Становище
относно Наредба за планиране на социалните услуги
От
Анета Генова, Надежда Денева, Цветелина Маринова, Мария Кръстева, Мирослав
Моравски, Владимир Мирчев, в качеството им на експерти и членове на Мрежа на
независими правозащитници
Намираме, че Наредбата не е в състояние да изпълни целта на закона, не
кореспондира с основни международни актове, по които България е страна (като
например Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания). Наредбата създава
риск от възпроизвеждане на стари институционални и сегрегиращи модели, които под
формата на грижа, нарушават основни човешки права, лишават потребителите им от
достъп до основни права и свободи.
Една от основните цели на процедурата по планиране на социалните услуги,
която се предвижда да бъде уредена с настоящия проект на Наредба, следва да осигури
подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на
нови качествени социални услуги на ползвателите на тези услуги, така че да им
осигури сигурен, независим и пълноценен живот в общността.
При разглеждане на текста на Наредбата могат да бъдат поставени следните
ключови въпроси:
• Как е включено участието на всички заинтересовани страни и поспециално на самите потребители (по-специално на хората с увреждания), на
потенциалните потребители и техните близки при планирането на социалните
услуги във всичките етапи на процеса? Отговорът е отрицателен – такова
включване не е предвидено, което противоречи най-малкото на Конвенцията на
ООН (КПХУ) за правата на хората с увреждания.
• На какво основание Наредбата за планиране на социалните услуги
въвежда различни типове резидентна грижа на база профил на ползвателите?
Как с планирането на резидентни социални услуги се гарантират основни права
на хората, които ги ползват да не бъдат сегрегирани, след като резидентните
услуги се дефинират по типове увреждания? Как това разделение кореспондира
с нормите, забраняващи дискриминация и сегрегиране? Отговорът според нас и
тук не е положителен- няма обвързано с правата на хората с увреждания
основание, което да позволява сегрегирането им съобразно увреждането. Този
подход води до организиране на услугите около увреждането, а не около
индивидуалната потребност, предпочитание и силни страни на човека, който
има нужда от социална подкрепа.
• Как с планирането на социални услуги се гарантира, че
резидентната услуга е срочна съгласно чл 89 от ЗСУ Или, казано по друг начин:
Как се гарантира, че ще е налице „изход” от резидентната грижа, след като в чл.
7 и 8 не са предвидени услуги, които да осигурят едновременно подкрепа и
място за живеене на хора, напуснали или в процес на напускане на резидентната
грижа? Липсата на подобна, ясно разграничена възможност, обрича
ползвателите на т.нар. „специализираните услуги” на доживотна изолация в
резидентна грижа, просто поради липса на подходяща инфраструктура,
предвидена като ресурс за излизане от резидентната грижа, както и на услуги,
подкрепящи този преход.

Подробните ни съображения, свързани с така поставените въпроси са
следните:
I. Относно участието на хората с увреждания, потребителите и
техните семейства в процеса на планиране
В проектът на Наредба очевидно липсва предвиден механизъм за подобно
участие в процеса по планиране на услугите. В критериите са включени само
количествени показатели, няма базиране на качествени характеристики при
планирането на социалните услуги, което води до риск да бъдат създадени
неподходящи и/или излишни с оглед нуждите на ползвателите услуги, и да се пропусне
възможността да се планират такива, които са реално необходими и биха допринесли за
сигурен, независим и пълноценен живот.
Намираме, че тук се касае за особено сериозна празнина, която е в състояние
да опорочи цялостната идеология на новото законодателство в областта на социалните
услуги, да доведе до приемане на норми, които са незаконосъобразни и дори
противоконституционни.
Анализът на потребностите, който следва да бъде изготвян на общинско,
респективно на областно ниво, задължително трябва да включва позицията на хора от
всички групи, обхванати от социалните услуги, потребители на такива услуги, както и
техни близки.
Както беше посочено по-горе, в числото на ползвателите на подлежащите на
планиране с тази Наредба услуги, влизат и хората с увреждания. Съгласно изискването
на чл. 21 буква а) от КПХУ държавата ни е длъжна да предприеме подходящи мерки
за даване възможност на хората с увреждания, да упражняват правото си на
свобода на мнението и изразяването, и на достъп до информация. В конкретния
случай, това би означавало, че при планирането на услугите, предназначени за хора с
увреждания, е задължително да бъде взето тяхното становище относно това какви
конкретни нужди имат и с какви конкретни услуги могат да бъдат задоволени те, така,
че да се постигнат пълноценен и независим живот в общността. В този смисъл хората с
увреждания следва да са активна и неизменна част от планирането на социални услуги
за тях. Тяхното мнение и становище следва да бъде взето предвид по време на целия
процес на планиране на социалните услуги, предназначени за техните нужди – от найниското равнище на планиране на местно равнище- на ниво община и област, до найвисокото - на ниво национално планиране.
Нещо повече, в случая с хората с увреждания от съществено значение е
задължението на държавата ни по чл. 21 буква а) от Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания, да предприеме подходящи мерки за даване възможност на хората
с увреждания да упражняват правото си на свобода на мнението и изразяването,
включително свободата да търсят, получават и споделят информация и идеи, наравно с
всички останали и с всички останали, като използват предпочитани от тях форми на
комуникация, посочени в член 2 от КПХУ, включително чрез предоставяне на
информация, предназначена за широката общественост, в достъпен за хората с
увреждания формат и посредством технологии, подходящи за различни видове
увреждания, своевременно и без допълнителни разходи.
В противен случай резултатът е невъзможност на хората с увреждания
пълноценно да участват и дори изобщо да узнаят, още по-малко да изразят становище,
по отношение на планиране на услугите, които по-късно ще се окажат предназначени за
тях. Би се стигнало до противоправния резултат планирането, уредено с настоящата
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Наредба да засегне правата, законните интереси и да създава задължения за лицата с
увреждания, без на тях да им е дадена реална и подходящата за тях възможност да
участват в това планиране.
От тази гледна точка, намираме, че нарушение по чл. 21 б.”а” от КПХУ е
налице още на настоящия етап на обществено обсъждане, доколкото информацията за
предложената Наредба не е предоставена в посочения по-горе формат. Това опорочава
самия процес на приемане на Наредбата.
II. По отношение на сегрегацията на услугите в зависимост от типа
увреждане.
Налице е разделение на типовете резидентна грижа, което се въвежда за
първи път след приемането на новото законодателство по отношение на социалните
услуги в разглежданата Наредба. Това се постига чрез критериите по чл 20 - чл. 28.
Цитираните текстове се позовават на чл. 15, т. 8 от ЗСУ, т.е. на правилата относно
резидентна грижа. Разделението на резидентната грижа на различни типове според
характеристиките на ползвателите, реално повтаря съществуващата ситуация в
страната, регламентирана от отменените текстове в чл 36-36г от ППЗСП. С други думи,
цитираните разпоредби ще доведат до ново легитимиране на старите форми на
резидентна грижа. Предварителното регламентиране на резидентната грижа за хора с
различни по тип увреждания вече е знак за сегрегиране по възраст и тип увреждане.
Както посочихме и в уводната част на това становище, това означава, че социалните
услуги отново ще бъдат конструирани по начин, който ще дефинира грижата за тях
през увреждането, а не през силните им страни. Това, както е известно от натрупания
вече опит, води до задълбочаване на зависимостта от грижа и никога – до постигане на
независим живот. А постигането на независим живот, преодоляването на трудностите,
които един човек има, поради увреждането си или друга уязвимост, би следвало да е
основната цел на социалната услуга.
III. Относно необходимостта още на етап планиране да се ограничи
„входа” към резидентната грижа и да се гарантира, че ще е налице „изход” от нея,
че резидентната грижа е краткосрочна, кризисна мярка.
В Наредбата не се акцентира на дейности за планиране на услуги, които
биха ограничили ползването на резидентната грижа .Услуги, които да гарантират
срочност на съществуващата в момента резидентната грижа, което би било в
съответствие с чл. 89 от ЗСУ. Постига се точно обратното – резидентната грижа е
разгърната в различни форми и изглежда като основен фокус. Липсват и такива услуги,
които ще осигурят възможност за преход от резидентна грижа към живот в общността.
Очевидно, при създаване на Наредбата са имани предвид само
съществуващите услуги и то основно на тези от резидентен тип. Отсъстват мерки за
ограничаване на потреблението на резидентните форми. Да се очаква, че планирането
на социалните услуги, във вида, в който е разписано ще доведе до преодоляване на тази
празнина, е нереалистично.
Налице е риск от трайна сегрегация и задържане на потребители в
резидентна грижа, както и за формално прилагане на чл. 89 от ЗСУ. Съществува риск
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от планиране на социалните услуги по начин, гарантиращ запълване на капацитета на
съществуващите услуги за резидентна грижа, вместо за ограничаването и.
Казаното до тук води до противоречие с чл. 5, чл.9 и чл.10 и в най-голяма
степен на чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Самото създаване и поддържане на резидентни услуги, лишава хората с
увреждания и въобще хората, които ще бъдат настанени там, от правото на избор къде,
с кого и по какъв начин да живеят. Резидентните услуги, каквито са съществуващите
центровете за настаняване, не осигуряват на потенциалните им ползватели независим
живот. Такъв би бил постигнат чрез предоставянето на самостоятелни жилища с добре
организиран от местните органи набор от универсални (т.е. достъпни за всекиго, а не
сегрегиращи) социални, рехабилитационни и интегриращи услуги (каквато възможност
не намираме Наредбата да създава, дори на ниво планиране). Ползвателите на такива
услуги и в частност хората с увреждания, се нуждаят от достъп до тези услуги, за да
„живеят в общността с възможности за избор, каквито имат всички останали
хора“, каквото е изискването на КПХУ (основно на чл. 19 КПХУ, но също и
съдържащо се в други разпоредби).
Дневните и резидентни услуги, по съществото си са сегрегиращи и
поддържащи изолацията на хората. Тази им същност е обоснована в Общ коментар 5,
раздел II А б „с“ на Комитетът за правата на хората с увреждания.
Държавата ни е задължена да отговори на изискванията за достъпност на
чл.9 от КПХУ, съгласно който: „1. За да дадат възможност на хората с увреждания
да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота,
държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат подходящи мерки за
осигуряване за хората с увреждания на равен достъп до физическата среда на
живеене, до транспорта, информацията и комуникациите, включително до
информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали
удобства и услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в
градските, така и в селските райони. Тези мерки, които следва да включват
идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, се
отнасят и към:
а) сгради, пътища, транспортни и всякакви други открити и закрити
съоръжения, включително училища, жилищни постройки, здравни заведения и работни
места;
б) информационни, комуникационни и
информационни системи и услуги за спешна помощ.

други

услуги,

включително

2. Държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат също
подходящи мерки за:
а) разработване, обнародване и мониторинг на прилагането на минимални
стандарти и указания за достъпност на съоръженията и услугите, отворени за или
предназначени за широката публика;
б) съобразяването с всички изисквания за достъпност за хора с
увреждания от страна на всякакви частни лица, предлагащи съоръжения и услуги,
отворени или предназначени за широката публика;
в) обучаване на заинтересованите лица и институции по проблемите на
достъпността, засягащи хората с увреждания;
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г) поставяне на обозначения в сгради и други съоръжения на Брайлова
азбука или в други лесни за четене и разбиране форми;
д) предоставяне на форми за подкрепа като асистенти и посредници,
включително водачи, четци, включително и професионални преводачи на езика на
знаците, с оглед улесняване достъпа до сгради и други съоръжения, отворени за
широката публика;
е) насърчаване прилагането на други подходящи форми на помощ и
подкрепа за хора с увреждания с оглед улесняване достъпа им до информация;
ж) подпомагане достъпа на хората с увреждания до нови информационни
и комуникационни технологии и системи, включително интернет;
з) способстване още в ранен етап за проектирането, разработването,
производството и разпространението на финансово достъпни информационни и
комуникационни технологии, за да бъдат достъпни за хора с увреждания при
минимална себестойност.“
С настоящата Наредба следва да бъде отчетено и планирано адекватно
правото на достъп на хората с увреждания до всички удобства и услуги, отворени или
предназначени за широката общественост в посочените в чл.9 от КПХУ области.
Изграждането на резидентни услуги и дневни центрове има за резултат изолирането на
хората с увреждания от обществеността като цяло и напълно блокира достъпа им до
съоръжения и услуги, отворени или предназначени за широката публика. Следва
общините да планират и изградят достъпна среда и достатъчно съпътстващи
специализирани услуги и универсални услуги, които да осигурят на ползвателите им
самостоятелен живот в общността и в семейна среда по отношение на децата.
Резидентните услуги не съставляват разумни улеснения по смисъла на
чл. 5 КПХУ и не съставляват инфраструктура, осигуряваща основа за водене на
самостоятелен и независим живот. Те водят до това потенциалните им потребители да
бъдат лишени от правото си да избират къде и как да живеят, съобразявайки се с
обстоятелството, че единствената „услуга“, налична за тях е Център за настаняване или
Дневен център, в които нито начинът на живот, нито мястото, където живеят е техен
избор, а просто единственото налично за тях „място за живеене“. Изграждането на
инфраструктура на резидентни услуги и сегрегирани дневни услуги, в условия, в които
това би бил единственият възможен избор пред нуждаещите се ползватели, съставлява
дискриминация и води до социална изолация на хората, принудени да приемат този
избор. Съгласно чл. 5 параграф 2 и 3 от КПХУ „Държавите - страни по настоящата
конвенция, забраняват всякаква дискриминация по признак на увреждане и
гарантират на лицата с увреждания равноправна и ефективна защита от закона
срещу всякаква дискриминация на каквито и да било основания. С оглед осигуряването
на равнопоставеност и премахването на всякаква дискриминация държавите - страни
по конвенцията, предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят разумни
улеснения на хората с увреждания“.
Изграждането на резидентни услуги и дневни центрове поставя
ползвателите в неравнопоставено положение спрямо останалите членове на обществото
и води до дискриминация. Точно противоположна следва да е целта на планирането,
регламентирано с настоящата Наредба - да води до създаване на инфраструктура,
предразполагаща социалното включване и интеграция на хората с увреждания.
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Някои предложения за допълнения и промяна на текстове в горния
смисъл са следните:
1.Да се измени текста на чл. 3 ал. 2 т. 3 от обсъжданата Наредба, в следния
смисъл: „проведени от общините специално за целите на планирането на социалните
услуги изчерпателни или представителни изследвания и проучвания, в т.ч. качествени
изследвания за нагласите и потребностите на потребители, които ползват социални
услуги и техните близки и на чакащи за ползване на услуги и техните близки”
2. Да се въведе правило, което да задължава всички органи, ангажирани с
планирането на социални услуги да включват в обсъждането на необходимите
социални услуги хора с увреждания (без задължение да са членове на национално
представена организация), както и потребители на вече създадени услуги. Да се
разработи ред по който хората с увреждания и потребителите на услуги могат да
участват пряко в обсъждането на планирането, както и да се разработи ред, който да
гарантира, че цялата необходима информация ще им бъде предоставена в достъпен вид,
по смисъла на чл. 21 б.”а” от КПХУ. Да бъде определен минимален брой участници в
процеса на планиране. С оглед на броя хора с определен тип увреждане в една община,
респективно област, да бъде предвидено участие на пропорционален брой хора с
увреждания, респективно потребители и техни близки, като всеки вид увреждане,
респективно всеки тип услуга, има пропорционален брой представители.
3. Да се допусне участието на наблюдатели в процеса, като планирането на
услугите да бъде свързано с публично обсъждане и възможност на гражданите да
изразяват мнения и препоръки, като разпоредбите, свързани с публичното обсъждане
бъдат прецизирани с оглед посоченото в т.2.
4. Да се предвиди възможност за заинтересованите лица,включително
такива, които не ползват услугите, но биха могли да ги ползват и/или за които би
възникнала такава потребност с оглед увреждането им или друг фактор, който ги
поставя в уязвима група, да обжалват крайния акт (картата), с който процесът по
планиране приключва.
5. Да се направят изменения и допълнения в посочените по-долу текстове,
както следва:
• В чл. 20 да се предвиди обосноваване и на причините, които налагат
ползване на резидентна грижа за деца без увреждания и перспективи
за гарантиране на срочност на резидентната грижа, съгласно ЗСУ;
• В чл. 21 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за деца с трайни увреждания и
перспективи за гарантиране на срочност на резидентната грижа,
съгласно ЗСУ;
• В чл. 22 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица с психични
разстройства и перспективи за гарантиране на срочност на
резидентната грижа, съгласно ЗСУ;
• В чл. 23 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални
затруднения и перспективи за гарантиране на срочност на
резидентната грижа, съгласно ЗСУ
• В чл. 24 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица с физически
увреждания и перспективи за гарантиране на срочност на
резидентната грижа, съгласно ЗСУ;
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В чл. 25 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция и
перспективи за гарантиране на срочност на резидентната грижа,
съгласно ЗСУ;
• В чл. 26 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни
увреждания и перспективи за гарантиране на срочност на
резидентната грижа, съгласно ЗСУ;
• В чл. 27 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица в
надтрудоспособна възраст без увреждания и перспективи за
гарантиране на срочност на резидентната грижа, съгласно ЗСУ
• В чл. 28 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за деца с трайни увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи и перспективи за
гарантиране на срочност на резидентната грижа, съгласно ЗСУ
• В чл. 29 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и
перспективи за гарантиране на срочност на резидентната грижа,
съгласно ЗСУ
• В чл. 30 да се предвиди обосноваването на причини, които налагат
ползване на резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи и
перспективи за гарантиране на срочност на резидентната грижа,
съгласно ЗСУ
• Да се въведат освен количествени и качествени критерии, като се
посочат качествени критерии за определяне на структурата на
населението: възрастова структура; смъртност и заболеваемост;
заетост и безработица; миграция в т.ч. родители на работа в други
населени места или чужбина; наличие на сегрегирани общности –
характеристики;
Анализ на причините, които налагат ползване на резидентни услуги и
перспективи за гарантиране на срочност на резидентната грижа
Възможности на общността да осигури социално включване на настанените
в резидентна грижа – възможности на осигуряване на жилище, работа, подкрепа за
независим живот
• В чл. 39 да се включват, като задължителни и следните анализи:
Анализ на причините за ползване на резидентни социални услуги и
перспективите за гарантиране на срочност на настаняването
Анализ на възможностите на общността да осигури социално включване за
настанените в резидентни услуги и независим живот, съгласно чл. 19 от КПХУ
Анализ на нуждите на потребителите на услуги, които не могат да бъдат
задоволени от съществуващите услуги /напр. от осигуряване на адаптирано жилище,
работа/;
Настояща ситуация – възраст, образование и квалификация на служителите
в социалните услуги
• В чл. 40 да се въведе задължение за Областния управител да
представи предложение за закриване на резидентни социални услуги,
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които не могат да осигурят социално включване на настанените
потребители и/или не могат да осигурят качеството на
предоставените социални услуги поради липса на квалифициран
персонал, както и план за преминаване от резидентна грижа към
грижа в общността.
В чл. 41 ал. 2 да се добави задължение Предложението да включва
план на мерките, с цел гарантиране на срочност на всички форми на
резидентната грижа.
В чл. 42 да се въведе задължение за представителство на потребители
на потребителите на съществуващите социални услуги (в т.2); на
хора с увреждания и хора от други уязвими групи.
Да се предиви задължение за Кмета да осигури подкрепа за
разбирането по начин, съобразен с индивидуалните потребности на
потребителите на услуги или на желаещите, в съответствие с
изложеното по-горе.

6. В раздел ІІ - Разработване и актуализация на Националната карта на
социалните услуги да се направят изменения и допълнения в посочените по-долу
текстове, както следва:
• В чл. 44 да се въведат следните критерии:
6. липсва становище от потребителите на услуги или на желаещите да
ползват такива услуги или становището им не е било обсъдено;
7. липсват представители на потребителите на услуги или на желаещите да
ползват такива услуги при обсъждането по чл.37.
• В чл. 45 да се въведат също:
Възможностите на общините, на територията на които са разкрити
резидентни социални услуги, да осигурят социално включване на потребителите и
независим живот.
Информация за настоящата ситуация по отношение на възраст, образование
и квалификация на наетите служители в социалните услуги
• В чл. 47 да се въведе право за СП да не включва в предложението за
Картата резидентни социални услуги, които са предложени за
закриване поради невъзможност за социално включване и/или липса
на гаранции по отношение на квалифициран персонал
• В чл. 48 да се въведе провеждане на публични дискусии с
представители на ползвателите на социалните услуги и други
заинтересовани лица, вкл. хора с увреждания, като се съобрази
принципа описан по-горе.
Направените конкретни предложения са примерни и не са изчерпателни,
като освен тях би следвало да се съобразят и всички описани в настоящето становище
възражения и предложения.
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