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ДО  

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРИНИ 

КОМИСИИ 

 

ДО 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ОТО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от фондация „Асоциация Анимус” относно законопроект 054-01-29 от 

14.04.2020  г., за ново отлагане влизане в сила на Закона за социалните услуги 

 

Уважаема госпожо Караянчева, 

Уважаеми дами и господа народни представители, 

Фондация „Асоциация Анимус” е неправителствена организация, което 

работи в подкрепа на жертви на насилие от 25 години. Организацията 
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притежава статут с обществено полезна цел, чиято мисия е здравословно 

общуване между хората и равнопоставеност на половете в българското 

общество.   

 

Обръщаме се към Вас във връзка с внесеният законопроект 054-01-29 от 

14.04.2020  г., с който се иска ново отлагане влизане в действие на Закона за 

социалните услуги. Нашето мнение е, че този законопроект е внесен във време 

на безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза, по време на която 

всичко хора са изправени през тежки предизвикателства. В този толкова 

критичен момент, който се очертава да има дългосрочни последици всички 

българските граждани имат нужда от: 

 

v добра и стабилна социална система, която работи качествено, сигурно, 

ефективно, така че нуждаещите се от подкрепа хора да получат подкрепа 

и затрудненията им навреме да бъдат преодолявани; 

v необходими са институции и структури, които работят на пълни обороти, в 

услуга на хората и техните задълбочаващи се нужди. 

 

Законът за социалните услуги беше разработен от работна група, 

обединяваща широко представителство – релевантни министерства и 

институции, доставчици на социални услуги,  организации на хора с увреждания, 

работодатели, родители на деца с увреждания и др. Законът премина през 

множество дебати в продължение на 5 години, като накрая беше приет от 

Народното събрание. Смятаме, че отлагането му със сигурност ще задълбочите 

кризата. Обръщаме се към Вас с молба да постъпите отговорно и 

последователно, за да можем като общество и държава да излезем от кризата и 

социалните последици да бъдат минимизирани.  

Ако отложите закона, ще лишите социалната система от развитие, което 

предлага Законът за социалните услуги и което в настоящата ситуация е 

определящо за оцеляването на много хора в страната. Вече редица семейства 

са в изключително трудно социално положение, хората с увреждания са 

ограничени, социалното включване е поставено под въпрос и сме в ситуация, в 

която редица от постиженията и напредъка, постигнати до този момент, могат 

да бъдат заличени завинаги.  

Изключително сме загрижени по въпросите, свързани с децата в риск и 

децата, живеещи в насилие, и жените и възрастните хора, живеещи в домашно, 

чиито брой се увеличава значително по време на криза. 
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Надяваме се точно тази криза да ни е научила, че солидарността, 

подкрепата и работещите институции, които се грижат за хората, са най-доброто 

решение, което всички търсим. Настояваме да помислите за нуждите на хората и 

да не отлагате повече закона за социалните услуги. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

Надежда Стойчева 

Директор 

Фондация „Асоциация Анимус” 

 


