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ДО  

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 

ПАРЛАМЕНТАРИНИ КОМИСИИ 

 

ДО 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-

ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
 

Относно: Позиция по внесен законопроект 054-01-29 от 14.04.2020  г., с който се иска отново 

отлагане влизане в действие на Закона за социалните услуги 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

В разгара на безпрецедентната криза, наложена от Ковид-19, в Народното събрание е 

внесен законопроект 054-01-29 от 14.04.2020 г.,  който цели ново отлагане на влизане в действие 

на Закона за социалните услуги. 

От 2012 г. фондация „Светът на Мария“ подпомага трудовата и социална интеграция на  

хората с интелектуални затруднения. В настоящата ситуация екипът ни продължава да осигурява 

подкрепа за хората с интелектуални затруднения и техните семействата за справяне с 

ограниченията, наложени от социалната дистанция. Подкрепяме както потребителите на 

социалната услуга Дневен център „Светове“, така и хора и семейства в нужда, които формално 

не отговарят на критериите за потребители на социалната услуга. 

Вече пет години настояваме за реформа в социалната система и усъвършенстване на 

законодателството, което да осигури намаляването на  административната тежест в социалната 

система за хората с увреждания, осигуряване на приемственост и непрекъснатост за подкрепата 

съобразно нуждите, както и за подпомагане не само на отделния човек, а на цялото семейство.  

Тези и редица други важни за хората с увреждания въпроси, намериха свое решение в 

Закона за социалните услуги. В него най-сетне залегна и една дълго чакана и необходима 

социална услуга, а именно услугата за развитие на трудови умения на хората с увреждания, която 

ще направи възможна подкрепата за тяхната реализация на пазара на труда. 

Законът за социалните услуги е особено важен за това социалната система да стане по-

гъвкава и способна да откликва непосредствено на нуждите на хората, а настоящата извънредна 

ситуация още веднъж доказва значимостта му.  

Законът за социалните услуги бе многократно обсъждан преди неговото приемане и като 

концепция, и като законопроект. В дебатите се включиха и хора с увреждания, и техните близки.  
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Смятаме, че усилията на тези, които сега се опитват да спрат влизането му в сила, не са 

провокирани от загриженост нито за доброто на децата и семействата, нито за подобряването 

на подкрепата и грижата за най-нуждаещите се групи. 

Призоваваме Ви да проявите обществена отговорност и да не допускате забавяне в така 

необходимите реформи в социалната сфера и да не допускате повторно отлагане на 

законопроекта.  

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

 

ЦЕЦКА КАРАДЖОВА 

ДИРЕКТОР 

ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“ 


