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Изх. № 24 /29.04.2020 година 

На вниманието на народните представители  
в 44-то Народно Събрание 

 

 

Относно: влизане в сила на Закона за социалните услуги на 01.07.2020г. 

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители, 

 

Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) съществува повече от двадесет години с 

основната цел да разработва и прилага успешни професионални модели за ранно детско развитие, 

промоция на здраве и интегрирани услуги, които разкъсват порочния кръг на бедност и социална 

изолация. За това време сме изпълнили множество проекти, базирани на непрестанната и директна 

работа с деца, младежи и техните семейства, доказваща по безспорен начин ефективността на 

социалните услуги, изпълнявани от граждански организации с необходимата подкрепа, насоки и 

сътрудничество с държавните структури. Фондацията е лицензирана като доставчик на социални 

услуги към Държавната Агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпамагане. 

С това писмо бихме искали да се застъпим пред вас да преосмислете решенията и действията си, 

които доведоха до отлагането на Закона за социалните услуги (ЗСУ). Този закон беше подложен на 

сериозни атаки от недемократични сили, които са против децата, семейството и против правовия 

ред в страната. Неправителствените организации са нападнати, но това са сдружения от хора, които 

са обединени да помагат на други хора в нужда. Вярваме, че не искате да забраните това! Вярваме, 

че ще позволите на държавата да помага на тези, които помагат! Това е практика в целия свят и е 

практика, която и в момента съществува в България от много години.  

Действията на законотворците са силно разочароващи за нас. Първо, защото този закон беше приет 

единодушно след дългогодишна работа на много хора, а в последствие някои парламентарни сили 

се отказаха от него. Второ, някои партии се поддадоха на пропагандата и внесоха закона в 

Конституционния съд с изключително съмнителни аргументи, като се поставят под въпрос основни 

и фундаментални принципи в социалната работа. Сега се иска и по-дълго отлагане на закона. С тези 

действия българският парламент и политическите сили показват, че могат да бъдат повлияни от 

недемократичните течения в страната. Това е не само лоша парламентарна практика, но е и грубо 

погазване на парламентаризма, който се оставя на антидемократични идеологии и влияния.  

Призоваваме ви да поемете отговорност като сериозни личности и народни представители, на 

които сме се доверили и да съдействате ЗСУ да влезе в сила от 1 юли 2020г. Той е необходим не 

само на тези, които помагат сега в тази трудна ситуация, но е много по-необходим за тези, които са 

гладни, бити, тормозени и изоставени от своите семейства. Той е необходим и за държавните 

социални служби и общините в България, за да имаме по-качествена грижа към хората! 

 

 
 
гр. София       С уважение, 
29 април 2020г.      Елена Кабакчиева, Председател 
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