
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, 
ПРЕХОД И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ, 

СЪГЛАСНО ПРОМЯНАТА НА 
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

НА ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

https: www.sgilovech.com



КАКВО Е СОЦИАЛНА УСЛУГА, 
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАТА ФОРМА?

- Частен доставчик, който е лицензиран от 
Агенция за качеството на социални услуги;

- Община- доставчик, oправомощен да 
предоставя социалние услуги по закон-
Община.

Дейност със специфичен характер, отговаряща на регламентирани 
стандарти, която се извършва от конкретно юридическо лице. 
Социалните услуги са дейности на: 



КОЙ ОПРЕДЕЛЯ ФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, 
СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ?

- Организацията на предоставянето на социалните услуги се определя от 
доставчика на услугата в съответствие със стандартите за качество, 
определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

- Когато социалната услуга е държавно делегирана дейност
организацията и начина на управление на социалните услуги на 
територията на общината се определя от общинските съвети по 
предложение на кметовете на общините.

ЧАСТЕН 
ДОСТАВЧИК НА СУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА КМЕТА НА 
ОБЩИНАТА



В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ МОГАТ ДА СЕ 
ПРЕДОСТАВЯТ:

САМОСТОЯТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СУ

информиране и консултиране;
застъпничество и посредничество;

общностна работа;
терапия и рехабилитация;

обучение за придобиване на умения;
подкрепа за придобиване на трудови умения;

асистентска подкрепа.

ДНЕВНА 
ГРИЖА

КОМПЛЕКС/ЗВЕНО/ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУ

РЕЗИДЕНТНА 
ГРИЖА



ПРИНЦИПИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ИЗБОРА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И 
НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ 
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

1. осигуряване на лесен достъп до услугите;
2. осигуряване на комплексна подкрепа чрез различни дейности;
3. осигуряване на възможност за ефективно и ефикасно управление на 
услугите;
4. осигуряване на възможност за гъвкаво използване, насочване и управление 
на служителите, осъществяващи различните дейности;
5. осигуряване на висока ефикасност на средствата за финансиране на 
дейностите.

Организацията на предоставянето на социалните услуги може да е в 
зависимост от:
1. възрастта на потребителите;
2. специфичните потребности на потребителите;
3. начина на управление на услугата.



Видове социални 
услуги, съгласно чл. 36 
от отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, в които може да 
се трансформира съществуващата организация по Закон за 
социално подпомагане

Забележка

Личен асистент застъпничество и посредничество;-
препоръчителна дейност /П/
терапия и рехабилитация*- според стратегията 
за развитие на доставчика /ССРД/ и целевата 
група- /ЦГ/
обучение за придобиване на умения- ССРД и ЦГ
подкрепа за придобиване на трудови умения- ССРД
асистентска подкрепа- /П/

*Рехабилитацията е специфична 
услуга, която се предоставя в 
специализирана среда и от 
квалифицирани служители, 
вероятна подходяща 
организационна форма- комплекс, 
например: ЦСРИ, ДЦ или ДСП + личен 
асистент, когато се предоставят 
комплексно

Социален 
асистент

застъпничество и посредничество- П
терапия и рехабилитация*- - ССРД
обучение за придобиване на умения- ССРД и ЦГ
подкрепа за придобиване на трудови умения- ССРД 
и ЦГ
асистентска подкрепа- П

*Рехабилитацията е специфична 
услуга, която се предоставя в 
специализирана среда и от 
квалифицирани служители, 
вероятна подходяща 
организационна форма- комплекс, 
например: ЦСРИ, ДЦ или ДСП + личен 
асистент, когато се предоставят 
комплексно

СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСП КЪМ 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ /примерно и неизчерпателно/



Видове социални
услуги, съгласно чл. 36 
от отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, в които 
може да се трансформира съществуващата 
организация по Закон за социално подпомагане

Забележка

Домашен 
помощник

асистентска подкрепа- П

Домашен социален 
патронаж

информиране и консултиране- ССРД
застъпничество и посредничество- ССРД
терапия и рехабилитация- ССРД и ЦГ
асистентска подкрепа- ССРД

* Приготвянето и разнос на храна на 
възрастни лица не предполагат 
задължително, никоя от дейностите по чл. 15 
от ЗСУ, но са възможни ССРД

СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСП КЪМ 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ /примерно и неизчерпателно /

Дневен център Дневна грижа
Резидентна грижа*
Асистентска подкрепа*

*Асистентска подкрепа- за ограничен 
период от време при настъпили временно 
промяна в обстоятелствата, които са 
обратими, например потребител на ДЦ е с 
временно влошено здравословно състояние, 
което не му позволява да посещава ДЦ, 
поради което за недопускане на регрес му се 
осигурява асистентска грижа за определен 
период, напр. 1м.

*Резидентна грижа- в случаите на 
седмична грижа в ДЦ



СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ ЗСП КЪМ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ 
/примерно и неизчерпателно/

Видове социални услуги, 
съгласно чл. 36 от 
отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, 
в които може да се трансформира 
съществуващата организация по Закон 
за социално подпомагане

*Забележка

Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция

информиране и консултиране- П
застъпничество и посредничество- П
общностна работа- П
терапия и рехабилитация- П
обучение за придобиване на умения- П
подкрепа за придобиване на трудови 
умения- ССРД и ЦГ
* асистентска подкрепа- ССРГ

*Асистентска подкрепа- за ограничен
период от време при настъпили временно
промяна в обстоятелствата, виж по- горе
забележка за „ДЦ“.

Социални услуги от 
резидентен тип: 
а) център за настаняване от 
семеен тип:
б) център за временно 
настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) наблюдавано жилище;
е) защитено жилище:

Резидентна грижа Стандартите за предоставяне на 
„Резидентна грижа“ би следвало да 
покриват, комбинация измежду 
съдържанието на всички долуизброени
дейности и не само: информиране и 
консултиране;
застъпничество и посредничество;
общностна работа*;
терапия и рехабилитация*;
обучение за придобиване на умения;
асистентска подкрепа



СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ ЗСП КЪМ 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ /примерно и неизчерпателно /

Видове социални услуги, 
съгласно чл. 36 от отмененият 
ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, в които 
може да се трансформира съществуващата 
организация по Закон за социално подпомагане

*Забележка

Приют информиране и консултиране- П
застъпничество и посредничество- ССРД
общностна работа-ССРД
осигуряване на подслон- П

Социален учебно-
професионален център;

информиране и консултиране- П
обучение за придобиване на умения- П
подкрепа за придобиване на трудови 
умения- ССРД
резидентна грижа* - ССРД

*общностна работа и подкрепа за
придобиване на трудови умения- във връзка с
осигуряване достъп до услугата и подкрепа за
успешна социална интеграция на
потребителите, например кампании, насочени
към бизнес и взаимодействие с работодатели и
др.

*рехабилитацията е специфична услуга,
която се предоставя в специализирана среда и
предполага организационна форма комплекс,
например ЦСРИ, ЦОП, ДЦ към СУПЦ

*резидентна грижа*, ако СУПЦ е с пансион;



Видове социални услуги, съгласно чл. 36 
от отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, 
в които може да се трансформира 
съществуващата организация по Закон за 
социално подпомагане

*Забележка

Звено "Майка и бебе" информиране и консултиране- П
застъпничество и посредничество-П
общностна работа-ССРД
обучение за придобиване на 
умения-П
подкрепа за придобиване на 
трудови умения- ССРД
резидентна грижа или осигуряване 
на подслон *- П

Спорен е въпросът дали Звено „Майка 
и бебе“ следва да се лицензира като 
резидентна грижа или като 
„осигуряване на подслон“, с оглед 
големи разлики в целеви групи и 
методология на работа по настоящият 
ред. 
При всички случаи до влизане в сила на 
нова наредба за определяне на 
стандарти по ЗСУ, следва да отговаря на 
всички стандарти по НКССУД

Център за обществена подкрепа информиране и консултиране- П
застъпничество и посредничество- П
общностна работа- П
терапия и рехабилитация- П
обучение за придобиване на 
умения- П
подкрепа за придобиване на 
трудови умения- ССРД
резидентна грижа или осигуряване 
на подслон *- ССРД и ЦГ

*резидентна грижа или осигуряване на 
подслон- в случаите на ЦОП с кризисно 
настаняване



СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ ЗСП КЪМ 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ /примерно и неизчерпателно /

Видове социални услуги, 
съгласно чл. 36 от 
отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от ЗСУ, в които 
може да се трансформира съществуващата 
организация по Закон за социално подпомагане

*Забележка

Център за работа
с деца на улицата;

информиране и консултиране- П
застъпничество и посредничество- П
общностна работа- П
обучение за придобиване на умения- П

§31 от ЗСУ т.7. "Услуги, които се 
предоставят мобилно" са услуги, за които 
не е необходима специализирана среда 
за осъществяване на дейностите и за 
постигане на целите на услугата.

Приемна грижа Закон за закрила на детето урежда статута
на Приемното семейство
Приемното семейство може да бъде и
професионално, като в този случай то
трябва да притежава и допълнителна
квалификация за отглеждане на деца,
придобита по реда на наредбата по ал. 6,
и да сключи договор с общината,
лицензиран доставчик на социални услуги
по чл. 34а или дирекция "Социално
подпомагане".



СЪДЪРЖАТЕЛНО ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ОТ ЗСП КЪМ 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ЗСУ /примерно и неизчерпателно/

Видове социални услуги, съгласно чл. 
36 от отмененият ПП ЗСП

Видове социални услуги по чл. 15 от 
ЗСУ, в които може да се 
трансформира съществуващата 
организация по Закон за социално 
подпомагане

*Забележка

Обществени трапезарии. общностна работа- П

Специализирани институции за
предоставяне на социални услуги са:
1. дом за деца, лишени от родителска
грижа;
2. дом за пълнолетни лица с
увреждания:
а) дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост;
б) дом за пълнолетни лица с психични
разстройства;
в) дом за пълнолетни лица с физически
увреждания;
г) дом за пълнолетни лица със сетивни
нарушения;
д) дом за пълнолетни лица с деменция;
3. дом за стари хора.

Специализираните институции се 
трансформират лексикално и би 
следвало да отговарят на критериите и 
стандарти за социални услуги и 
интегрирани здравно-социални услуги 
за резидентна грижа.
Този преход е свързан с процеса на 
деинституционализация на възрастни, 
който е в ход.

В Преходни и Заключителни разпоредби
на ЗСУ, основни трансформации на
понятието „специализирани институции“
са:
1. "специализирани институции" се
заменят със "социални и интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна
грижа".

2. "специализирани институции или
социални услуги - резидентен тип" се
заменят със "социални услуги за
резидентна грижа".
*В зависимост от целевата група по
реда до влизане в сила на нова
Наредба за качеството на СУ се
прилагат критериите и стандартите за
СУ за деца или за възрастни



Какво следва?
Приемане на Наредба за качеството на социалните услуги;

Утвърждаване на Националната карта на социалните услуги;

Актуализиране на методики за предоставяне на социалните услуги, 
съобразно придобитите лицензи и/или съобразо предоставяните към 
момента СУ;

При необходимост придобиване на нови лицензи;

Актуализация на организационната форма на социалните услуги с 
решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината, 
която отговаря за управлението и предоставянето на услугата, след
предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане или

 Актуализация на организационната форма на СУ от частният доставчик.



Организация и управление на социалните услуги са част от 
стандартите, които ще се регламентират в 

Наредба за качеството на социалните услуги. 

Настоящата презентация е индикативна представа за прехода и 
трансформацията на организацията на социалните услуги до 
приемането на Наредба за качеството на социалните услуги.

Весела Цанкова- Председател на УС
СГИ- гр. Ловеч
e-mail: sgi_lovech@abv.bg
https: www.sgilovech.com

Благодаря за вниманието!

mailto:sgi_lovech@abv.bg
http://www.sgilovech.com/
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	ПРИНЦИПИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ИЗБОРА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ��1. осигуряване на лесен достъп до услугите;�2. осигуряване на комплексна подкрепа чрез различни дейности;�3. осигуряване на възможност за ефективно и ефикасно управление на услугите;�4. осигуряване на възможност за гъвкаво използване, насочване и управление на служителите, осъществяващи различните дейности;�5. осигуряване на висока ефикасност на средствата за финансиране на дейностите.��Организацията на предоставянето на социалните услуги може да е в зависимост от:�1. възрастта на потребителите;�2. специфичните потребности на потребителите;�3. начина на управление на услугата.
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	Организация и управление на социалните услуги са част от стандартите, които ще се регламентират в �Наредба за качеството на социалните услуги. ��Настоящата презентация е индикативна представа за прехода и трансформацията на организацията на социалните услуги до приемането на Наредба за качеството на социалните услуги.

