 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Промените в
законодателството целят по-добра координация между органите за закрила на детето Във връзка с продължаващите протести, свързани с
промените в законодателството за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика уточнява следното: Промените в
законодателството са приети след широки обществени консултации и участието на различни заинтересовани страни. В рамките на
общественото обсъждане на проекта на Закона за социалните услуги в Министерството на труда и социалната политика не са постъпвали
предложения и становища, свързани с критиките и исканията, отправени от Националната група „Не на Стратегията за детето 2019-2030!“ в
социалните мрежи. С цел по-добра координация на всички органи за закрила бяха и последните промени в Закона за закрила на детето,
приети от Народното събрание през март 2019 г. С тях не се въвеждат нови принципи, свързани със закрилата на децата, а нормативно се
регламентират координационни механизми за работата на институциите от отделните сектори, тъй като закрилата на децата не е
отговорност само на социалната система. Разпоредбата на чл. 36 г от Закона за закрила на детето цели единствено да регламентира и
подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, който действа от 2010 г. под формата на
Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при
кризисна интервенция и работата на мултидисциплинарните екипи на местно ниво. С цитираните промени не се въвеждат нови
правомощия на социалните работници и нови основания за настаняване на деца извън семейството. Фокусът е поставен върху оказването
на навременна и целенасочена подкрепа на децата и техните родители от компетентните за това органи, именно с цел да се предотврати
изоставянето на детето. Съгласно закона деца се настаняват извън семейството само след съдебно решение при много крайни случаи на
насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и
полицията извеждат деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Настаняването на дете извън семейството може да стане
само при наличие на основания, определени в закон и винаги подлежи на съдебен контрол. Чрез приемането на Закона за социалните
услуги държавата много по-сериозно припознава своите функции за контрол на предоставянето, финансирането и качеството на
социалните услуги с цел защита на децата и възрастните, които ги ползват. Основен доставчик на социалните услуги в България и след
приемането на закона остават общините. Единствено те могат да възлагат управлението на финансираните от държавата социални услуги
на частни лица. Този принцип съществува в действащото законодателство повече от 17 години и е запазен и в Закона за социалните услуги.
Към 2018 г. едва 15,6 % от всички видове социални услуги са възложени от общините на частни доставчици. Със Закона за социалните
услуги за първи път се въвеждат финансирани от държавния бюджет безплатни услуги за всички родители или бъдещи родители, както и
още много други безплатни услуги. Законодателството изрично регламентира, че социалните услуги се предоставят съобразно желанието и
личния избор на лицата, т.е. всеки човек има право да избере доставчика на услугата, която желае да ползва. EN ISO 9001:2015
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