик (разпределение на разходите/участието).
ХІІ. Контрол и мониторинг 
За първи път в законодателството, регулиращо социалните услуги, ще бъде въведен мониторинг. 
Сегашната нормативна уредба регламентира само контрола на спазването на стандарти за качество 
съответно от два държавни органа – за услугите за деца от ДАЗД, а за услугите за пълнолетни лица от 
Инспектората на АСП. Стандартите също са различни, като стандартите за услугите за деца са детайлни и 
много по-добре развити, докато стандартите за услугите за пълнолетни лица са много общи и минимални. 
Сегашната различна уредба на контрола на национално ниво не е съобразена с динамиката на развитието 
на социалните услуги, част от която динамика е и предоставянето на една услуга за различни възрастови 
групи потребители. Различните стандарти за двете възрастови групи потребители водят и до разлики в 
качеството на услугите, поради което в ЗСУ ще бъде предвидено приемането от МС на наредба, която 
да регламентира стандартите за качество на всички социални услуги, независимо от възрастта 
на потребителите, като в нея ще бъдат регламентирани и основните критерии за ефективност на 
услугите и на системата.
Друга празнота в сегашното законодателство е липсата на изисквания към доставчиците за вътрешен 
или собствен контрол и мониторинг на качеството и ефективността на услугите, които предлагат. Част от 
доставчиците го провеждат, но той не се основава на общовалидни изисквания за всички. В тази връзка, 
в ЗСУ ще бъде регламентирано провеждането на контрол относно качеството на предоставяните 
социални услуги и провеждането на мониторинг на социалните услуги на три основни нива – 
национално ниво, ниво община и ниво доставчик, т.е. конкретна услуга. 
На национално ниво ще бъде създадена изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната 
политика, като част от основните й функции ще бъдат да:

◊ проверява спазването на стандартите за качество на социалните услуги от всички доставчици;
◊ проверява спазването на правата на потребителите на социални услуги (конкретните права 

като потребители);
◊ разработва методически насоки относно спазването на стандартите за качество на социалните 
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услуги;
◊ извършва проверки за начина, по който доставчиците разходват средства, предоставени им 

от държавния бюджет;
◊ провежда мониторинг, въз основа на който да изготвя анализ относно състоянието на 

социалните услуги.
Новата агенция ще отговаря и за лицензирането на доставчиците на социални услуги, както и за 
поддържането на националния регистър на доставчиците на социални услуги. Новата агенция ще бъде 
специализирана единствено в контрола (включително и предварителния такъв при лицензирането), 
мониторинга и подкрепата на доставчиците за спазването на националните стандарти за качество, 
но няма да има функции по планирането и финансирането на социалните услуги. По този начин 
в рамките на държавната администрация ще бъдат ясно разграничени основните функции в областта 
на социалните услуги на държавно ниво с цел гарантиране на независим контрол и мониторинг на 
социалните услуги.
На ниво община ще бъде регламентирано извършването на контрол и мониторинг на всички 
социални услуги на територията на общината, за чието управление общината отговаря, независимо 
от източника на финансирането им. В сега действащото законодателство на кмета на общината е 
възложена само функция да следи за спазването на стандартите в социалните услуги на територията 
на общината, които са делегирана от държавата и местна дейност. Тази функция обаче не е типично 
контролна, тъй като е по-скоро насочена към задължение на общината като доставчик, а не като орган 
за управление на всички социални услуги и орган, който отговаря като цяло за местната политика в 
областта на социалните услуги. Също така е регламентирано задължение за кмета на общината да следи 
за целесъобразното разходване на средствата от доставчика, когато управлението на делегирана от 
държавата услуга е възложено на частен доставчик. Това задължение обаче е свързано с конкретна 
услуга и конкретни договорни отношения между общината и доставчика и се прилага само при възложено 
управление. Липсва регламентация на реални правомощия на общината за цялостен контрол и мониторинг 
на състоянието на всички социални услуги и съответно за предприемане на действия за подобряване 
на качеството и ефективността. Независимо от липсата на изрична законова уредба, общините и към 
настоящия момент извършват контрол и анализ на управляваните от тях социални услуги. В ЗСУ и 
подзаконовата уредба към него ще бъдат регламентирани общите принципи, цели и критерии за 
контрола и мониторинга от страна на общините. 
На ниво доставчик (конкретна услуга) ще бъде регламентирано извършването на вътрешен контрол, 
мониторинг и самооценка от една страна на качеството на предлаганата от доставчика услуга, 
и от друга – на ефективността на услугата спрямо нуждите на потребителите. Много доставчици 
извършват такива оценки по собствени правила и методики. Доставчиците и сега са обвързани със 
спазването на нормативната уредба и стандартите за предоставяне на социални услуги. В ЗСУ ще бъде 
регламентирано провеждането на вътрешен контрол, мониторинг и самооценка от доставчиците на 
степента на съответствие с изискванията за предоставянето на услугите и степента на посрещане 
на нуждите на потребителите, но няма да се ограничава свободата на избор на доставчика относно 
методите за извършването на тези дейности. 
ХІІІ. Стандарти за качество и критерии за ефективност 
Както вече беше посочено по-горе, стандарти за качество на социалните услуги, макар и различни като 
обем, обхват и детайлност, съществуват и към момента. За първи път в ЗСУ ще бъде регламентирано 
изискване за ефективност и наличие на критерии за ефективност на социалните услуги. Стандартите 
за качество и критериите за ефективност ще бъдат регламентирани в специална наредба. 
Стандарти за качество на социалните услуги
Нормативно ще бъдат регламентирани само основните изисквания за качество, които всички доставчици 
следва да спазват като минимално изискуеми за съответните услуги, но могат да надграждат и да 
надвишават. Доставчиците ще имат право на методически насоки за спазването на стандартите за качество 
и същевременно свобода да създават и прилагат собствени програми за развитие на качеството, т.е. на 
държавно ниво се определя какво се цели, а на ниво услуга се определя начинът или как да се постигне. 
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Независимо че основната нормативна уредба на стандартите ще бъде в наредба, а не в ЗСУ, законът ще 
даде възможност да се развият няколко основни групи стандарти за качество:

◊ организационни стандарти – за организация, функциониране, управление, материални условия, 
квалификация на персонала и др.;

◊ стандарти за предоставяне – за изпълнение на дейностите;
◊ стандарти за резултат/ефект – за посрещане на нуждите на потребителите, удовлетвореност за 

потребителите.   
Критерии за ефективност на социалните услуги
Критериите за ефективност ще бъде регламентирано да се прилагат на ниво услуга с оглед степента 
на посрещане на нуждите на потребителите и с оглед тяхната удовлетвореност. Тези критерии ще се 
разработват от доставчиците на услугите и ще се прилагат от тях. Критериите за ефективност следва 
да бъдат обвързани с целите на подкрепата за потребителите. Критериите за ефективност могат да 
бъдат развити самостоятелно от доставчика или като част от обща собствена програма за развитие на 
качеството и  ефективността на услугата.  
Критерии за ефективност на системата
На национално ниво ще се извършва мониторинг на социалните услуги, като той ще има за цел да 
анализира в цялост ефективността на системата и ефикасността на вложените ресурси. Този мониторинг 
ще се извършва от новата агенция и ще се основава на определени критерии като например осигурена 
достъпност до услугите (включително и съотношение брой потребители-реални потребности), качество на 
услугите, ефективност на социалните услуги (въз основа на оценките, които се правят от доставчиците),  
удовлетвореност на потребителите, ресурси (човешки, финансови, др.) и други критерии.
ХІV. Професионалистите в социалните услуги
В сегашното законодателство няма почти никакви разпоредби, които да подчертават от една страна 
ключовата роля на работещите в социалните услуги, и от друга – да гарантират спазването на определени 
професионални стандарти и да стимулират кариерното развитие на професионалистите в социалните 
услуги. Всички тези въпроси са тясно свързани с качеството на социалните услуги, но в концепцията за 
новото законодателство се нуждаят от специален акцент. 
В ЗСУ и подзаконовата уредба ще се регламентират основните въпроси, които касаят профила и 
професионалните стандарти на заетите професионалисти в социалните услуги, както и тяхното 
кариерно развитие. Ще бъдат въведени задължения към доставчиците на услуги като например 
собствена система при въвеждане в работата на новите професионалисти (част от която може да бъде 
и менторството на новите служители), етична система от правила, въвеждащо обучение от доставчика, 
вътрешно обучителна програма, посещение на външни обучения, осигуряване на кариерно развитие 
на заетите лица, атестационна система за развитие, супервизия и др. Ще бъдат регламентирани 
стандарт за работно натоварване, образователни и професионални изисквания, стандарт за обучение, 
стандарт за супервизия. Ще се регламентира разработването и приемането на етичен кодекс за всички 
работещи в социалните услуги. Ще бъде създадена възможност за приемане на минимален стандарт за 
компетентности в социалната сфера по професии.
ХV. Интегрирани услуги и интегриран подход
Комплексността на потребностите налага и комплексност на дейностите с цел възможно най-адекватно 
и същевременно всеобхватно посрещане на тези потребности. Ограниченията на възможните дейности 
за подкрепа в определена сфера неминуемо се отразяват и на ефективността на подкрепата. От друга 
страна, много често границата между дейности от различни сектори трудно може да бъде поставена 
поради общите им цели. Социалните услуги не могат да бъдат отговор за всяка потребност на хората, но 
те съчетани с дейности от други сектори могат да бъдат по-резултатни и по-ефективни за тях. Социалната 
система обаче не може да реши проблемите и дефицитите на други системи. 
В ЗСУ ще бъдат развити три основни въпроса:

◊ предоставянето на интегрирани услуги в отговор на комплексни потребности, в които услуги 
се съчетават дейности от различни сектори и които се реализират от професионалисти от няколко 
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сектора;
◊ създаването на координационни механизми за прилагане на интегриран подход, като 

взаимодействие между различни сектори;
◊ прилагането на интегриран подход в рамките на самата система за социалните услуги (т.е. 

вътрешна координация). 
Чрез уредбата на тези въпроси ЗСУ ясно ще обозначи къде е водещата роля на социалната система чрез 
предоставянето на социални услуги и докъде се простират възможностите й за подкрепа. Основните 
сектори, с които е необходимо взаимодействие са образованието, здравната грижа, заетостта. 
Взаимодействието с всички органи за закрила на детето и имащи отношение към гарантирането на 
правата на децата е задължително условие за ефективност както на мерките за закрила на детето, така 
и на социалните услуги за деца. За да се избегне опасността от претоварване на социалната система чрез 
прехвърляне на отговорности към нея от други системи, в ЗСУ ще бъде регламентирана възможност за 
провеждане на социална работа в образователните, здравните, трудовите, правораздавателни и други 
секторни институции с оглед адресиране на потребности и рискове в самата система без да се налага 
намеса на социалните услуги. И сега има такива практики, като например социалните работници в 
болниците и други. 
Координационните механизми (с други сектори) ще бъдат разработени на няколко нива:

◊ при информирането за възможностите за подкрепа от различни сектори;
◊ при оценката на потребностите, която изисква мултидисциплинарност;
◊ при предоставянето на социални услуги, които налагат определена подкрепа от друг сектор, 

която обаче не е водещата за посрещане на потребностите на лицата;
◊ при необходимост от подкрепа от социалните услуги за лица, за които подкрепата се предоставя 

преимуществено от друг сектор.
Координационните механизми между различните социални услуги също ще бъдат разработени на 
няколко нива:

◊ при информирането за възможностите за подкрепа от различни социални услуги;
◊ при оценката на потребностите, когато е налице не само необходимост от различни специалисти, 

но и от ползване на различни услуги (например резидентна грижа и рехабилитация);
◊ при самото предоставяне на социалните услуги и съвместно проследяване на случая.

Най-високата степен на интегрираност ще бъдат интегрираните услуги, които не са свързани само с 
координация, а по своята същност предлагат съвкупност от дейности от различни сектори и имат единно 
управление. Тези услуги ще бъдат строго лимитирани и ще се предоставят само в случаите, когато 
са изчерпани възможностите за получаване на подкрепа чрез прилагане на интегриран подход при 
посочените по-горе хипотези. За тези услуги ще бъдат регламентирани:

◊ изисквания към доставчиците, включително и лицензиране;
◊ съвместен контрол относно предоставянето в зависимост от секторните дейности, формиращи 

услугата;
◊ стандарти за качество;
◊ начин на финансиране със средства от държавния бюджет.     

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ: 
ПРИЛИКИ МЕЖДУ РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

В областта на социалните услуги  
- Социалните услуги представляват дейността или ансамбъла от дейности, реализирани в отговор 

на социалните нужди, както и в отговор на специалните, индивидуални, семейни или групови такива, 
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с оглед преодоляване на трудни ситуации, предотвратяване и борба с риска от социално изключване, 
насърчаване на социалното включване и подобряване качеството на живота. 

- Всички граждани, намиращи се на територията на двете държави, които са с местожителство 
или постоянен адрес в Румъния или България, граждани на държави членки на Европейския съюз, 
на Европейското икономическо пространство и граждани на Швейцарската конфедерация, както и 
чужденците и лицата без гражданство с местожителство или постоянен адрес в Румъния, имат правото 
на социално подпомагане, при условията на румънското и българското законодателство, както и на 
разпоредбите на Европейския съюз и споразуменията и договорите, по които са членки двете страни. 

- Правото на социални услуги се предоставя на румънските и българските граждани, семейства и 
лица, които поради здравословни причини, възраст, социални или от друго естество причини, не могат 
сами или със своите доходи да задоволят основните си жизнени нужди.   

- Законодателството от двете държави определя условията и реда на предоставяне на социалните 
услуги чрез закони отнасящи се за социалното подпомагане и норми за прилагането им. Освен това 
е налице специфично законодателство, с което се определят изискванията свързани с организацията 
и дейността на всяка услуга – изисквания свързани с материалната база – място, достъпност, среда, 
вид и брой на персонала, удовлетворяване на нуждите, свързани със здравословното състояние, 
образованието, храненето, организирането на свободното време и др. 

- Законодателството от двете държави предвижда финансиране на социалните услуги от държавния 
бюджет за публичните доставчици (дирекции за защита на детето и социално подпомагане, кметства). 

- В законодателствата на двете страни са определени общи задължителни изисквания за социалните 
услуги, свързани с материалната база, мястото и достъпността на услугата, вида и броя на служителите, 
специални образователни изисквания и/или квалификация на персонала, специфични нужди за хранене 
и др. 

- Контролът на качеството на социалните услуги в двете страни е отговорност на социалните 
инспектори. Те проверяват на място спазването на минималните стандарти за качество при доставката 
на социалните услуги, и налагат мерки за коригиране на недостатъците. Освен това, могат да прилагат 
финансови санкции или от друго естество, като например закриване на социалната услуга, ако 
констатираните недостатъци са големи.

- Както в Румъния, така и в България, видът на социалните услуги е определен в зависимост 
от вида на бенефициентите и от специфичните им нужди, определени от състоянието на уязвимост, 
причиняващо тези нужди. Предоставянето и вида на социалните услуги се определя въз основа на молба 
на бенефициента или на законния му представител и само след извършване на първоначална оценка. Тя 
определя състоянието на зависимост, специфичните нужди и вида на социалната услуга, която може да 
удовлетвори тези нужди. 

РАЗЛИКИ МЕЖДУ РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В областта на социалните услуги 

- В България социалните услуги предоставяни в обществен режим са безплатни, като финансирането 
им е подсигурено на 100% от държавния бюджет, а размерът им се определя с решение на Министерски 
Съвет, докато в Румъния само лицата с определен среден доход/член от семейството (определена 
сума на годишна основа с решение на областния или общинския съвет) могат да ползват безвъзмездно 
социални услуги, предоставяни от обществени доставчици.  

- За да ползва социални услуги, даден български бенефициент подава молба за това до Агенцията 
за социално подпомагане (за услугите, финансирани от държавния бюджет), кметството на населеното 
място по постоянен адрес (за социалните услуги предоставяни от местната общност) или на частен 
доставчик неправителствена организация (за услугите, финансирани от други източници). В Румъния 
всяко лице, желаещо да ползва социални услуги подава подобна молба до доставчика на услуги, 
независимо от естеството на финансирането им. 

- За насърчаване процеса на деинституционализация, в България се насърчават и се финансират 
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преференциално от държавния бюджет алтернативни социални услуги предлагани в общността. 
Например, за предотвратяване на институционализацията на стари хора, местните общности се 
насърчават да развиват алтернативни услуги от рода на полагане на домашни грижи, личен асистент, 
социален асистент, социален патронаж, дневни центрове, центрове да реабилитация и интегриране. В 
Румъния подобни алтернативни услуги почти не съществуват. Например, в област Констанца само три 
кметства от общо 70 имат развити и лицензирани услуги за полагане на домашни грижи за стари хора. 

- В Конституцията на България се предвижда правото на всеки човек на социално подпомагане и на 
социална сигурност, подсигурени от държавата, в зависимост от категорията на уязвимост (стари хора и 
хора с увреждания).   

- Разходите за социални услуги се определят ежегодно с решение на правителството от България. 
В замяна на това, в Румъния е налице правителствена разпоредба №978/2015, която одобрява 

минималните разходни стандарти за социалните услуги и размера на месечните доходи на член от 
семейството, въз основа на които се определя месечната вноска за поддръжка, дължима от законните 
поддръжници на старите хора от центровете за денонощен престой. Ако в България тези разходи се 
актуализират всяка година, в Румъния те се актуализират на по-дълги периоди. 

- В България сертификатът за акредитиране на доставчиците се издава от Агенцията за социално 
подпомагане, докато в Румъния само в Министерство на труда и социалната справедливост е налице 
специализиран отдел, който се занимава с дейността по акредитация на доставчиците на социални 
услуги. 

- В България социалните услуги от специализираните институции се предоставят след изчерпване 
на възможностите за реализация на услугите в рамките на общността. В Румъния не е налице обуславяне 
на доставката на услугите в институционализирана система от наличието в рамките на общността на 
алтернативни услуги, които не предполагат институционализация.  

- В България редът за създаване на социалните услуги е различен в зависимост от източниците 
на финансиране. Ако източникът е националния бюджет, услугата е делегирана от държавата дейност, 
което означава че общината получава средства от този бюджет за поддръжка на услугата. Процедурата 
включва мотивирано решение на местния общински съвет, предложение от страна на директора на 
Регионална дирекция за социално подпомагане и решение на изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане. Задължително предложението трябва да съответства на годишния план за 
развитие на социалните услуги на съответната община. Този ред се спазва и при извършване на промени 
на услугата, най-вече по отношение на капацитети и. Ако услугата не е делегирана от държавата дейност,  
лицата предоставящи  социални услуги (общини, НПО-та и други), са длъжни в срок до един месец да 
уведомят в писмена форма Агенцията за социално подпомагане по отношение на вида и капацитета на 
услугите. Само доставчиците на социални услуги предназначени за децата са подложени на лицензионен 
режим и от Държавната агенция за защита на детето. 

- В Румъния, решението за  създаване на дадена социална услуга принадлежи само на доставчика, 
който може да бъде обществен (Генералните дирекции за социално подпомагане и защита на децата 
и кметствата) или частен (търговски дружества и нестопански асоциации или фондации). Правото за 
временно упражняване на дейността, за една година, се получава след подаване на документация, 
доказваща капацитета на доставчика да предоставя социални услуги, до Министерство на труда и 
социалната справедливост. Окончателният лиценз е предоставя за период от 5 години (включващ и 
годината на валидност на временния лиценз), само въз основа на оценка, извършена в седалището на 
социалната служба от социалните инспектори от областните агенции за плащания и социални инспекции. 

- В България всички доставчици на социални услуги са длъжни до 31 март всяка година да 
представят на Агенцията за социално подпомагане доклад за предоставяните дейности през предходната 
година. В замяна на това, в Румъния не е налице такава законодателна разпоредба. Доставчиците са 
длъжни да изготвят годишен доклад за дейността и да го публикуват на своята Интернет страница, като 
по този начин се осигурява видимост в рамките на общността. Само защитените единици, като форма 
на социална икономика, са длъжни да изготвят и изпращат на централната правителствена агенция 
(Националната агенция за хората с увреждания) годишен доклад за дейността. 
При двете държави партньорки се наблюдава национална специфика, което поставя своя отпечатък 
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върху общата законодателна рамка, регламентираща социалното подпомагане.
Качеството на страни членки на Европейския Съюз налага на двете страни да приемат и внедрят 
законодателство, съдържащо общо приложими принципи в цялото Европейско пространство, съгласно 
действащите европейски регламенти и тези на Европейското икономическо пространство.  
Има и някои малки различия, като се акцентира приоритетно върху защитата на децата и върху 
деинституционализацията на уязвимите хора, в българската система за социално подпомагане. 
В Румъния се наблюдава по-богата палитра на социалните помощи, но се прилагат с по-голяма строгост 
разпоредбите свързани с лицензирането на социалните услуги и контрола върху спазване на стандартите 
за качество при предоставяне на социалните услуги. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
След извършване на сравнителен анализ между България и Румъния са идентифицирани различни 
начини за внедряване на законодателството в областта на социалното подпомагане, от които могат да се 
изведат следните модели, както следва: 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ СИЛНИ СТРАНИ В РУМЪНИЯ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ – ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ: 
1. Румъния предоставя повече видове социални помощи в сравнение с България. Законодателството на 
България в областта на социалните помощи/услуги е структурирано в две големи категории: семейни 
надбавки и помощи и помощи за хората с увреждания. За разлика от това, в Румъния е предвидено 
специфично законодателство за всеки вид социални помощи, предполагащо по-ясен и по-специфичен 
подход за всеки вид предоставяни помощи. 
2. В Румъния, решението за създаване на социална услуга принадлежи само на  доставчика, който може 
да бъде публичен (Генералните дирекции за социално подпомагане и защита на детето и кметствата) 
или частен (търговски дружества или нестопански фондации или асоциации). Правото за временно 
функциониране, за период от една година, се получава след подаване на документация, показваща 
възможностите на доставчика да предоставя социални услуги, до Министерство на труда и социалната 
справедливост. Окончателният лиценз се предоставя за период от 5 години (включващ и годината на 
валидност на временния лиценз), само въз основа на оценка, реализирана в седалището на социалната 
служба от социалните инспектори към областните агенции за плащания и социална инспекция. 
3. В Румъния, областните агенции могат да имат достъп до базата данни с банковите сметки на 
бенефициентите, нещо което е невъзможно в България, където банковата тайна прави невъзможно 
разкриването на такава информация. Това дава възможност за по-пълно и по-точно идентифициране на 
паричните наличности на бенефициентите на социални услуги.
4. В Румъния, приложимите стандарти за качество при предоставяне на социалните услуги се 
мониторизират и проверяват периодично (на мин. 2 години), като по този начин се подсигурява по-
голяма отговорност от страна на доставчиците. В България, доставчиците гарантират спазването на тези 
стандарти въз основа на декларация на собствено отговорност, без фактическата им проверка. 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ СИЛНИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО РУМЪНИЯ - ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ: 
1. По отношение на контрола на социалните помощи, в двете стани са налице затруднения свързани с 
точното определяне размера на доходите на всяко семейство. Ако в Румъния няма система, позволяваща 
точното количествено измерване на доходите, получени от трудови правоотношения, или от други 
източници или имоти, в България е налице единна база данни, достъпна за всеки служител на Агенцията 
за социално подпомагане.   
2. В България семейните помощи се предоставят в пари и/или в натура и подпомагат отглеждането 
на деца в семейна среда. В Румъния не съществува никаква форма на  помощи, които могат да се 
предоставят в различна форма от паричната. 
3.За да ползват социални помощи, бенефициентите от България подават молба до Агенцията по социално 
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подпомагане (за услугите, финансирани от държавния бюджет), кметството на населеното място по 
постоянен адрес (за социалните услуги предоставяни от местната общност) или до частния доставчик, 
неправителствена организация (за услугите финансирани от други източници). Използваният модел в 
българската система е по-практичен, тъй като по този начин съществува сформирана организация от 
специалисти, оценяващи правилно и обективно отделните видове социални услуги за бенефициентите 
заявители. В Румъния, лице желаещо да ползва социални услуги подава такава молба само до доставчика 
на услуги, независимо от естеството на финансирането им, въз основа на подходящата опция за вида на 
изисканата социална услуга.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ,  АНАЛИЗИРАНО 
И ПОДОБРЕНО ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО 
ПРОЕКТА НО РАБОТНИТЕ СРЕЩИ И ОРГАНИЗИРАНИТЕ ФОКУС ГРУПИ Е СЛЕДНОТО: 
„Създаване на интерактивен портал (сайт), съдържащ данни отнасящи се за законодателството, на 
което се основава предоставянето на социални услуги, акредитацията и лицензирането, включително 
национален електронен регистър с акредитираните /лицензирани/ в процес на лицензиране/акредитация 
доставчици на социални услуги (данни за контакт, предоставяни услуги, условия за допустимост при 
достъпване на социалната услуга). Порталът би могъл да се достъпи самостоятелно, въз основа на 
потребителски код и би трябвало да позволява  попълване на документация за акредитация и лицензиране 
(симулиране на попълване на документите) в електронен формат и изпращането им до Министерство на 
труда и социалната политика; Той би трябвало да включва и информация за атестация на предприятия 
за социална икономика за включване”
Положителни последствия от избора на тази тема: 

• Бърз достъп до информация;  
• Централизирана информация, лесна за достъпване, вярна и пълна; 
• Нарастване броя на доставчиците на социални услуги;  
• Диверсифициране на предлаганите социални услуги; 
• Опростяване на процедурите по акредитация на доставчиците на социални услуги и па лицензиране 

на социалните услуги.
Пречки при реализацията на тази тема:  

• Подсигуряване на необходимите средства за реализация на портала; 
• Определяне на съществуваща структура или учредяване на нова структура на областно ниво за 

подпомагане на НПО-тата.  




