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Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 
Закона за социалното подпомагане

/обн., ДВ.бр.56 от 1998г.,изм. и доп. ДВ. бр.45 от 2002 г./
§1. Заглавието се изменя така:
" Закон за социалното подпомагане и социалните услуги "
§2. Чл.1, ал.2 се изменя както следва:
"/2/Законът има за цел:
1. да подпомага гражданите, които без помощ от друг не могат да посрещнат свои основни жизнени потребности:
2. да насърчава предприемачеството в социалната сфера чрез предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица:
3. да укрепва и да развива обществената солидарност в трудни житейски състояния.
§З. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал.2:
"/2/ Социалното подпомагане се предоставя по избор на подпомаганото лице:
1. въз основа на молба от лицето и по решение на съответната служба за социално подпомагане;
2. въз основа на договор за реализиране на индивидуален проект за социална реинтеграция между съответната общинска служба за социално подпомагане и подпомаганото лице.
§4. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.З думите "и нестопанските организации с благотворителна и друга хуманна цел" се заменят с думите "юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на социалното подпомагане и потребителите на социални помощи и услуги"
2. В ал.4 след думите "сътрудничество по ал. З" се добавят думите "на национално ниво", а след думата "създава" се добавя думата "Национален ".
3.Създават се нови ал. 5 и 6 със следното съдържание:
" /5/ За осъществяване на сътрудничеството по ал.З, както и за упражняване на обществен контрол върху дейностите по социалното подпомагане на общинско ниво, кметът на съответната община създава Общински съвет за социално подпомагане. В него участвуват представители на общината, на общинските структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел със седалище в съответната община и осъществяващи дейност в областта на социалното подпомагане.
/б/ За осъществяване на сътрудничеството по ал.З с потребителите на социални услуги, към всяко заведение за предоставяне на социални услуги се създава Съвет на гражданите, ползващи социалните услуги на съответното заведение.
4. Ал.З става ал.7, като думите "Съвета за социално подпомагане" се заменят с думите "Националния и общинските съвети за социално подпомагане и съветите на гражданите, ползващи социални услуги".
§5. В чл.6, ал. 1 се създава нова точка 3а със следното съдържание:
" За. Разработва самостоятелно или съвместно с юридически лица с нестопанска цел и утвърждава национални стандарти за качеството на предоставените социални услуги "
§6.Създава се нов чл10а със следното съдържание:
" Чл.10а /1/ Общинските съвети приемат годишен план за общинска политика по социално подпомагане по предложение на кмета на общината. Планът се приема заедно с бюджета на общината. 
/2/ Общините разработват и могат да финансират частично или напълно местни програми и проекти за социално подпомагане. "
§7. Чл. 18 се изменя и допълва както следва:
1. Ал. 2 се изменя така:
" /2/ Социалните услуги могат да се организират и предоставят и въз основа на договор за социална поръчка между държавата /общината/ и физически или юридически лица. "
2.Създават се нови ал. 3,4,5,6,7,8,9, 10 и 11 със следното съдържание:
"/3/ Договорите за социални поръчки по ал.2 се сключват след провеждането на конкурс.
/4/ Конкурсите по ал.З се провеждат по решение на съответния държавен или общински орган.
/5/ Обявлението за провеждане на конкурса се публикува в два национални или местни всекидневника или се разгласява по друг подходящ начин, наи-малко 30 дни преди датата на конкурса. Обявлението съдържа информация за :
1. решение на държавен или общински орган за провеждане;
2. условия за участие и изисквания към кандидатите;
3. характеристика на проекта за предоставяне на социални услуги;
4. максимален размер на финансиране и начин на предоставяне;
5. документи за участие;
6. краен срок и място за подаване на документи;
7. 	краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.
 /б/Не може да участвува в конкурса:
1.юридическо лице, което:
а/ е заличено по реда на чл.48, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
б/ е обявено в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност:
в/ се намира в ликвидация:
г/ има парични задължения към държавата, установени с акт на компетентен орган;
2.физическо лице, което:
а/ е осъдено за умишлени престъпления против собствеността,
освен ако не е реабилитирано;
б/ има парични задължения към държавата, установени с акт на
компетентен орган:
/7/ Държавният или общински орган назначава комисия, която в 14-дневен срок от провеждане на конкурса оценява:
1 .съответствие на кандидата с предварително обявените условия;
2.опита на кандидата в предоставяне на обявените или сходни услуги;
3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите; 
4. наличност на допълнително финансиране от други източници;
5. наличност на партньори при изпълнението;
6. срокове за изпълнение;
7. други изисквания, записани в обявлението.
/8/ Държавният или общинският орган уведомява участниците в конкурса за решението на комисията в 7-дневен срок от неговото постановяване.
/9/ Решението на държавния или общинския орган подлежи на обжалване. Жалби срещу решението могат да се подават в седемдневен срок от уведомлението по реда на Закона за административното производство. Жалбата се подава чрез органа, организирал конкурса.
/10/ Между държавния или общинския орган и кандидата, класиран на първо място, се сключва договор, който съдържа:
      1. предмет на договора вид и обем на предоставяните социални услуги;
2. начин на финансиране, размер на сумата. предоставена от органа, график на финансиране, допълнителни финансови източници;
3. гаранция за използването на предоставените финансови средства единствено за предмета на договора;
4. начин на изпълнение самостоятелно или чрез подизпълнител;
5. наличие на други партньори по договора;
6. възстановяване на неизползваните средства;
7. право на информация, наблюдение и контрол от страна на държавния или общинския орган;
8. срок на договора
9. санкции при неизпълнение.
/11/ Държавният или общински орган може да приеме регламент за провеждане на конкурси и сключване на договори.
§8. Създава се нов чл.20а
" Чл.20а Министерството на труда и социалната политика разработва и финансира Национална програма за професионална квалификация  на  социалните  работници,  като  гарантира включването в нея на всеки социален работник най-малко веднъж годишно ".
§9.Създава се нов чл.24а :
"Чл.24а. Министерството на труда и социалната политика възстановява чрез субсидия от републиканския бюджет 75 на сто от разходите на съответната община за социални помощи, програми и услуги по ред и условия, определени в Наредба на министъра на труда и социалната политика.
§10. Чл.ЗЗ се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§11. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 година. 

мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
 Закона за социалното подпомагане

Навлизаме в петата година от приемането на Закона за социалното подпомагане, с който бе даден старт на решителна реформа в сферата на социалното подпомагане. Неговото приложението през изминалите години сложи основите на модерната българска система за подпомагане на уязвимите групи от населението и за предоставяне на социални услуги.
Същевременно практиката по приложението на закона показа необходимост от усъвършенствуване на уредбата по отношение на:
• Развитието   на   социалното   предприемачество   чрез предоставянето на социални услуги;
• Насърчаването на участието на подпомаганите лица в процеса на социалната им реинтеграция;
• Въвеждането на активното участие на обществеността в управлението и контрола на социалното подпомагане на всички нива;
• Предоставянето на широки възможности на организациите с нестопанска цел за активно участие в дейностите по социално подпомагане и в предоставя вето на социални услуги.
• Разширяването на откритостта и професионализма в работата на социалните работници;
С приемането на предлагания законопроект ще се създадат необходимите условия за разрешаване на следните важни проблеми, стоящи пред системата за социално подпомагане:
• Активно навлизане на предприемачеството в социалната сфера с цел изграждане на мобилна мрежа от структури и техники за предоставяне за социални услуги, позволяваща бърз и ефикасен отговор на всяка възникнала потребност;
• Изготвяне на прозрачни механизми за регулация на финансовите разходи и самофинансиране на определени социални услуги;
• Засилване на социалния диалог и партньорството между държавните и общински структури от една страна, и неправителствения и частен сектор от друга, по отношение защитата на най-уязвимите социални групи, лица и семейства;
• Насочване  на  усилията  на  институциите  и  на подпомаганите лица към реализиране на механизми за трайно извеждане на нуждаещите се лица от състоянието на социална изолация;
• Реализиране на квалификационни програми за работещите в сферата на социалното подпомагане за повишаване на ефективността и качеството на тяхната дейност.
Законопроектът предвижда социалното подпомагане да се предоставя както чрез установените, традиционни и стандартни програми и услуги, така и чрез реализиране на конкретен индивидуален проект за социална реинтеграция на конкретното подпомагано лице. Подобен персонален подход отговаря в най-пълна степен на специфичните потребности на всеки конкретен случай и дава възможност за най-ефективно приложение на усилия и средства с цел постигане на траен резултат.

Законопроектът изгражда цялостна национална система на обществен  контрол  върху  дейносттите  по социалното подпомагане. Към съществуващите структури на национално ниво, се добавят Общински съвет за социално подпомагане към кмета на съответната община, както и Съвет на гражданите, ползващи социалните услуги на съответно социално заведение.
Законопроектът създава ясни и логични правила, по които държавата или общината ще могат да предоставят възможността за извършване на социални услуги от   физически или юридически лица. Основния правен инструмент, чрез който тази идея се реализира е договора за социална поръчка, чиято уредба също се регламентира в предложения законопроект.
Законопроектът доразвива съществуващия днес механизъм за финансиране на дейността по социалното подпомагане като предвижда създаването на специален ред за възстановяване от страна на републиканския бюджет на разходите на съответната община за социални помощи, програми и услуги.
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за социалното  подпомагане  са  в  пълно  съответствие  с икономическите и социални реалности в развитието на страната , както и с изискванията за привеждане на законодателството ни в тази област в съответствие с европейското законодателство.

11.10.2002 	г.

			Вносители: Росица Тоткова и група народни представители


