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Мисия и цели на 
социалните услуги и социалната икономика

Общи цели:
 реализиране на права на уязвими групи 
 подобряване на качеството на живот 
 насърчаване на социалното включване
 социално сближаване 

Социални услуги Социални предприятия
 превенция и/или 

преодоляване на социалното 
изключване

 реализиране на права на 
лицата, които имат нужда от 
подкрепа

 подобряване на качеството 
на живот

 интеграция на трудовия пазар на 
лица от уязвими групи 

 социално включване и 
подобряване на жизненото 
равнище на лицата от уязвими 
групи

 принос за устойчиво 
икономическо развитие



Взаимодействие меж ду
социалните услуги и социалната икономика

 Доставчиците на социални услуги са част от субектите
на социалната икономика

 Социалните услуги имат ключова роля за активиране и
развитие на потенциала на лицата от уязвими групи за
включване в обществения живот и за реализация съобразно
индивидуалните възможности

 В социалната икономика се развиват иновативни
практики, които могат да подобрят уменията, реализацията
и живота на лица от уязвими групи



Механизъм на взаимодействие

прилагане на успешни
иновативни практики

повишаване възможностите 
на лица от уязвими групи

! Важно: 
В социалните услуги – делегирани от държавата дейности, няма
нормативно установени възможности за осъществяване на
икономически дейности

Социални 
услуги

Социална 
икономика

доставчици на 
услуги и социални 

предприятия



Социалните услуги –
инструмент за социално включване 

 Социалните услуги - един от най-успешните инструменти
за насърчаване на социалното включване на уязвимите
групи

 Тази функция се осъществява чрез предоставяне на
разнообразни дейности: консултативни, терапевтични, в т.ч.
и трудотерапевтични, рехабилитационни, обучителни и др.

 С комплексното предоставяне на тези дейности се цели да
се подкрепят хората за справяне с предизвикателствата в
техния живот

 Същностен и водещ елемент на всяка социална услуга е
социалната работа и формирането на социални умения



Развитие на социалните услуги

 Броят на услугите, който се финансират от държавния
бюджет, се увеличи с приблизително 43% - от 781 през
2013 г. на 1 120 през 2017 г.

 Техният капацитет се увеличи с приблизително 30% – от
17 843 места през 2013 г. на 23 167 места през 2017 г.

 Развити бяха различни видове социални услуги в
общността, предоставящи възможност за целенасочена и
ефективна подкрепа

 Утвърди се практиката за индивидуален подход при
оценката на потребностите на всяко лице и изготвяне на план
с мерки за подкрепа



Развитие на социалните услуги –
актуални политики

 Предоставяне на повече социални услуги в общността и в
домашна среда

 Развитие на дългосрочната грижа

 Успешно реализиране на процеса на
деинституционализация на грижата за децата, възрастните
хора и хората с увреждания

 Развитие на нови форми и модели на подкрепа,
включително интегрирани междусекторни услуги, които да
имат и превантивни функции



Развитие на социалните услуги –
актуални мерки

 В областта на дългосрочната грижа вече е в ход изпълнението на
мерките, заложени в приетия от Правителството в началото
на 2018 г. План за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа

 Продължава реформата на грижата за децата чрез изпълнение на
мерките, предвидени в приетия през 2016 г. Актуализиран
план за действие за изпълнение на Националната стратегия
„Визия за деинституционализацията на децата в Република
България“

 В подкрепа на реформата в областта на социалните услуги
МТСП изпълнява проект „Нови стандарти за социални
услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР)



Развитие на социалните услуги –
законодателна реформа

 Динамиката на обществените процеси – нарастваща
потребност от гъвкави и разнообразни социални услуги и
необходимост от нови инвестиции и въвеждане на
иновативни форми на партньорство и модели за
подкрепа и грижа

 Промяна в нормативната уредба – специален Закон за
социалните услуги



Законодателна реформа –
концепция на Закон за социалните услуги 

 Проект на Концепция на Закона за социалните услуги -
разработен въз основа на предложенията и дискусиите в работната
група, създадена от министъра на труда и социалната политика

 Цел на концепцията – основните насоки на бъдещата нормативна
промяна в контекста на три основни цели:

 Достъпност на социалните услуги
 Качество и ефективност на социалните услуги
 Интегрираност на подкрепата

 Обществено обсъждане – публикуване на проекта на концепция на
правителствения портал и интернет страницата на МТСП

 Консултативен процес на областно и общинско ниво, включително
с работещи в услугите и с потребители на социални услуги



Благодаря за вниманието!

Министерство на труда и социалната политика
Ул. Триадица, № 2
1051 София
България
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