
       

 

До           София, 22.04.2016 г. 

г-жа Елена Кременлиева       

Председател на работната група: 
План за деинституционализация на грижата 
за възрастни хора и хора с увреждания (2016-2020 г.) 
МТСП 
 
Относно: Мерките и дейностите в проектоплана за действие за периода 2016-2020 г. за 
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, касаещи развитието на 
подкрепата в домашна среда 

 

Уважаема г-жо Кременлиева, 

С настоящото  писмо изразяваме мнението на подписалите се организации по повод мерките, 
предвидени в работния вариант на Плана за действие за периода 2016-2020 г. за изпълнение 
на Националната стратегия за дългосрочна грижа, касаещи развитието на подкрепата за 
възрастните хора (65+) в домашна среда. 

Базирайки се на препоръките, изразени в Становището на Европейския икономически и 
социален комитет, относно „Гарантиране на общия достъп до дългосрочни грижи и 
устойчиво финансиране на системите за предоставяне на дългосрочни грижи за възрастни 
хора“ (2008/C 204/21) и регистрираните потребности във водещите национални 
стратегически документи (Националната стратегия за демографско развитие, Националната 
стратегия за намаляване на бедността и социалното изключване, Националната стратегия за 
дългосрочни грижи, Националната здравна стратегия), считаме, че  държавата трябва да 
планира такива мерки и финансов ресурс, които да осигурят развитието на 
подкрепата в домашна среда в периода до 2020 година, така че да гарантира наличието 
на такива услуги и достъпа на възрастните хора до качествени домашни грижи. 

Считаме, че заложените в плана дейности до 2020 г. по тази мярка са недостатъчни, на фона 
на демографската тенденция за застаряване на населението, регистрираните потребности на 
зависимите от грижи възрастни хора, търсенето на подкрепата в домашна среда (особено и на  
здравно-социалната такава),  все по-осезателния недостиг на професионалисти по здравни и 
социални грижи. Убедени сме, че в рамките на тези 5 години можем и е необходимо, в 



професионален диалог и партньорство, да извървим допълнителни стъпки, така че да 
развием мрежата от услуги в домашна среда. 

С оглед на нарастващия интерес на общините към предлаганите от нашите организации 
услуги, бихме искали да Ви уведомим, че сме обсъдили с представител на 
Националното сдружение на общините нашите предложения, с оглед продължаване 
на съвместната работа за повече и по-качествени услуги в домашна среда, в т.ч. и в 
подкрепа на възрастните хора. Установяваме обаче, редица тесноти в нормативната уредба 
и в условията за работа по места, поетапното преодоляване на които следва да намери място в 
Плана, още повече като се има предвид, че след приемането от МС той ще стане част от 
държавните социални политики.  

Какво предлагаме: 

1. С оглед на постигането на първата цел на Проектоплана, предлагаме да допълним и 
доразвием мярка „Осигуряване на подкрепа чрез социални и интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни 
хора“, като надградим планираното с дейности, които смятаме, че е наложително да 
бъдат реализирани до края на 2020 година, а именно: 
 
• Изработване на стандарти за качество на различните видове подкрепа в домашна 

среда, включително и за интегрираните здравно-социални услуги; 
 

• Адаптиране на българското законодателство в посока защита правата на 
зависимите от грижи и осигуряване на правната сигурност на доставчиците на 
услуги, свързани с предоставянето на грижи и техните служители; 

 
• Развитие на различни модели на интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда с равнопоставеното участие на всички доставчици на социални и здравни 
услуги; 

 
• Разработване и пилотиране на различни механизми за 

финансиране/съфинансиране на домашните грижи, включително и на липсващи, 
но необходими такива (например застраховане), които в дългосрочен план да 
бъдат сигурен източник за финансиране на домашните грижи с оглед на 
осигуряването на финансовата устойчивост и непрекъснатост в предоставянето им; 

 
• Разработване на политика за професионална подготовка и мотивация за работа в 

сферата на домашните грижи, с оглед на обезпечаването с кадри и добрата им 
професионална подготовка; 

 



• Осигуряване на подкрепа за семейството и неформалните болногледачи (обучения, 
консултации, инициативи за споделяне на опит) и на възможности за по-добро 
съчетаване на професионалните задължения и задължението за предоставяне на 
грижи; 

 
• Мониторинг на качеството на предоставяните услуги в домашна среда и на 

напредъка по отношение на осигуряването на интегрирани здравно-социални 
услуги и по специално – на здравния компонент в тях. 

 
 

2. Във връзка с необходимостта от създаването на благоприятна среда за 
развитието на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, 
предлагаме в рамките на ОП РЧР, по ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване“, в рамките на приоритет „По-добър достъп до устойчиви 
услуги на достъпна цена, включително здравни и социални услуги – интегриран 
подход“ да бъде планирана и отворена през 2017 година нова операция, която да 
има за цел да подкрепи развитието на различни модели на домашни здравно-
социални грижи с равноправното участие на всички доставчици на социални и 
здравни грижи. 
 

3. В първата част на документа „Въведение“, в анализа на ситуацията с възрастните хора 
да не се използва констатацията, че институционалната грижа все още се 
възприема като най-подходящ модел на грижа за възрастните хора. Наистина 
малка част от възрастните хора сами избират и предпочитат този вариант. Повечето 
възрастни хора, въпреки трудната ситуация, в която се намират, предпочитат да 
изживеят старините си в собствения си дом. Настаняването им в сегашните 
специализирани институции е изключителна травма и решението за това е повлияно 
най-често от липсата на базисни услуги, които да им помогнат да останат в домовете 
си максимално дълго. Това, че има листа на чакащи за специализираните институции е 
в резултат именно на липса на мрежа от отговарящи на нуждите услуги в общността и 
в домашна среда. 
 

Защо правим тези предложения: 

Демографските процеси показват трайна тенденция за увеличаване на населението в 
пенсионна възраст и съответно – нарастването на потребностите на зависимите от 
грижа възрастни хора. Възрастните хора са една от групите в нашето общество, които 
живеят изключително трудно и са във висок риск от живот в бедност и 
институционализация.  
 
 



В работния вариант на Плана не са заложени дейности за осигуряване на възможност за 
развитие на различни модели на липсващото звено за интегрирани здравно-социални 
услуги, което е изключително важно с оглед на развитието на дългосрочната грижа и 
потребностите на възрастното население от такива комплексни грижи. Предоставяните 
услуги по ОП РЧР „Независим живот“ са по-скоро социални и общините споделят тревога 
дали ще покрият заложените изисквания и индикатори в програмата, най-вече по отношение 
на здравния компонент.  
 
Имайки предвид голямата заболеваемост сред възрастното население, считаме, че е от 
изключително значение уеднаквяването на разбирането за интегрирани здравно-социални 
услуги и отделяне на специално внимание през следващите 4 години на 
предоставянето на такива услуги на болни възрастни хора в техните домове.  
 
Планираният ресурс по програма „Независим живот“ в настоящия вариант на Проектоплана 
ще осигури подкрепа в домашна среда само на 16 000 души с увреждания и хронични 
заболявания, а нуждите са многократно по-големи, има и дълги листи от чакащи. 
Възрастните хора без ТЕЛК, на практика, няма да могат да се възползват от 
възможностите на тази операция.  
 
Липсата на дейности в Проектоплана в посока гарантиране на устойчивост на финансирането 
за предоставяната подкрепа в домашна среда е сериозен риск като създава несигурност, и 
демотивира общините и другите доставчици за развитие на различни модели на такива 
грижи. Финансовата устойчивост се постига с осигуряването на сбор от различни 
източници на финансиране и е необходимо да се разработят липсващи, но 
необходими механизми, които в дългосрочен план да бъдат сигурен източник (в 
сферата на застраховането и т.н).  
 
Развитието и разработването на механизми за финансова устойчивост на услугите в домашна 
среда за подкрепа на възрастните хора и техните семейства (когато имат близки, които се 
грижат за тях), осигуряващи алтернатива на постъпването в институция, ще допринесат за 
максимално запазване на самостоятелността и независимостта на възрастния човек . 
 
На базата на нашия дългогодишен опит и направените финансови анализи при 
предоставянето на комплексни грижи в домашна среда, можем спокойно да твърдим, че 
подкрепата за целевата  група възрастни хора (65+)  може  да бъде осъществена на стойност 3 
пъти по-ниска от планираните суми в таблица №3, ако тя се извършва в домашна среда, а 
не в институция, било то и от резидентен тип (без да противопоставяме потребностите на 
хората от резидентна услуга на тези с потребностите от подкрепа в домашна среда). 
 
Считаме, че не търпи отлагане потребността от развитие и постигане на финансова 
устойчивост на различните модели и форми на интегрирана здравно-социална грижа в 
домашна среда. Възрастните хора са в различна ситуация и се нуждаят от различна по вид, 
форма, интензивност и продължителност подкрепа, така че да получат подходящата здравно-
социална грижа гъвкаво, според собствените им нужди.  



 
Дейността по предоставяне на грижи е отговорна работа, която изисква оптимални условия на 
труд, справедливо възнаграждение и обществено признание. Към настоящия момент хората, 
ангажирани с предоставянето на грижи в домашна среда, не са достатъчно добре 
професионално подготвени, както и са изключително ниско платени, което създава 
обективни трудности при намирането и задържането на персонала. Наблюдава се недостиг на 
професионалисти по здравни грижи. Липсват стандарти за качество, които да гарантират 
ефективността на различните видове подкрепа в домашна среда. 
 
Надяваме се, нашите предложения да бъдат взети предвид и изразяваме готовност за 
съвместна работа по доразвиване на предложенията. 

 

С уважение: 

 

Каритас България  

Български Червен кръст   

Институт за социални услуги в общността 

Сдружение „Алцхаймер България“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


