СТАНОВИЩЕ НА ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
ОТНОСНО
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.06.2015 г.)

С настоящото Фондация „Светът на Мария“ представя своето становище във връзка с
представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
(ЗСП), който, както е посочено в мотивите, цели подобряване на нормативната уредба в областта на
социалните услуги в три направления: подобряване на достъпа до социални услуги, прилагането на
индивидуален подход и гарантиране на правата на потребителите; намаляване на
административния контрол и подобряване на събираемостта на дължимите такси за социални
услуги.
Фондация „Светът на Мария“ е регистрирана в обществена полза с решение по ф.д. 66/2012
на Софийския градски съд и регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенция за социално
подпомагане с № 1124-01.
Мисията на Фондацията е да работи за повишаване на качеството на живот на хората с
интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация
чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.
За нас е важно хората с интелектуални затруднения да са приети от обществото, да имат условия и
среда да се развиват и изявяват със своите интереси и способности, да имат приятели, правата им
да са спазени и да получават необходимата подкрепа. Постигаме мисията си като организираме
предоставянето на социални услуги с подход ориентиран към личността и развитието на потенциала
на хората с увреждания, популяризираме техните способности и тяхното мнение, застъпваме се за
политиките и дейностите, които ще доведат до по-добри условия на живот и социално включване.
От 2013 г. Фондацията е доставчик на социална услуга Дневен център за хора с интелектуални
затруднения с трудови дейности, а от 2014 г. и предоставя иновативната дейност „Защитено кафене“,
в което хора с интелектуални затруднения доразвиват и упражняват своите способности в реална
среда.
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Екипът на Фондацията включва юристи, социални работници, психолози и специалисти в
сферата на социалните услуги. Фондацията си партнира с множество български и международни
организации, участва в работни и експертни срещи, консултации и дискусии с цел подобряване на
условията и достъпа до социални услуги за хората с интелектуални затруднения.
Натрупаният в последните години опит в страната от предоставяне на социални услуги в
общността за лица с увреждания, изведе на преден план необходимостта от промени в
съществуващата нормативна база, които да улеснят достъпа на хората с увреждания до социални
услуги, които отговарят на техните потребности и са съобразени с Конвенцията за правата на хората
с увреждания, Европейската доброволна рамка за качеството на социалните услуги, натрупаните
положителни опит и практики сред общини и частни доставчици на социални услуги.
Одобряваме и приветстваме инициативата на Министерство на труда и социалната политика
за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, който ще може да отговори на
потребностите от подобряване на нормативната среда и преди приемане на дългоочаквания закон
за социалните услуги.
Професионалните познания и опит като доставчик на социални услуги ни мотивират да
изкажем настоящото становище във връзка с представеното предложение за Закон за изменение и
допълнение на Закона за социално подпомагане.
1. По отношение на § 3. за изменение на чл. 16 (1):
Предлагаме следната формулировка за 16 (1)
„Чл. 16 (1) Социалните услуги са съвкупност от дейности, които се основават на целенасочена
социална работа и индивидуален подход в подкрепа на лицата за защита на правата, осигуряване
на качество на живот и социално включване и се предоставят в общността и в специализирани
институции.“
1) Подкрепяме предложението да се прецизира дефиницията на социални услуги и въвеждането на
термина „съвкупност от дейности“ в описанието на социалните услуги;
2) Предлагаме изразът „ които се основават на индивидуална социална работа“ да се замени със
следния израз, в който се допълва и доразвива съществуващата към момента формулировка: „които
се основават на целенасочена социална работа и индивидуален подход“ тъй като така в
дефиницията се запазва изискване за целенасоченост на дейностите за подкрепа, както и се допълва
определението на тази подкрепа, чрез индивидуализацията на подхода.
Изразът „индивидуална социална работа“, поражда неяснота и двусмислие по отношение на
социалната работа в редица социални услуги. Социалната работа в редица услуги се осъществява в
група, като при това следва да се осигури индивидуален подход на работа и внимание към
индивидуалните потребности и развитие на всеки потребител на услугата.
3) Предлагаме изразът „в подкрепа на лицата за тяхното социално включване“ да се промени
на: „в подкрепа на лицата за защита на правата, осигуряване на качество на живот и
социално включване“. По този начин се осигурява яснота и изчерпателност, съобразно
обществения интерес, за целта и предназначението на социалните услуги и се гарантира, че
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те ще осигуряват подкрепа в отговор на целия набор от потребности на нуждаещите се лица.
Изчерпването на целта на социалната подкрепата само до социално включване не
съответства на множество дейности за подкрепа, които и сега се предоставят и които са се
доказали като полезни и необходими, като например дейности за подкрепа за
рехабилитация и консултация, за развитие и упражняване на определени умения, за
подкрепа за живот и др.
Допълването на целта на социалните услуги със „защита на правата и осигуряване на
качество на живот“ ще регламентира, следвайки добрите европейски практики препоръки на Света
на Европа, отговорност на социалните услуги по отношение защитата на правата на лицата, които се
нуждаят от подкрепа. Дейностите в защита на правата могат да включват както консултиране,
насочване и застъпване за интересите на лицето пред други институции (дейности и сега
представяни от редица социални услуги), така и регламентират изискване по отношение на начина
на предоставяне т.е. подхода на работа и качеството на работа, които съответно трябва да са
съобразени както в услугите в общността, така и в специализираните институции и да гарантират
достойнството на личността и възможности за развитие. Въвеждане на „качеството на живот“ като
понятие ще доразвие досега съществуващия и ограничаващ като формулировка израз
„осъществяване на ежедневни дейности“, като включи съществени за личността елементи на
материално, емоционално и физическо благосъстояние, изграждане на независимост, личностно
развитие и пр.
2. По отношение на § 3. за изменение на чл. 16 (3):
Предлагаме тази алинея да отпадне.
Предложеният текст „(3) Настаняването на деца, хора с увреждания и лица, поставени под
пълно запрещение, в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен
тип не може да бъде за срок по-дълъг от 3 години“ регламентира ограничение от 3 години в
настаняването на лица с увреждания, деца и лица, поставени под запрещение в специализирани
институции и в социални услуги в общността.
1) Предложената промяна поставя в риск живота, здравето и благосъстоянието на редица
лица, настанени в резидентни услуги в общността и в специализирани институции, които
ще станат жертва на тази административна разпоредба и които не разполагат с
алтернативно място и подкрепа за живот.
2) Разпоредбата ще повиши несигурността сред родителите и близките на лица с
увреждания, тъй като ще бъде знак, че държавата отказва да осигури подкрепа за лица,
които се нуждаят от дългосрочни грижи, тогава, когато техните родители и близки вече
не са в състояние да ги подкрепят.
3) Това предложение противоречи на декларираното в мотивите намерение да се
подпомогне достъпа до социални услуги и закрила на правата на потребителите.
4) С неговото въвеждане се поставя административен срок за ползване на услуга, който
изобщо не е съобразен с потребностите от подкрепа на конкретното лице. Смятаме, че
решението за ползване както на вида, така и на продължителността на определена услуга
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може да зависи само и единствено от потребностите на лицето.
5) Досегашната практика показва как поставянето на формални ограничения за
продължителността на предоставяне на социалните услуги (краткосрочни и
дългосрочни) е предпоставка за множество злоупотреби, както и за допълнителна
административна работа за удължаване на формалните срокове, които по начало не са
съобразени със състоянието и потребностите на лицето. Необходимо е вместо човекът
да се съобразява с услугата, да се направи възможно услугата да се съобразява с
потребностите на човека.
6) Предложението създава предпоставки за противоречие с добрата социална практика и
международен опит в подкрепата за деца и хора с увреждания, където резидентните
услуги осигуряват подкрепа в близка до семейната среда, гарантират продължителност,
сигурност и стабилност, като имат дългосрочен и често доживотен характер.
7) Декларираното желание да се гарантира, че лицето получава подкрепа за живот в среда,
която отговаря на потребностите му, както и да се осигури социална интеграция може да
бъде постигнато с други мерки и средства като например: прецизиране на
определенията в Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане на
социалните услуги „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ и разширяване на
тяхното значение, така, че да се осигури възможност за преход към услуги и подкрепа за
живот с по-голяма независимост.
3. По отношение на § 3. за изменение на чл. 16 (4):
Предлагаме предложеният текст „(4) Социални услуги в специализирани институции и
социални услуги в общността от резидентен тип се предоставят въз основа на индивидуален план за
подкрепа, разработен от екипа по чл. 16а, ал. 1.“, както и свързаният с него 16а (1): „Чл. 16а (1)
Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата и въз основа на
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, разработена от мултидисциплинарен екип,
чийто състав и методи на работа се определят в правилника за прилагане на закона“ да отпадне,
като се запази досега съществуващият текст в чл. 16 ал. 2. „Социалните услуги се предоставят въз
основа на индивидуална оценка на потребностите и съобразно желанието и личния избор на
лицата.“
1) Индивидуалната оценка, индивидуалният подход и индивидуалното планиране на
дейностите в социалните услуги са изключително важни и до сега са регламентирани в
Закона за социално подпомагане. Премахването на текста от досегашната ал. 2 на чл. 16
ще остави много социални услуги без задължението да се съобразяват с индивидуална
оценка и индивидуален план, както и с желанията и интересите на лицето и ще
регламентира с ново предложения текст такова задължение само за резидентните
услуги.
2) Новият текст ограничава за кои услуги е задължителен индивидуалния план и
регламентира задължителност на оценката от мултидисциплинарен екип, при
регламентация на състава на екипа и методите в правилника за приложение на закона.
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3) Регламентирането на мултидисциплинарния екип за оценка е формулирано формално,
без да е посочена качествената разлика, до която трябва да доведе тази оценка, както и
принципа, на който тя трябва да отговаря. Съобразно различните особености на лицето,
характер на увреждането, вид и тежест на затрудненията има нужда от участието, в
подобрен екип, на различни специалисти,. Налице е, наред с това, и ситуация, в която
голяма част и от настоящите и от потенциалните потребители на резидентни услуги в
общността имат еднозначен характер на затруднението и тогава индивидуалната оценка,
която продължава да бъде екипна няма нужда да бъде мултидисциплинарна.
4) Отново постигането на по-голямо качество на индивидуална работа, внимание към
индивидуалните потребности и подобряване на оценките и съответно на плановете за
грижа може да се постигне като се въведат критерии за качество по отношение на
индивидуалната работа или методически се разработят насоки, с които доставчиците да
са подпомогнати в своята работа.
5) И не на последно място задължителността на мултидисциплинарния модел на оценка,
приложим за всички потребители, независимо от характерна на ограниченията им,
създава предпоставка да се натовари допълнително бюджета на резидентните социални
услуги и на специализираните институции.
4. По отношение §4 и създаващите се членове 16а, 16б, 17в и 16 г:
1. Тестовете на чл. 16а са свързани с оценката на потребностите, но никъде не се
поставят условия и обвързване на тази оценка с индивидуални план за грижи.
Положително е експлицитното формулиране на изисквания за съобразяване с
личното желание на лицето, поставено под частично или пълно запрещение, но с
това не се гарантира и осигурява подкрепа за тези лица да изразят мнението си, както
и не се гарантира усилие тяхното мнение и воля да бъдат разбрани, когато става дума
за специфични методи на комуникация.
Намираме, че текстовете се нуждаят от доработване и се съгласяваме с изведеното
становище на Български център за нестопанско право.
5. По отношение на § 5. И предложените изменения и допълнения в чл. 17 т. 3:
Предлагаме редакция на чл. 17, т. 3 както следва: След израза „заплащането на“ се добавя
„на дейности“ и след думата „договаряне“ се добавя „в случаите, в които не са или са в допълнение
на делегирани от държавата дейности“.
По този начин ще се регламентира възможността доставчици на социални услуги да
предоставят в рамките на социалните услуги и допълнителни дейности по договаряне, които
допълват и до разширяват съществуващия набор от държавно делегирани дейности.
6. По отношение на § 7 и предложените промени в чл. 18 а, ал. 3:
Не сме съгласни с направените предложения.
Не сме съгласни с направено предложение за изменение и допълнение на чл. 18 а, ал. 3,
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който регламентира възлагане на управлението на социални услуги на частни доставчици.
1) Съгласно предложената промяна се постига невъзможност за разкриването на нови
услуги в сгради, които не са общинска собственост и по този начин се поставя
категорична пречка пред частната инициатива на доставчици на социални услуги и
пред възможностите за това да се реализират публично-частни проекти и
партньорства с ясна обществена значимост и обществен интерес.
2) Ограничаването на възможностите за конкурс до момента, в който услугата е вече
разкрита, както предвижда направеното предложение за допълнение, ограничава
възможностите на общините да провеждат конкурс и да делегират доставката на
социални услуги на частни доставчици, които разполагат със своя сграда.
3) С това наред с ограничаването на частната инициатива се създават предпоставки за
практики, при които общините ще изискват от доставчиците прехвърляне на имота
или сключване на друг вид договорки, свързани с отказ от собственост.
4) Практиката в страната в доставката на социални услуги вече показа, как повечето от
общините не разполагат със сгради, подходящи за разкриване на социални услуги и
се разчита на ново строителство и на частната инициатива.
5) Настоящата практика, съгласно действащият закон, в достатъчна степен гарантира
обществения интерес за прозрачност на процедурите и не налага въвеждането на
ограничения.
7. По отношение на §8. И създаващият се член 18в.(1):
Не сме съгласни с предвиденото в текста „вписване в регистъра за срок от 3 години“.
1) Считаме, че не се налага да се въвежда утежняваща доставчиците процедура по
задължително подновяване на регистрацията на определен период от време.
2) Така се засилва допълнително неравноправното третиране на частните доставчици
спрямо общините и държавата, които не подлежат на регистрация като доставчици.
8. По отношение на §12 за изменение и допълнение на §1 от Допълнителните
разпоредби:
Предлагаме разширяване на дефинициите с цел постигане на по-голяма яснота за смисъла
им:
Предлагаме да се допълни предложеното изменение на т. 6. Като се допълни след
„Социалните услуги в общността от резидентен тип“ са услуги, които предоставят“ се замени
„възможност“ с „подкрепа за живот“ и останалият текст „в среда близка до семейната“ се запази.
Предлагаме редакция на новосъздадената т. 12, като вместо предложеното определение –
„Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа“ е дейност по установяване на
индивидуализираната нужда от ползване на специализирана подкрепа, която допълва
възможностите на лицето и дава насока на доставчика на социални услуги за конкретни дейности за
подкрепа, които да бъдат предоставяни в рамките на социалната услуга, съобразно отчетените
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проблемни области или увреждания.“, предлагаме следното определение: Индивидуална оценка
на потребностите от подкрепа“ е дейност по установяване на индивидуалните способности,
потенциал и интереси на лицето; вид и тежест на затрудненията и потребностите от специализирана
подкрепа, въз основа на които доставчикът на социални услуги изготвя индивидуален план и
предоставя дейностите за подкрепа, в рамките на социалната услуга.
1) Предложеното определение предлага по-голяма яснота по отношение на т.нар.
„възможности на лицето“ като ги описва като “способности, потенциал и интереси“
и също така дава по-голяма яснота по отношение на потребностите, като специфично
ги определя съобразно вида и тежестта на затрудненията и свързаните с тези
затруднения потребности от специализирана подкрепа.
2) В духа на Конвенцията за правата на хората с увреждания и дадената в нея
дефиниция на увреждане е редно да се подчертае, че съобразяването на дейностите
за подкрепа следва да бъде по отношение на затрудненията и пречките, които
лицето среща в живота.
3) Замяната на увреждане със затруднения в настоящото определение е и в духа на
възприетия от Световната здравна организация подход за класифициране не на
уврежданията, а на ограниченията, затрудненията и съответно тяхната тежест.

Гр. София
29.06.2015 г.
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