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Изх.№ 08 / 27.04.2020г.  ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                     

ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

 

 

Уважаема г-жо Караянчева 

Уважаеми дами и господа, народни представители, 

 

Фондация Лумос започва работа в България през 2009 година, по покана на българското 

правителство, за да подкрепи процеса на деинституционализация на грижите за деца. 

През следващите няколко години ние подкрепяхме изпълнението на първия голям 

проект за закриване на всички институции за деца с увреждания. Част от тази подкрепа 

беше финансирането на изследване на нагласите на родителите на деца, настанени в 

домове за деца с увреждания, защото за нас участието на родителите в живота на всяко 

дете е изключително важно. Оказахме подкрепа и чрез обучения на персонала в грижа за 

децата с множествени и тежки увреждания чрез методите на интензивно общуване, 

ерготерапия, комуникация с невербални деца и други. Създадохме програма за работа с 

деца с предизвикателно поведение, които могат да наранят себе си или други, за да 

подкрепим и подобрим грижата за най-уязвимите деца.  
 

Обръщаме се към вас, във връзка с внесеният законопроект 054-01-29 от 14.04.2020 

г., с който се иска ново отлагане влизането в действие на Закона за социалните 

услуги.  
 

По този закон се работи от 5 години, беше създадена работна група с изключително 

широко представителство – всички релевантни министерства и агенции, работодатели, 

общини, академичната общност, доставчици на социални услуги, родители на деца с 

увреждания, организации на хора с увреждания, национално представителни 

организации и други. Законопроектът беше пуснат за обществено обсъждане, мина през 

няколко четения в парламента и ресорните комисии и накрая беше приет от Народното 

събрание на Р България.  
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Единственото, до което това поредно отлагане ще доведе е задълбочаване на кризата в 

социалната сфера, която и сега е в трудно състояние, поради забавянето на така 

необходимата реформа. С новите предизвикателства, които предстоящата икономическа 

и социална криза ще стоварят върху нея, ще бъде напълно невъзможно да се отговори на 

нуждите на българските семейства, ако тази реформа продължава да се отлага. 

 

Вярваме че в тази криза са необходими решителни действия за подобряване на 

социалната политика, а не въртене в кръг и поредно отлагане на закон, чиято единствена 

цел е да подобри социалната система. Поредното отлагане на закона за социални услуги 

ще доведе до ситуация, в която много български семейства ще останат без подкрепата, 

от която имат нужда, а много хора с увреждания, пенсионери, жертви на трафик, хора с 

психични разстройства, деца в резидентни услуги, семейства на деца с увреждания, 

родители на младежи с наркотични зависимости, бездомни хора и други ще станат 

жертва на политически игри. 

 

 

С уважение:  

Бисер Спиров, 

Директор, Фондация Лумос, клон България 

 

 

 


