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Уважаеми народни представители,  

Екипът на Фондация „Институт за социални услуги в общността“, работещ в 

подкрепа на уязвими групи, включително на възрастни самотни хора и възрастни хора 

със затруднено самобслужване, се обръщаме към вас във връзка с внесения 

законопроект 054-01-29 от 14.04.2020  г., с който се иска ново отлагане на влизането в 

действие на Закона за социалните услуги. Внасянето на подобен законопроект във 

време на пандемия, в което социалната система е под огромен, непрекъснато 

нарастващ натиск, видим за цялото общество, поставя под въпрос планираното и 

дълго време отлагано развитие на социалната система, заложено в Закона за 

социални услуги. 

Днес българските граждани имат нужда от гаранции, че техните универсални и 

специфични потребности ще бъдат посрещани в достъпни, устойчиви и качествени 

социални услуги и ще получават навременна подкрепа от координирани институции и 

релевантни структури. Кризата с Ковид 19 само добавя аргументи в полза на 

влизането в сила на Закона за социални услуги, който дава възможност на всеки 

човек, нуждаещ се от базисна подкрепа – от информиране, консултиране, 

превенция на социалното изключване и подкрепа в общността – да има достъп до 

подходящата за него, а на хората във висок риск – да получават и специализирана, 

включително интегрирана здравно-социална подкрепа, така необходима днес и със 

сигурност и напред във времето. 

Фондация „Институт за социални услуги в общността“ участва в обсъждането на 

Закона за социалните услуги и познаваме възможностите, които той създава за 

реформирането на съществуващата социална система и за нейното отваряне към 

динамичните потребности на хората от базисна и специализирана подкрепа в различни 

ситуации или периоди на живота си. Вярваме, че като законотворци, ще защитите 

законността и правото на всеки гражданин да получава индивидуализирана 

подкрепа от по-ефективни и качествени услуги и добре координирани институции 

и екипи.   

Очакваме, че настоящата криза ще изведе като приоритет влизането в сила на 

Закона за социални услуги, за да бъдат приложени необходимите подходи и 

инструменти в защита и подкрепа не само на разпознатите групи в неравностойно 

положение, но и на всички граждани, които се оказват в уязвима позиция поради 

извънредните рискове в средата – здравна, социална, икономическа, др. 

С уважение, 

Д-р Стели Петева, Директор   
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