


   
 

 

Позиция на Национална мрежа за децата по проекта на Закон за социалните услуги  
 

 
Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с 

и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са 

част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които 

засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид 

принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. 

Национална мрежа за децата участва активно в изработването на проекта на Закона за социални 

услуги. В рамките на консултативния процес ние изразихме наша позиция за подкрепа и изтъкнахме 

предимствата на предложения законопроект. 

Изразяваме настоящата позиция в резултат на дебата, който се състоя на 31 октомври 2018 г. в рамките 

на редовното заседание на в Комисията по труда, социалната и демографската политика при 

представянето и обсъждане на основните моменти в проекта на Закон за социалните услуги, на което 

бяхме поканени като участници. По време на заседанието, от страна на отделни членове на Комисията,  

няколко пъти бяха изразени резерви относно необходимостта от създаването на Агенция за качеството 

на социалните услуги, която е залегнала в проекта, и нейното място и роля в рамките и на досега 

съществуващите структури – Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на 

детето. 

За Национална мрежа за децата качеството на социалните услуги е базисен елемент на 

законопроекта, който оправдава неговото създаване и прилагане. Това ясно бе отразено и в 

предишната ни позиция - ясното деклариране на фокус върху качеството на социалните услуги. 

Предложението за създаване на  Агенция за качеството на социалните услуги приемаме като ясен 

ангажимент от страна на Държавата да гарантира промяна на досегашния модел за планиране, 

предоставяне и контрол на услугите, и да изведе качеството на преден план в следващия период на 

развитие на социалните политики за населението – това е концептуално нов момент в сферата на 

социални услуги и гарантиране на правата на ползвателите им. Искаме да подчертаем, че за нас 

въвеждането на концепцията за качество беше сред съществените основания да подкрепим 

законопроекта и считаме, че е ключов елемент, който следва да остане и да не се допуска 

компромис именно по повод това. Предимството от обособяване на  отделна Агенция за качество 

на социалните услуги, с разписаните конкретни правомощия,  ще гарантира: 

- Фокус на политиката върху качеството на предоставяне на услугите на населението от всички 

доставчици. Това би осигурило единен подход, както при услугите за деца, така и при тези за 

възрастни, както и хомогенност на подхода към семейството, който остава извън фокуса на 

интервенциите. Осигуряването на качество е не просто подход, който изисква постигане на 

определени стандарти, а всъщност изпълнение на функцията на държавата ефективно да реши 

проблема на човека в уязвимо положение, детето и неговото семейство. Само качествените 

услуги сa тези, които ще създадат търсената промяна и ще сe отразят върху живота на хората. 



   
Качествените социални услуги са всъщност и единствения търсен резултат от гледна точка на 

ефикасността на разходването на публичния ресурс.  

- Разграничаването на функцията качество от другите функции спрямо социалните услуги – 

планиране, финансиране, осигуряване на достъп до услугите. С тези функции основно е 

натоварена Агенцията за социално подпомагане и част от нейната неефективност, за която не 

веднъж сме сигнализирали МТСП и АСП, се дължи на вменяването й на различни роли, които 

взаимно изключват механизмите за контрол и на доставчик на услуги, осигуряване на достъп 

до услуги, предоставяне на помощи, методист и контрол над изпълнението на услугите. Това 

още повече важи,  когато говорим за децата, тъй като мерките за закрила се налагат от 

структури към АСП, а тези мерки обикновено са и вход към социалните услуги.  

С настоящата позиция отново изразяваме мнението си, че големият проблем в системата за 

социални услуги и особено в ориентираните към деца услуги, който лежи в основата на 

недостатъчната ефективност на системата, е разпръснатост на дейностите и отговорностите между 

различни звена, което води до дублиране и липса на координация. Агенция за социално 

подпомагане  осигурява достъпа до социални услуги, включително и до услугите за закрила на деца, 

като в същото време има дублиране на функции с Държавна агенция за закрила на детето – също орган 

по закрила. Създаването на отделна изпълнителна Агенция по качество ще осигури в рамките на 

държавната администрация да бъдат ясно разграничени основните функции в областта на социалните 

услуги на държавно ниво с цел гарантиране на независим контрол и мониторинг на социалните услуги 

по отношение на качественото обслужване на населението – възрастни и деца, семейството като цяло 

като място за реализиране на човека през целия му жизнен цикъл. 

Убедени сме, че създаването на отделна изпълнителна агенция за качеството на социалните услуги ще 

постави нов акцент на етапа на развитие на социалната сфера в България. В същото време разбираме 

опасенията на структурите на АСП, ДАЗД и на политиците за вероятност от дублиране на функции. 

Затова считаме, че новата агенция трябва да се създаде като предизвика сериозна ревизия на 

функциите и ресурсите на вече съществуващите агенции към Министъра на труда и социалната 

политика. Ние бихме подкрепили подобен подход. 

 

8 ноември 2018 г. 
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