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ДО  

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ 

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА 

ПОЛИТИКА 

ДО  

Г-Н ИСКРЕН АРАБАДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ПАРАЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО 

ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И 

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА 

ДО 

Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

ДО 

Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НСОРБ 

ОТНОСНО: Затрудненията във функционирането на социалните услуги от 01.01.2022 г. 

и риск от влошаване на подкрепата за хиляди уязвими хора, ползватели на социалните 

услуги. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, 

 

Социалните услуги са право, гарантирано на най-уязвимите български граждани. 

Те се ползват от децата без родители, семейства в затруднено положение, децата и 

възрастните с увреждания, жертвите на домашно насилие, старите хора и много други 

хора,  изпаднали в криза или безизходица. Социалните услуги са тези, които оказват 

съдействието за нормализацията на житейската ситуация или за осигуряване на 

дългосрочната подкрепа и подпомагане на нуждаещите се.   

Предоставянето на качествена подкрепа за най-нуждаещите се е поставено в 

сериозен риск от началото на 2022 г. Нарастването на цените на електроенергията от 
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1.12.2021 г. е драстично и дори компенсациите от 110 лв./MWh, които бяха предвидени 

за месеците октомври и ноември 2021 г., не могат да компенсират значителното 

нарастване в размерa на електроенергията и газа.   

Нарастването на цената на електроенергията и газа в месеците до декември 2021 

г. беше възможно да бъде поемано в рамките на единните финансови стандарти, съгласно 

които се осигурява функционирането на социалните услуги държавно делегирана 

дейност. От месец декември 2021 г. тези разходи трудно могат да бъдат покрити в 

рамките на действащите финансови стандарти, които ще се прилагат за зимния период 

до влизане в сила на новия бюджет. Увеличението на средствата за електро енергия и 

газ,  спрямо заложеното в бюджетите е  двойно и тройно . Сериозен е и въпросът за 

стотиците социални услуги, които се предоставят по проекти по Оперативните програми, 

където залегналите средства за електроенергия и отопление не могат да покрият 

реалните сметки. 

 

Допълнително финансово напрежение от началото на 2022 г. се създава и с 

влизането в сила от 01.01.2022 г. на Наредбата за стандартите за заплащане на труда 

на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които 

се финансират от държавния бюджет. Тази наредба, която всички ние приветстваме 

като начало и основа за постигане на по-достойно заплащане за труда в сферата на 

социалните услуги, изисква преразглеждане на възнагражденията в рамките на 

финансовите стандарти. Невъзможно се оказва нейното прилагане от 01.01.2022 г. в 

рамките на финансовите стандарти за 2021 г. и в съчетание с инфлацията на основните 

стоки и драстичното нарастване на разходите за електро и топло енергия. Доставчиците 

на социални услуги са изправени пред риска стотици служители да заведат искове за 

неспазени нормативни изисквания за увеличение на възнагражденията им, ако не 

актуализират възнагражденията, съгласно Наредбата от 01.01.2022 г., но ако го направят 

няма да имат достатъчно средства за издръжката на социалните услуги и за предоставяне 

на качествени грижи за потребителите.  

 

Изключително съществен е и въпросът за дължимите такси за ползване на 

социални услуги от потребителите на възраст над 18 г- това са основно хора с трайни 

увреждания и стари хора. Те ще заплатят цената на повишените сметки за ток, защото 

при ползване на услугите, за което заплащат такса на база реални разходи, таксата 

нараства с между 30 % и 40 %. Това нарастване на таксата за хора със социална пенсия 

за инвалидност в размер между 212 лв. и 229 лв. е съществено и  реално ощетява и без 

това трайно бедните хора. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, 

 

Обръщаме се към Вас и Правителството с искане за спешно преразглеждане на 

размера на единните разходни стандарти за социалните услуги от 01.01.2022 г., или  

предвиждане на компенсации с размер, които осигуряват нормалното им функциониране 

в подкрепа на нуждаещите се. Компенсациите следва да отчитат както размера на 

нарастване на цената на електроенергията, газа и парното отопление, така и общата 

инфлация и необходимостта от актуализация на заплатите по трудови правоотношения 

от 1.01.2022 г. с оглед влязлата в сила Наредба.  

Настояваме и за спешни мерки в защита интереса на хората с увреждания и 

старите хора, ползватели на социални услуги, които са заплашени да платят цената на 

увеличените сметки за ток още през февруари, когато ще заплащат таксите за месец 
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януари с драстично увеличен размер. Техните такси следва да бъдат замразени или да се 

предвиди в спешен порядък друг механизъм за компенсиране, тъй като подлежат на 

събиране през месец февруари.  

Вярваме, че при планиране на съответните мерки за компенсации и изготвянето 

на бюджета за 2022 г. единните разходни стандарти за социалните услуги ще отразят 

нарастването на разходите за електроенергия и отопления, както и тези за работна 

заплата и с тях ще бъде осигурено качественото предоставяне на социални услуги.  

Пожелаваме успех на правителство и вярваме, че социалните услуги ще бъдат 

разпознати от Вас и екипът Ви като факторът, който съществено подобрява 

благосъстоянието и качеството на живот на най-уязвимите групи хора в нашето 

общество. 

Лице за контакт: г-жа Миряна Сирийски, тел. 0897892771, имейл: 

miryana@mariasworld.org.  

 

     С УВАЖЕНИЕ, 

 

 

ФОНДАЦИЯ „АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ“ 

СДРУЖЕНИЕ „ЕГИДА“  

СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ" 

ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 

ОБЩНОСТТА" 

"ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ" ООД 

ФОНДАЦИЯ “СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА”  

СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС“  

ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“  

ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“ 

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО 

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В 

ПСИХИАТРИЯТА“ 

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА 

– БЪЛГАРИЯ“ 

ФОНДАЦИЯ СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ВКЛЮЧВАНЕ  

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ 

ФОНДАЦИЯ КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ 

MРЕЖАТА НА „КАРИТАС БЪЛГАРИЯ“  

ФОНДАЦИЯ "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 

СНЦ "ЕКВИЛИБРИУМ" 

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“ 

ЛУМОС БЪЛГАРИЯ 

СДРУЖЕНИЕ ЗОВ БЪЛГАРИЯ. 

СДРУЖЕНИЕ "ЗАКРИЛА - ЛОВЕЧ" 

ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА" 

СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ 
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