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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  

 
 

 

П И С М О  
 

Относно: Внесеният законопроект 054-01-29 от 14.04.2020  г., с който се иска ново 

отлагане влизане в действие на Закона за социалните услуги 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ДОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

Български център за нестопанско право (БЦНП) е организация в обществена 

полза, регистрирана през 2001 г. Мисията на БЦНП е предоставяне на подкрепа в 

процеса на изработване и прилагане на законодателство и политики, свързани с 

развитието на гражданското общество и доброто управление на Република България и 

целящи създаването на устойчива правна среда за съществуването на нестопанския 

сектор като ключов за развитието на демократичното общество и гарант за реализиране 

на човешките и гражданските ни права. За нас добрата регулация на сектора на 

социалните услуги, в който част от гражданските организации работят, е преди 

всичко възможност да се подобри достъпът до подкрепа на уязвимите групи и 

гаранция за осигуряване на техните права, качество на живот и социално 

включване. 

Внасянето на Законопроект № 054-01-29 от 14.04.2020 г., с който се иска ново 

отлагане влизане в сила на Закона за социалните услуги, се случва в безпрецедентна 

ситуация за цялото ни общество и държава. Изправени сме пред здравна, социална и 

икономическа криза. Срещаме тежки предизвикателства, които не бяхме и помислили, 

че са възможни. В този толкова критичен момент, който се очертава да има 

дългосрочни последици всички ние българските граждани имаме нужда от: 

 добра и стабилна социална система, която работи добре, сигурно, 

ефективно, така че нуждаещите се от подкрепа хора да получат внимание 

и затрудненията им да бъдат преодолявани навреме; 

 необходими са ни институции и структури, които работят на пълни 

обороти в услуга на хората и техните задълбочаващи се нужди. 
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Законът за социалните услуги позволява съществуващата социална система да 

бъде реформирана именно в тази посока. Молим ви, не вземайте популистки решения 

за отлагане на закон, който беше дебатиран 5 години, с което отлагане със сигурност 

ще задълбочите кризата. Постъпете отговорно и последователно, за да можем като 

общество и държава да излезем от кризата и социалните последици да бъдат 

минимизирани.   

Ако отложите закона, ще лишите социалната система от това развитие, което 

настоящата ситуация показва, че е не просто важно, а определящо за оцеляването на 

много хора в страната. Не отлагането, а действия – навременни, синхронизирани, 

отговорни и с ясна визия за тяхната ефективност, ще бъдат сигнал от Ваша страна, че 

водите отговорна политика, включително и в името на онези, чийто глас най-

слабо се чува. 

Надяваме се точно тази криза да ни е научи, че солидарността, подкрепата и 

работещите институции, които се грижат за хората, са най-доброто решение, което 

всички търсим.  

Молим Ви, помислете за нуждите на хората и не отлагайте повече Закона за 

социалните услуги. 

 

 

       С уважение, 

        Надя Шабани, 

        Директор БЦНП 

 

 


