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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация "СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В ОБЩНОСТТА" и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Използвани съкращения 

 

АСП – Агенция социално подпомагане 

ДСП – Дирекция Социално подпомагане 

ДЦ – Дневен център 

ДЦВСХ – Дневен център за възрастни и стари хора 

ЕК – Европейска комисия 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЗСП - Закон за социално подпомагане 

НПО – Неправителствена организация 

ПМС – Постановление на министерски съвет 

ППЗСП – Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане 

СУ – Социална услуга 
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Въведение 
 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение Проект „Споделени решения/Гражданско 

участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“ се 

осъществява от Фондация „Социални практики в общността“. Проектът се финансира в 

рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

Проектът цели да повиши партньорското участие на гражданското общество и бизнеса 

в процесна открито и отговорно управление при планиране, мониторинг и оценка на 

политики в сферата на социалните услуги за възрастни и стари хора на територията на 

област Пазарджик, за да се подобрят процедурите по предоставяне на социални услуги 

и се предотврати конфликт на интереси и злоупотреби със служебното положение от 

държавните служители.  

 

Дейността включва две поддейности - разработване на методика за извършване на 

мониторинга в региона въз основа на осъществените проучвания и получените доклади 

и нейното представяне, популяризиране пред заинтересованите страни.  

Изработената методика и инструментариум са в съответствие с европейската рамка за 

качество на услугите и с нейните основни принципи, сред които участието и 

гарантиране на повишено качество на живот. Методиката съдържа предложение за 

инструменти за текущ и последващ мониторинг чрез които да се събира периодично 

информация от потребителите. Също така цели да: 

• създаде условия за осъществяване на гражданското участие в планиране и 

мониторинг на социалните услуги в областта; 

• осигури устойчивост на гражданското участие в мониторинг на социалните услуги за 

възрастни в регион Пазарджик; 

• представи изработена методика и добри практики за граждански мониторинг и да 

създаде условия за активен граждански мониторинг на практика. 
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В настоящия доклад се използват няколко основни понятия, които имат конкретно 

значение за формирането на публични политики. Такива ключови понятия са: социални 

услуги за възрастни и стари хора, граждански мониторинг, гражданско общество, и 

други.  

Те ще бъдат представени и дефинирани по следователно в процеса на развитие на 

изследването. 
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1. Социални услуги за възрастни  
В Правилника за прилагане на закон за социалните услуги са изброени 16 социални 

услуги за възрастни и техните разновидности, като дава дефиниция на спецификата на 

всяка от тях. Основните видове социални услуги в България се определят според 

мястото на предоставяне – в специализирани институции и социални услуги в 

общността.  

 

Социалните услуги в общността обхващат всички видове услуги, които се предоставят 

в семейна среда или в близка до семейната среда. Специализираните институции са 

домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда. Към 

настаняване в специализирани институции се пристъпва едва след изчерпването на 

всички възможности за предоставяне на услуги в общността.  

 

Тази уредба демонстрира, че българския модел се намира в съответствие със 

световните и европейски тенденции при предлагането на социални услуги, които 

наблягат върху осигуряването на възможности за нуждаещите се лица да продължават 

да водят максимално самостоятелен начин на живот и да останат интегрирани в 

общността. Би могло да се обобщи, че общия набор законово регламентирани социални 

услуги 13 се предоставят в общността, а едва 3 са в специализирани институции.  

 

Характерно за българския модел е, че въведените социални услуги не се определят като 

задължителни за всяка община. Те формират своеобразно базово портфолио от услуги, 

като общините сами преценяват кои услуги да се предлагат на местно ниво. 

Окончателното решение по този въпрос във всяка община се взема на базата на анализа 

на потребностите, извършван при подготовката на общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги. При необходимост и съобразно потребностите на населението на 

всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги. 
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1.1. Какво се разбира под качество на социалните услуги за възрастни и стари 

хора?  
Една социална услуга е качествена, когато влияе върху благосъстоянието на 

потребителите и реално подобрява качеството им на живот. В тази връзка, за да се 

гарантира стандартът на качество на отделните услуги, е необходимо да се разработят 

измерими индикатори за начина, по който услугите реално влияят върху качество на 

живот на потребителите. Количествените индикатори за качество като например размер 

на предоставените финансови средства, брой на ангажирания персонал и други следва 

да бъдат комбинирани с качествени индикатори, които измерват какво се получава 

обективно „на изхода“ на услугата. Не винаги количеството средства и броят 

ангажирани лица са гаранция за качествена услуга. 

1.1.1. Критерии и стандарти за качество на социалните услуги 

Критериите и стандартите за социални услуги за възрастни са регламентирани общо за 

социални услуги, предоставяни в институции, и социални услуги, предоставяни в 

общността, по отделни компоненти:  

1. местоположение и материална база (достъпност, достатъчно спални помещения, 

помещения за социални контакти, помещения за хранене, наличие на помощни 

средства за комуникация и др.);  

2. хранене (осигурен правилен режим за хранене, питателна и здравословна храна, 

отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и др.);  

3. здравни грижи (стоматологична помощ и други здравни грижи, съдействие за 

снабдяване с предписани лекарства, определяне на служител, отговорен за 

изпълнението на стандартите за здравни грижи); 

4. образователни услуги и информация (осигуряване на съдействие за участие в 

образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите, 

осигуряване на достъп до информация);  

5. организация на свободно време и лични контакти на потребителите (възможност 

самостоятелно да организират свободното си време, да се срещат със семейство,  
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приятели и други лица, планиране на културни, спортни и други дейности, 

организиране на екскурзии);  

6. обслужващ персонал (съответствие на числеността, опита и квалификацията на 

персонала с вида на предоставяната услуга, периодична оценка на изпълнението на 

задачите от персонала, осигуряване на възможност за повишаване на квалификацията 

на персонала с оглед спецификата на социалните услуги).  

ППЗСП не прави разлика между стандарти и критерии за качество на социални услуги. 

Липсват измерими и обективни критерии за качеството на услугите за възрастни. 

1.1.2. Стандарти за качество на социални услуги за възрастни 

Горе описаните стандарти /шест броя/ покриват основните области, свързани с 

обезпечаването на основните жизнени потребности на всеки индивид – достатъчно 

храна, подслон и достъпна среда на живот, здраве и възможности за личностно 

развитие и социализация чрез достъп до информация, образование и социални контакти 

в свободното време. Тези ключови изисквания, целящи осигуряване на високо качество 

на предоставяните услуги, са допълнени и със съответните изисквания към 

професионалната квалификация и капацитета на обслужващия персонал в услугите.  

По своята природа стандартите за качество на социалните услуги имат по-скоро 

оперативен характер. Те са тясно обвързани с процеса на организиране и предоставяне 

на самата услуга, като поставят изисквания към различните компоненти на този процес  

– хранене, настаняване, здравни грижи за потребителите и др. Прави впечатление, че 

стандарти за качество на социалните услуги не са ориентирани към поставянето на 

задължителни изисквания спрямо крайния резултат/ефект за потребителя от ползването 

на услугата и това как точно се е подобрило положението му. По тази причина 

контролът върху съблюдаването на стандартите в социалните услуги би могъл да даде 

гаранции за качеството на организация и предоставяне на услугите, но не би могъл да 

гарантира, че социалните услуги постигат основната си цел да подобряват 

благосъстоянието на потребителите. 
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Друга особеност на нормативната уредба в България е, че ЗСП и ППЗСП не дефинират 

понятието „стандарт” и „критерий” за качество на социалните услуги, като 

същевременно не се прави и разграничение между стандарт и критерий за качество. 

Двете понятия се използват заедно при разписването на изискванията към качеството 

на социалните услуги. Липсата на ясна законова дефиниция на въведеното понятие 

„стандарт и критерий за качество” е проблематична заради неизясненото смислово 

разграничение между двете му съставни части. 

На нормативно ниво не са фиксирани измерими показатели за оценка на качеството на 

предоставяните услуги. Стандартите са нормативно задължителни за всички 

доставчици на социални услуги, но те предписват определени задължителни 

компоненти/дейности, които доставчиците трябва да осигурят в услугите без да 

очертават количествените измерения зад дефиниции като „достатъчно персонал”. 

Много от стандартите са свързани с изисквания на потребителите да се предоставят 

възможности да извършват определени дейности, без обаче да се дават указания как 

конкретно да се осигури това или да се определят показатели, при покриването на 

които този стандарт ще се счита за покрит. 

За оказване на подкрепа на доставчиците при организацията предоставянето на 

социални услуги в съответствие с установените задължителни стандарти АСП издава 

методики и указания за всички нормативно определени видове социални услуги. 

Понастоящем АСП има издадени над 20 указания и методики във връзка с 

предоставянето на социални услуги. Повечето от тях уреждат функционирането и 

организацията на отделните видове социални услуги. Други се фокусират върху 

препоръки и предписания за организирането на отделен компонент в предоставянето на 

социални услуги въобще, като например храненето или здравните грижи. Методиките и  

указанията на АСП имат препоръчителен характер. Те определят минималните 

изисквания към качеството на предоставяне на съответната услуга, за която са 

подготвени или към съответната дейност в рамките на услугите (напр. хранене). 

Извършеният преглед на действащите методики и указания показва, че не е следван 

унифициран подход при разработването на въпросните документи. В следствие и  
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съдържателно, и структурно между отделните методики се наблюдават големи 

различия. Отчасти подобни разлики се обуславят от различната специфика на 

различните видове социални услуги. Въпреки това обаче редът и условията за 

организация и предоставяне на всички социални услуги е общ и би следвало подобни 

указания да имат еднотипна структура и съдържание, които биха улеснили значително 

работата на доставчиците. 

Наличието на достъпни и най-вече качествени социални услуги в общността е важна 

предпоставка за преодоляване на социалната изолация на хора в неравностойно 

положение, както и за реформиране на институционалния подход при съществуващите 

социални услуги. 

Промяната на политиките в социалната сфера и свързаното законодателство има своето 

основание в редица международни актове, подписани от България, а именно: 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и в европейското 

антидискриминационното законодателство. Основните принципи, залегнали в тези 

международни актове, както и установени международни стандарти за качество на 

предоставяните социални услуги бяха отразени при промените на българското 

законодателство и изготвянето на стратегически политически документи на 

правителството на Република България. 

3 Предпоставки за успешно структуриране на качествени социални услуги в 

общността 
• Пръв основен принцип, гарантиращ ефективността на социалните услуги, базирани в 

общността, е, че те следва да се предоставят там, където живеят потребителите, близо 

до техните семейства и приятели. 

• Втора важна предпоставка за успешни и качествени социални услуги в общността е 

съответният вид социална услуга да бъде организирана така, че да дава възможност на 

потребителя да развива своята независимост, а не да се превръща в зависим от грижите 

и самата услуга. 
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 На трето място успешното структуриране на социалните услуги в общността 

предполага по-сериозно участие на гражданското общество в процеса на предоставяне 

и контрол върху социалните услуги. 

• Четвъртата предпоставка за успешната система на социални услуги в общността е 

наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на 

човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени социални услуги.  

 Разбира се, не може да се говори за качествени социални услуги в общността без 

разработени измерими стандарти за качество на отделните услуги и ефикасен 

контролен механизъм за приложението на стандартите в практиката. 

 

2. Гражданско участие и общинска социална политика 

Гражданско общество като цяло: ансамбълът от индивиди и организирани, по-малко 

организирани и неформални групи, чрез които те допринасят за обществото или 

изразяват своите възгледи и мнения, включително когато повдигат въпроси, свързани с 

нарушения на човешките права, корупция и други неправомерни действия или 

изразяват критични коментари. Такива организирани или по-малко организирани групи 

могат да включват професионални и обществени организации, университети и 

изследователски центрове, религиозни и неденоминационни организации и защитници 

на правата на човека. 

Готовността и разбирането на местните власти за разширяване на възможностите за 

гражданско участие на местно равнище е от съществено значение за неговата 

ефективност и ефикасност. То се определя в голяма степен както от нормативната 

уредба, така и от информираността на местните власти за механизмите, обезпечаващи 

гражданския диалог и партньорство. 

Възможностите за стимулиране на местните власти в усилията им за изграждане на 

гражданско общество е отразено в Член 3 на Европейската харта за местно 

самоуправление, който гласи: „Под местно самоуправление се разбира правото и 

реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на 

закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от 

обществените дела”, както и в Член 17 на Закона за местното самоуправление и местна 
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администрация, който регламентира, че „Местното самоуправление се изразява в 

правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в 

тяхна компетентност ...” 

Съществена част от разработването и прилагането на местни политики са свързаните с 

гражданското участие:   

 оценка на въздействието;   

 координация – вътрешна и междуведомствена, и с местната общественост и 

заинтересованите страни;   

 обществени консултации. 

 

2.1.Гражданското общество и местната власт 

В широк смисъл понятието "Гражданското общество" означава самоосъзнатост и 

самоинициатива на гражданите да се обединяват за постигането на общи цели.  

Днес някои разбирания за гражданското общество го употребяват в смисъл на мрежа 

(без единен организиращ център), състояща се от разнородни и автономни елементи 

като:  

 Неправителствени организации с нестопанска цел;  

 Автономни организации като църкви и религиозни общности, университети и 

др.;  

 Автономни производители и контролиращи собствеността си фирми; 

 Свободни медии;  

 Групи за натиск; 

 Благотворителни институции и фондации;  

 Политически партии;  

 Независими интелектуалци;  

 Активни и отговорни граждани.  

В тесен смисъл гражданското общество обхваща саморегистрираните юридически 

структури на гражданите. 
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Тук ще разглеждаме гражданското общество в тесен смисъл, където ролята на НПО е 

съсредоточена по-скоро в изграждането на среда за гражданско участие в 

управлението, отколкото в прилагането му на практика.   

НПО имат съществен принос в създаването на модерна законодателна среда, особено 

що се отнася до социалното развитие, децентрализацията, достъпа до информация и др.  

Процесът на демократизиране на обществото включва засилване на ролята, както на 

отделните граждани, така и на техните доброволни сдружения за защита на 

гражданските права и интереси.   

НПО е носител на интересите на гражданите по отношение на местните политики. Като 

представители на гражданското общество НПО са призвани да защитават неговите 

интереси и да играят ролята на свързващо звено с местните власти. Това може да бъде 

постигнато чрез: предоставяне на достъп до информация; осигуряване на по-добра 

осведоменост относно политиките и законодателните инициативи на ЕС; сключване на 

споразумения за партньорство и др.   

Като представители и защитници на интересите на обществото, НПО могат да 

съдействат за повишаване информираността на населението по отношение на техните 

права и задължения, както и да координират взаимоотношенията между местната 

изпълнителна власт и населението. Така неправителствените организации могат да 

активират гражданите за търсене на самостоятелни решения на местни проблеми, които 

са от първостепенно значение за местната общност.  

Партньорствата между гражданското общество и властта се развиват все още на 

проектен принцип, въпреки че правителството и парламентът имат практика да 

включват отделни НПО в работата на своите комисии. Като цяло обаче 

взаимоотношенията между местните власти и третия сектор са изградени преди всичко 

с цел усвояване на налични финансови ресурси от международни или държавни 

фондове. Само по себе това проектно партньорство може да бъде ползотворно, ако се 

прилагат работещи механизми за включването на гражданите в процесите на вземане 

на решения. 
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Компоненти на взаимодействието на местната власт с НПО са:  

 Консултациите;  

 Мониторинга;  

 Сътрудничеството в т.ч. ПЧП;  

 Комуникацията;  

 Отчетността.  

Консултации със заинтересованите страни трябва да се осъществяват в процеса на 

формулиране на социалната политика и в процеса на взимане на решения.  

За да се постигне представителност на структурите на гражданското общество, трябва 

идентифицираните социални групи да са излъчили свои представители, които да се 

включат в консултациите с местните власти. Ето защо процесът на идентифициране на 

заинтересованите страни е важен за обезпечаване на комуникацията.  

Необходимо е да се поддържа и текущо обратна връзка между гражданите и 

общинската администрация, която да осигурява обективна информация за 

правилността на взетите решения и тяхното по-нататъшно коригиране или 

затвърждаване на постигнатите резултати. 

Мониторингът изисква прозрачност, отчетност и ясни индикатори на постигнатите 

резултати, за да може на различи етапи да се проследява напредъкът на социалната 

политика. Той изисква текущо наблюдение и безпристрастна оценка на процеса на:  

 Взимане на решения и формулиране на социални политики или действия за 

предлагане на социални услуги;   

 Изпълнение на политики/решения/действия;   

 Отчитане на ефективността и ефикасността на политики/решения/действия, 

финансирани с публични средства;  

 Формулиране на предложения за подобряване на самия процес и 

ефективността и ефикасността на политики/решения/действия, финансирани 

с публични средства. 
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Условията за стимулиране участието на НПО също играят важна роля. Те включват:  

 Висок институционален капацитет на гражданските организации за извършване 

на експертен граждански мониторинг;  

 Осигурено финансиране, не влияещо на независимостта на експертната 

гражданска оценка;  

 Взаимодействие при изпълнение на мерки за развитие;  

 Използване натрупания капацитет извън администрацията за допълване 

капацитета на администрацията в полза на по-доброто управление, предоставяне на 

услуги на гражданите и местното развитие. 

 

Мониторингът изисква неправителствени организации с мисия и капацитет да 

наблюдават и да оценяват резултатите от публичните политики, а това ще стане 

възможно само ако:  

 се изградят комуникационни канали;  

 поддържат се комуникационни връзки, които да осигурят прозрачност на 

процеса и информираност при вземане на решенията;  

 информацията в системата се движи и към двете страни, като се отчитат 

постигнатите резултати и се съгласуват решенията.  

 

В контекста на доброто управление е важна и отчетността, която се намира в центъра 

на вниманието не само по отношение на публичните власти, но и на бизнеса и на 

структурите на гражданското общество. 

 

Моделът за взаимодeйствие между третия сектор и местната власт включва отделни 

компоненти на този процес:   

 участие в консултации при формулиране и планиране на изпълнението на 

политиките за местно развитие;   
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 пряко изпълнение на конкретни мерки, насочени към местното развитие – 

самостоятелно или в сътрудничество с местната власт, изпълнение на проекти, 

предоставяне на услуги;   

 участие в извършването на мониторинг и оценка на изпълнението на мерките за 

икономическо и социално сътрудничество. 

Основните практики на неправителствените организации за изпълнение на политиките 

за местно развитие са:  

 изпълнение на собствени проекти;  

 изпълнение на съвместни проекти;  

 извършване на професионални консултантски услуги.  

Тези изисквания налагат необходимост от предприемане на конкретни мерки за 

изграждане и поддържане на капацитета на гражданските структури. Подходящ 

инструмент за това е прилагането на принципите на стратегическото планиране, а 

именно:   

 определяне и оповестяване на мисията на организацията;   

 формулиране на визия на организацията;   

 идентифициране на заинтересованите страни от дейността на организацията;  

 определяне на нейните цели.  

 

Общата цел е да се развие устойчива система за диалог, обратна връзка и постоянна 

комуникация с гражданите с техните организации и с медиите. 

 

Тази цел може да бъде постигната с изпълнението на следните основни дейности:  

• Регламентиране на начина, по който администрациите следва да третират сигналите, 

жалбите и предложенията на гражданите, както и критичните публикации в средствата  

за масова информация по въпроси както от частен характер, така и отнасящи се до 

принципни въпроси на управлението;  

• Изграждане на организационни предпоставки в администрацията за адекватно 

реагиране на всяко адресирано към нея искане на гражданин;  
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• Въвеждане на механизми за санкциониране пренебрегването на законните права на 

гражданите;  

• Разработване на технологична система за анализиране на жалби, предложения и 

сигнали на гражданите, контрол за тяхното третиране и набавяне на статистическа и 

социологическа информация за нуждите на доброто управление;  

• Задължително ангажиране на сдружения на граждани в процесите на разработване на 

политики, изпълнение на конкретни дейности и за  контрол върху изпълнението при 

спазване на принципа за разграничаване на функции и избягване на конфликт на 

интереси; 

• Създаване на нормативни предпоставки за устойчиво финансиране на  

неправителствени организации от публични фондове, специално създадени за нуждите 

на консултативното участие при разработването, изпълнението и мониторинга на 

публичните политики;  

• Провеждане на съвместни инициативи между институциите и НПО за мониторинг на 

изпълнението на политики. Инициативи с граждански организации за мониторинг и 

оценка на качеството на административното обслужване;   

• Установяване на практики за равноправно третиране на медиите при предоставяне на 

информация и на подходи за стимулиране на свободата и плурализма на медиите;  

• Развитие на устойчиви организационни механизми за комуникация между 

администрацията и медиите, включително чрез разработване на съвместни обучителни 

програми и изграждане на общи обучителни центрове. 
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2.2. Добри практики с местния бизнес и социална услуга 

 

Ще представим как е въведен терапевтичен модел в Дневен център за деца и младежи с 

увреждания /ДЦДМУ/ гр. Пещера без да описваме формирането на социални умения у 

ползвателите на услугата. Фокусът е по-скоро участието на местния бизнес в 

терапевтичния процес. 

 

Партньорство на услугата с обувни фирми: “Бари” КБК Груп, ”Гидо” ООД, INGILIZ, 

„Nota Bene“ се изразява в предоставяне на кожени изрезки и отпадъци от фирмите, с 

които те изработват в ателиетата сувенири от кожа. Ръководителят на ателието 

сподели, че „фирмите изхвърлят тези кожени изрезки, а за нас те са полезен и безплатен 

материал за работа. Децата постепенно овладяват различни техники за работа с кожа и 

резултатът, който постигат е красиво изработени уникални бижута, гривни, пана и 

кутийки. За нас постоянното осигуряване на кожените изрезки е много по-ценна помощ 

от еднократното дарение, защото по този начин ние учим децата на активност и 

умения, а не наготово на консуматорско отношение на дареното. 
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„Винарска изба Кайнарджа“ ООД с. Кайнарджа ни дари с бутилки висококачествено 

вино. Заедно с децата украсихме бутилките с коледни мотиви и ги подарихме на 

гостите и родителите на коледното тържество. Децата усвоиха различни декупажни 

техники, научиха се да работят с различни видове приложни материали и се радваха 

истински на крайния резултат. Гостите и родителите на празника оцениха високо 

вложеното старание, красиво изработените бутилки, както и качественото вино на 

дарителя.  
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„VP Brands International“ ни дари дървени палети. Заедно с децата и доброволци от 

квартала се изработиха маса, дивани и къщичка. Ползвателите на услугата взеха 

активно участие в сглобяването и боядисването на мебели. 

   

 

Фирма за автомобилни гуми VIANOR ни дари стари автомобилни гуми, от които бяха 

изработени различни животни - охльови, лебеди, костенурка, калинка, миньон 

кладенец, вази и цветарник за декориране на дворното пространство. Децата вложиха 

личен труд в боядисването на гумите. 
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Живеем в условията на остри социални проблеми и всяка подкрепа от бизнеса за 

решаването на проблеми на местната общност е от значение. Средствата от 

Републиканския бюджет за издръжка на социалните услуги са недостатъчни за 

реализиране на дейностите, заложени в терапевтичните програми. За да осъществи 

своите терапевтични програми и постигне желания ефект ние си партнира с местни 

фирми, които подпомагат дейността ни.  

 

От партньорството ни с местния бизнес у нас се е създало впечатлението, че той е 

сензитивен към проблемите на общността. Вече има разбиране за поемане на социални 

ангажименти не само към своите работници, но и за разширяването на кръга към 

проблемите на местната общност. Предпочитани форми за социално отговорни 

действия са еднократните дарения, спонсорства, стипендии за подпомагане на деца в 

риск и отчасти доброволен труд“. 

 

3. Дефиниране на мониторинг 
Да се „очертае“ същността на мониторинга е необходимо да се опишат инструментите, 

които биха могли да се използват, за да се обективизират целите, методите, времевата 

рамка и заинтересованите страни в мониторинговия процес. 

Мониторингът и оценката са ключови инструменти за развитие на политики, програми 

и услуги в областните стратегии за социални услуги, като гарантират тяхното развитие 

и подобряване. Те са ефективни начини за упражняване на политическата, 

административна и икономическа власт на всички нива. В този контекст управлението 
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се разглежда, не само като упражняване на власт от страна на публичните органи, а 

като възможност на гражданите и техните групи да изразяват своите интереси и 

упражняват своите права като си взаимодействат с институциите. 

Основната цел на мониторинга е да установи постигнатия напредък спрямо 

поставените цели с помощта на индикатори, които са заложени в процеса на планиране. 

Мониторингът измерва ефективността на реализиране на социалната услуга в хода на 

нейното изпълнение като по този начин дава възможност да се направят своевременни 

промени в изпълнението на стратегията. От своя страна системата за мониторинг дава 

отговор на фундаментални въпроси като: 

 Постигнати ли са заложените цели? 

 Изпълнени ли са в срок планираните дейности? 

 Какви са причините за отклонения от първоначално заложената цел?  

 Каква е реакцията на клиентите/потребителите в услугите? 

 Каква е вероятността да се изпълни плана в поставените срокове, спрямо 

заложените цели? 

 Налагат ли се промени в средата за изпълнение на плана? 

 Каква е вероятността да се изпълни плана в заложените срокове и спрямо 

поставената цел?  

 

В настоящия доклад мониторингът на публични политики и програми се разглежда 

като процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация за хода на 

реализацията на политиката и постигнатите резултати. 

При осъществяването на мониторинга и оценката се осигурява прозрачност на 

управлението и процесите при предоставянето на социалната услуга. Те създават 

възможности за установяване на доверие между заинтересованите страни. Ефективното 

прилагане на мониторинга и оценката води до откриване и минимизиране на 

негативните въздействия в хода на предоставяне на социалната услуга и намаляване 

действието на рисковете.   
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Мониторингът се осъществява най-общо на няколко етапа свързани със събиране на 

информация, обобщаване на информацията и извеждане на заключения и вземане на 

информирано решение. 

Необходимо е да се отбележи, че между мониторинг и оценка не би могло да се постави 

знак за равенство, тъй като оценката е инструмент, който цели да измери извършената 

промяна в резултат от реализирането на стратегията. Също така оценката на 

социалните услуги се извършва чрез измерване на съответствие, ефективност, 

ефикасност и въздействие, т.е. отразява до каква степен са постигнати заложените 

резултати, какво е въздействието на предоставяната социална услуга върху живота на 

целевите групи, доколко процесът на предоставяне на социалната услуга адресира 

адекватно проблемите и нуждите на целевите групи, както и доколко е постигнала 

заложените цели. На базата на направената от оценката изводи и препоръки се 

формират последващи политики, стратегии и мерки в услугата. 

Важни за системата на мониторинг и оценка са логическата рамка и матрицата със 

система от индикатори за измерване постигането на напредъка и постигането на 

заложените цели. 

 

3.1. Основни принципи на мониторинга и оценката на публични политики в 

социалната сфера 

 

Очаква се в началота на 2020 г. в България да влезе в сила Закона за социални 

услуги. В него (Чл. 2) са описани принципите за предоставянето им: наличност, 

достъпност, приемлива цена, насочени към отделната личност, всеобхватност и 

непрекъснатост, ориентираност към резултата.  

По отношение на връзката между доставчиците на услуги и потребителите в 

доброволната европейска рамка за качеството на услугите се очертават следните 

принципи:  

- уважаване на правата на потребителите; 

- участие и предоставяне на права. 



 
 

 
 
 
Проект № BG05SFOP001-2.009-0074 с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и 
услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

24 
 
 

Критерии за качество относно гарантиране на участието на потребителите са свързани с 

участието им в планирането, разработването, предоставянето, наблюдението и оценката  

на услуги; Осигуряване на съответните средства, включително подпомагане при 

вземането на решения и застъпничество.   

 

Що се отнася до отношенията между доставчиците на услуги, публичните органи и 

други заинтересовани лица се очертават следните принципи: партньорство и добро 

управление. 

 

Принципите за връзката между доставчиците и потребителите и отношенията с другите 

заинтересовани страни определят участие на потребителите в процесите на планиране, 

мониторинг и оценка да се осъществява на ниво услуга, община и област.   

 

На ниво услуга участието на потребителите се осъществява чрез потребителски съвети, 

система за жалби и обратна връзка за удовлетвореността на потребителите по 

отношение предоставянето на услугата.  

 

На ниво община участието на потребителите се реализира чрез Обществените съвети за 

социално подпомагане, които се формират към всяка община и, които осигуряват 

тяхното включване в процеса на планиране, мониторинг и оценка на социалните услуги 

на общинско ниво.   

На ниво област участието на потребителите се реализира чрез форми като проучване на 

удовлетвореността от услугите и други, които осигуряват тяхното включване в процеса 

на планиране, мониторинг и оценка на социалните услуги на областно ниво. 
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3.2. Теоретични подходи на системата за мониторинг 

Необходимо е да се отбележи, че са разработени различни подходи при мониторинга на 

социалните услуги. Те са базирани на въведените като основни принципи за работа в 

социалната сфера. Ще се опитаме по-долу да ги представим, без да претендираме за 

изчерпателност. 

 Подход насочен към качеството 

Системата за мониторинг цели да създаде 

оптимални условия за качествено изпълнение на 

общинските стратегически документи за 

подкрепа на възрастни и стари хора. 

Съвременните разработки по темите за 

управление на проекти програми поставят 

качеството в средата на главните «ограничители» 

на програмата – хора, финансови средства и 

време. Това идва да покаже, че качеството на 

дадена програма/проект е в основата на действията за нейната реализация. 

Представената тук диаграма показва също така, че евентуални промени в един 

«ограничител» води до промени у всички останали, включително и в качеството на 

изпълнение. В този смисъл, предложената система за мониторинг ще цели да 

подпомогне процесите за качествена реализация на местните стратегии и планове за 

подкрепа на възрастни и стари хора, като при това ще отчита и основните ограничения, 

които са обективни и налични при тяхното изпълнение.  

 Холистичен подход 

Той разглежда всички аспекти на местните стратегии и планове за действие като едно 

единно цяло. Това означава, че се поставя приоритет върху програмата за подкрепа на 

възрастни и стари хора като такава, без да се „фаворизират” отделни нейни 

компоненти. Основна задача на прилагащите системата за мониторинг е да разберат в  

 

Хора

Бюджет Време

Качество
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достатъчна степен начина на функциониране на системата за подкрепа и нейните 

основни компоненти. В крайна сметка резултатът от мониторинговите дейности трябва 

да бъде съотнесен към цялата система за подкрепа на възрастни и стари хора на местно 

ниво и да е в състояние да формулира препоръки с оглед нейното оптимизиране.   

 Системен подход 

Системният подход разглежда политиките на местно ниво като част от общата 

(национална) система за подкрепа на възрастни и стари хора и позволява да се 

проследят взаимовръзките в тази система. Системният подход предполага детайлно 

познаване на вътрешните процеси в системата, както и на отделните елементи, които я 

изграждат. Както беше посочено по-горе, промените в един определен елемент на 

системата са в състояние да се отразят на всички или други елементи, образуващи тази 

система и затова е от изключителна важност да се възприеме подход, който отчита това 

състояние на взаимна свързаност. Може да се каже, че системният подход позволява да 

се изследват взаимните връзки в две посоки:  

 подкрепа „навън”, т.е. с други системи и/или политики, които влияят косвено 

или директно върху нейното изпълнение;  

 подкрепа „навътре”, т.е. всички онези елементи, структури и процеси, които 

позволяват на системата да функционира като едно цяло.  

 

 Подход ориентиран към клиента 

Социалните услуги за подкрепа на възрастни и стари хора са насочени към 

задоволяване на индивидуалните потребности на ползвателите. Те могат да бъдат 

предоставени като социални услуги/грижи в общността или в институция. Това 

означава, че те могат и трябва да бъдат разглеждани като клиенти на системата за 

подкрепа като при това се отчитат техните непосредствени нужди и права. Клиентът е  

поставен в центъра на конкретните дейности за подкрепа, което означава, че тя/той е не 

просто „ползвател” на някакви мероприятия от страна на доставчиците на услуги, а има 

ясно дефинирани потребности и права за достъп до предлаганите социални услуги.  
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Фокусирането върху интересите на клиента може да доведе до необходимост от 

промяна на предлагания набор от услуги и грижи в общността. 

 

 Партиципативен подход  

Предлаганата система за мониторинг залага на широко участие на всички 

заинтересовани страни в хода на изпълнение на мониторинговите дейности. Това 

включва и фазите на определяне на годишните приоритети, методите за набиране на 

данни, както и във фазите на дефиниране на препоръки и тяхното изпълнение.  

Партиципативният подход е съвременен метод на работа, при който се допуска 

максимално участие на гражданското общество, както и на различните институции, 

ангажирани непосредствено или имащи отношение към дадената политика. В една по-

напреднала фаза би могло да се мисли и за участие на клиентите в изпълнението на 

задачите по мониторинга, което ще го „разшири” с гледната точка на неговите 

конкретни права и потребности. Друг основен смисъл на партиципативния подход е да 

способства за постигане на консенсус между участниците при формулиране на 

препоръки и съгласуване на мерки за тяхното осъществяване. Защото основният смисъл 

на системата за мониторинг е да предостави достатъчно информация от практиката на 

местно ниво, която може да се окаже необходима за следващите фази на планиране или  

адаптиране на текущите планове за изпълнение на стратегията за подкрепа на 

възрастни и стари хора.  

 Подход на приложимост 

Системата за мониторинг трябва да е максимално ориентирана към практиката и да е в 

състояние да произведе адекватна информация за целите на текущо адаптиране на 

съществуващи планове за действие или за бъдещо планиране – на нови планове или 

стратегии за подкрепа на възрастни и стари хора. В този смисъл, предлаганият 

документ е само една отправна точка, като евентуални промени в практиката би 

следвало да намерят своето отражение в него и в по-нататъшната реализация на 

системата за мониторинг.  

 Подход на кохерентност 
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Подходът на кохерентност означава съответствие на системата за мониторинг и на 

нейните цели с останалите ключови документи и практики за мониторинг. Друг важен 

аспект е да се търси връзката между местните приоритети в политиката за подкрепа на 

възрастни и стари хора и нормативните документи, регулиращи системата на 

национално ниво. Една оптимална система за мониторинг би следвало да отчита и 

постоянно променящите се данни не само от местната практика, но и от други подобни 

системи. Подходът на кохерентност постулира и да се съгласуват евентуални промени в 

нормативните документи на местно ниво с действащите норми и стандарти на 

национално ниво. Този процес може да протича и в двете посоки, като целта е да се 

запази целостта и не-двусмислието на системата за подкрепа на възрастните и стари 

хора.  

Що се отнася до ограниченията, които са в системата за мониторинг, би могло да се 

обобщи, че те са ясно описани в научната литература, за да може ясно да се определи, 

че чрез нея  не може да се измерват. Тоест предлаганата система за мониторинг не е 

средство за контрол. Тя няма характер на администриращ инструмент, който се 

характеризира с това, че включва механизми свързани с „предписания” и „санкции”. 

Отчита субективното мнение, което е особено важно за качествена преценка на 

изпълнението на местните стратегии и планове за действие. Не оценява общинските  

стратегии и планове за действие, а наблюдава тяхното изпълнение като се стреми да 

постигне консенсусно мнение за тяхното оптимално изпълнение. 

4. Методология на мониторинга 

Мониторингът на социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик, би 

могъл да се осъществява чрез система от методи за събиране и анализ на информация 

съобразно модела за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги. 

С оглед дефиниране на подходящи методи е разработена система от индикатори и 

ключови въпроси, които позволят да се съберат както количествени, така и качествени 

данни, които биха установили нивото на гражданско участие в процеса на формиране 

на местни политики за възрастни и стари хора в област Пазарджик.  
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Методологията се състои в шест стъпки, които ще бъдат представени по-долу: 

1-ва стъпка: изработване на мониторингов план. Залагат се основните годишни 

мониторингови дейности и приоритети. 

2-ра стъпка: кабинетно проучване и анализ на документи, които имат отношение към 

предоставянето и развитието на социалните услуги за възрастни и стари хора в област 

Пазарджик. 

3-ра стъпка: работана терен с достигане на целевите групи заложени в плана. 

4-та стъпка: обработка и анализ на получените данни от предходните две стъпки. 

5-та: изготвяне и оформяне на доклад с изведени препоръки и констатации. 

6-та стъпка: представяне на доклада пред заинтеросованите страни в процеса на 

мониторинг.   

4.1. Система от индикатори и ключови въпроси  

Мониторинга на СУ ще се осъществява чрез събиране на информация относно 

участието на гражданите и потребителите на социални услуги в процеса на планиране, 

мониторинг и оценка на СУ, чрез формулирани ключови въпроси в определени области 

– планиране, мониторинг и оценка на СУ, и индикатори за анализ, съответно:  

- планиране на СУ с индикатори за анализ: идентифициране на необходимите 

услуги, форми на участие на гражданите, съответствие на СУ с потребностите на 

гражданите; 

- мониторинг на СУ с индикатори за анализ: разрешаване проблемите на 

потребителите, удовлетвореност на гражданите от предоставяните СУ, разнообразие на 

формите на участие, адаптация на СУ в съответствие с мнението на гражданите; 

- оценка на СУ с индикатори за анализ: ефективно гражданско участие в процеса 

на оценка,  разнообразни форми на участие в оценката, подобрение на услугите в 

резултат на участието на гражданите, подобрение в живота на потребителите при 

предоставяне на СУ. 
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Ключови въпроси  

Дали гражданите участват в процеса на планиране?  

Дали мнението на гражданите се взема предвид?  

Какви са формите на участие?  

Каква е степента/ниво на участие?  

Доколко предлаганите социални услуги съответстват на техните нужди? 

4.2. Система за мониторинг и оценка на социални услуги 

Мониторингът на СУ е системно събиране и анализиране на данни относно 

изпълнението на планираните дейности. В контекста на стратегиите за развитие на 

социалните услуги, системата за мониторинг би следвало да включва събиране и анализ 

на данни относно броя и вида на услугите, техния капацитет, начина на предоставяне, 

удовлетвореността на потребителите. Този мониторинг би трябвало да се осъществява с 

участието на потребителите индивидуално или чрез организирани форми.  

Мониторингът е в пряка зависимост от провеждането на прегледа и оценката на 

изпълнението на общинските стратегии за развитие на социалните услуги. В тази 

връзка е целесъобразно да се оптимизира работата на Обществените съвети във всяка 

община.  

Оценката на предоставяните СУ предполага събиране и анализ на данни относно 

постигнатите резултати от предоставянето на СУ и промените в качеството на живот на 

потребителите.   

Системата за мониторинг и оценка на СУ обхваща следните критерии: релевантност, 

ефикасност, ефективност, въздействие, устойчивост. Подходът на мониторинга е 

участието, което включва и обратна връзка от всички участници в изпълнението на 

предоставянето на социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик и 

носи допълнителни предимства за неговата ефективност. Гарантира се съпричастността 

и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите  
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от мониторинга и оценката, и съответно тяхната готовност и интерес от прилагането на 

препоръките на практика. 

Методологията на проучването включва анкета, проучване на обществено мнение чрез 

събиране на сведения по предварително съставен въпросник за изследване на мнението 

на потребителите на социални услуги и техните семейства, 

доставчиците/ръководителите на социални услуги, както и на представители на 

общинска/областна администрация.  

Мониторингът е едновременно инструмент за наблюдение на прогреса на дадена 

програма или дейност, но от друга страна е и процес с много широк спектър от 

различни дейности, в които участват всички заинтересовани страни. Процесът дава 

възможност на заинтересованите страни да рефлектират върху това, което правят в 

практиката. От друга страна системата за мониторинг е предпоставка „за среща“ на 

представители на институциите, професионалната общност, администрацията и 

клиентите около теми, свързани политиките на област Пазарджик за предоставяне на 

социални услуги за възрастни и стари хора. Системата за мониторинг може да бъде 

определена като:  

 Инструмент за управление, който предоставя на ръководителите, 

практикуващите и клиентите възможността да ориентират дейностите си към постигане 

на заложените цели и резултати. Получените данни, изводи и препоръки трябва да 

бъдат адекватно документирани и представени за обсъждане с цел повишаване 

ефективността от работата на всички институции, ангажирани предоставянето на 

социални услуги за възрастни и стари хора.  

 Процес на структурирана комуникация и за постигане на общо разбиране 

между заинтересованите страни по отношение на следните ключови въпроси:  

o Какво искаме да постигнем? 

o До къде сме стигнали в изпълнението на целите? 

o Как се движим за изпълнение на поставените цели? 

o Трябва ли да променим нещо?  
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 Инструмент за организационно развитие, който позволява постоянно учене от 

страна на участниците. Последното е в състояние да инициира процес на 

организационно развитие на всяка една заинтересована страна поотделно.   

 

Именно защото мониторингът е едновременно и инструмент и процес можем да 

заключим, че той трябва да е адекватно обезпечен с необходимите материални и 

човешки ресурси за неговото изпълнение. Системата за мониторинг в социалната сфера 

би  трябвало да се разглежда не като самоцел, а като органична част на всяка система за 

изпълнение на местни политики.  
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4.3. Целеви групи на мониторинга  

Определянето на целевите групи на мониторинга изхожда от необходимостта да се 

събере информация от всички участници в процеса на предоставяне на СУ за възрастни 

и стари хора, а именно: 

• общественост, и по-конкретно - потребители на социални услуги (дневна и 

резидентна); 

• бизнес, и по-конкретно - доставчици на услуги; 

• административни структури на изпълнителната власт, както и техните служители, в 

т.ч. областни и общински ръководства и специалисти, отговарящи за социалните 

услуги; 

• неправителствени организации, ангажирани с правата на потребителите 

 

При дефинирането на целевата група потребители, а именно възрастни и стари хора, е 

приложен принципа на изчерпателност по отношение на услугите, които те ползват, а 

именно дневни услуги и резидентни в общността. 

 

Методите за събиране на информация са подбрани с оглед достигане до всички целеви 

групи и събиране на релевантна информация и обработка на получената информация. 

  



 
 

 
 
 
Проект № BG05SFOP001-2.009-0074 с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и 
услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

34 
 
 

 

4.4. Иструментариум за граждански мониторинг 
Анкетното проучване предоставя възможност за достигане до по-голям брой 

потребители и позволява количествен анализ. Разработен е структуриран въпросник 

адаптиран към спецификите на групата потребители, с който се събера информация за 

ниво на участие, удовлетвореност от социалните услуги, които ползват, степен на 

съответствие на техните потребности и полезност от социалната услуга. Може да бъдат 

обхванати потребители от резидентни, дневни и консултативни услуги за възрастни и 

стари хора с и без увреждания.  

 

4.4.1. Въпросник за потребителите на социални услуги  
Настоящият въпросник е разработен с цел проучване на начина на предоставяне на 

социални услуги в област Пазарджик. Целта е да се оцени доколко тези услуги са 

подходящи за нуждите на хората, които ги ползват, дали хората, които ги ползват, са 

доволни от предлаганите услуги и дали участват в мониторинга на ползваните от тях 

услуги.  

Моля, отделете 10 минути, за да попълните този въпросник.   

Благодаря!  

1. Вашият пол е:  

а) Мъж    

б) Жена    

2. Вашата възраст е:  

а) 18-29 г.    

б) 30-50 г.    

в) 50-65 г.   

г) Над 65 г. 

3. Вие живеете в 

………………………………………………………………………….(Моля посочете)  
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4. Вид на ползваната услуга: 

а) дневна   

б) резидентна    

 

5. От колко време ползвате тази услуга?  

а) По-малко от 1 година   

б) Между 1 и 3 години   

в) Повече от 3 години   

 

6. Знаете ли да има други подобни услуги във вашата община? Ако да, какви? 

а) Да…………………………………………………………………………………………… 

б) Не 

 

7. Вие ли избрахте услугата, която ползвате?  

а) Да   

б) В известна степан 

в) Не  

 

8. Кой Ви насочи към ползването на тази услуга? 

а) членове на семейството 

б) близки   

в) познати 

г) приятели 

д) социални работници 
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9. Кое бе водещо за Вас при избора Ви на услугата? (Възможен е повече от един 

отговор) 

а) Ангажирането на свободното време  

б) Мястото където се намира услугата  

в) Материалната база   

г) Приятели и познати, които ползват услугата  

  

10. Отговаря ли ползваната от Вас услуга на вашите индивидуални нужди? 

а) Да 

б) В известна степен 

в) Не  

 

11. Участвахте ли при изготвянето на индивидуалната Ви оценка на потребностите и 

при изготвянето на индивидуалния Ви план за подкрепа?  

а) Да 

б) В известна степен 

в) Не  

 

12. Вземат ли се под внимание Вашите предложения за оптимизиране на ползваната от 

Вас услуга? 

а) Да 

б) В известна степен 

в) Не  

 

13. Питали ли са Ви дали Ви харесва ползваната услугата?  

а) Да   

б) Не   
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14. Ако са Ви питали, как?  

а) В неформален разговор  

б) На среща/посещение в услугата   

в) С анкета   

г) На съвет на потребителите   

д) Друго (моля, пояснете)……………………………………………………………………  

 

15. Кой се е интересувал дали сте доволен от услугата? 

а) членове на семейството 

б) близки   

в) познати 

г) приятели 

д) социални работници 

е) персонала в услугата 

 

16. Подавали ли сте оплаквания във връзка с ползваната от Вас услуга?  

а) Да   

б) Не   

 

17. Ако да, за какво сте подавали оплаквания?  

а) За храната   

б) За хигиената   

в) За здравна грижа 

г) За отношението на персонала   

д) За отношението на друг/ите потребител/и   

е) Друго (моля, пояснете)…………………………………………………………………..  
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18. По скала от 1 до 5, където 1 означава „Изобщо не съм доволен“, а 5 означава 

„Много съм доволен“ до колко сте доволен/ от социалната услуга, която ползвате?  

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

 

19. По скала от 1 до 5, където 1 означава „Изобщо не съм доволен“, а 5 означава 

„Много съм доволен“ до колко сте доволен от:   

а) Храната      

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

 

б) Хигиената в услугата  

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

 

в) Здравното обслужване   

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

 

г) Персоналът и отношението към потребителите  

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 
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д) Ангажирането на времето през деня    

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

 

е) Другите потребители    

1 – изобщо не 

съм доволен/а 

2 – по-скоро не 

съм доволен/а 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съм доволен/а 

5 – много съм 

доволен/а 

     

  

20. Какво бихте желали да се промени по отношение на социалната услуга, която 

ползвате? (Моля посочете)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.4.2. Въпросник за доставчици/ръководители на социални услуги за 

възрастни 
Настоящият въпросник е разработен като част от методологията за граждански 

мониторинг на социалните услуги за възрастни и стари хора в област пазарджик. Целта 

е да се оцени доколко тези услуги са подходящи и дали хората, които ги ползват, 

получават необходимата им подкрепа. Освен това е важно да разберем как се планират 

и оценяват услугите. Приложим е за резидентни, дневни и консултативни услуги с и без 

увреждания.  

Моля, отделете 10 минути, за да попълните този въпросник.   

Благодаря!  

1. Вашият пол е:  

а) Мъж    

б) Жена   

 

2. Вашето образование е: (Моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

3. Вашата професионална квалификация е: (Моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..  

4. Вашата длъжност в социалната услуга е: (Моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

5. От колко време работите в социалната сфера?  

а) до 6 месеца 

б) до 5 години 

в) до 10 години 

г) над 10 години 
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6. Вид на социалната услуга в която работите: 

а) дневна   

б) резидентна 

 

7. Моля посочете някои от основните характеристики на социалната услуга, в която 

работите? (Моля посочете всички верни отговори)  

А) Целева група   

а) възрастни хора   

б) стари хора   

в) Друго (моля посочете)………………………………………………………………  

Б) Цели на услугата  

а) Осигуряване на място за живот   

б) Развитие на умения за самостоятелност   

в) Социална интеграция  

г) Социална рехабилитация  

д) Подобряване на здравето  

е) Друго (моля посочете)………………………………………………………………  

В) Основни дейности в услугата  

а) Хранене    

б) Здравни грижи    

в) Дейности по интереси   

г) Психологическа помощ и подкрепа    

д) Рехабилитация    

е) Друго (моля посочете)………………………………………………………………  

 

8. Смятате ли, че услугата отговаря на индивидуалните нужди на потребителите?  

а) Да    

б) В известна степен    
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в) Не    

г) Нямам информация  

 

9. Участват ли потребителите на услугата при изготвянето на индивидуалните им 

оценки на потребностите и при изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа? 

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

10. Имате ли система за обратна връзка от потребителите за тяхното мнение за 

качеството на услугата?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

11. Има ли подадени оплаквания от потребители на услугата? 

а) Да    

б) Не    

г) Нямам информация  

 

12. От какво най-често се оплакват потребителите на услугата? 

а) храна    

б) хигиена в услугата    

в) здравно обслужване    

г) персонал и отношението към потребителите 

д) ангажирането на времето през деня 

е) другите потребители  
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ж) Друго (моля  

посочете)……………………………………………………………………………………… 

 

13. Вземате ли под внимание предложенията на потребителите за оптимизиране на 

предоставяната социална услуга? 

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

14. Какви форми на обратна връзка от потребителите използвате?  

а) Неформален разговор 

б) На Срещи/посещение в услугата  

в) Чрез анкета    

г) Обществен съвет към общината 

д) Съвет на потребителите на социални услуги 

д) Нямам информация    

е) Друго (Моля 

посочете)………………………………………………………………………………… 

 

15. Оптимизира ли се услугата, в резултат на предложенията от потребителите?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

16. Как точно се променя услугата, в резултат от предложенията на потребителите?  

а) Променят се правилата  в услугата   

б) Променя се  начина на ангажиране на свободното време на потребителите   
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в) Сменя се персонала    

г) Нямам информация     

д) Друго (Моля 

посочете)………………………………………………………………………………………

…………………………… 

17. Смятате ли, че услугата постига целите си?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

18. Какви са основните успехи на услугата? (Моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................. 

19. Какви са основните трудности пред социалната услуга? (Допустим е повече от един 

отговор) 

а) Недостатъчно финансиране     

б) Недостатъчно обучен персонал    

в) Ниско заплащане на служителите 

г) Лоша материална база    

д) Трудни потребители     

е) Липса на подкрепа от общината   

ж) Липса на партньори   

з) Друго (Моля 

посочете)……………………………………………………………………………………… 

20. Търсили ли сте подкрепата на бизнеса при реализиране на социалната си кауза? 

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  
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21. Получавате ли подкрепа от бизнеса при реализиране на социалната си кауза? 

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

22. Какъв вид подкрепа получавате от бизнеса? 

а) Предметни дарения    

б) Парични дарения    

в) Организиране на благотворителни събития    

г) Подпомагане при реализирането на инициативи и мероприятия 

д) Друго (Моля 

посочете)……………………………………………………………………………………… 

 

23. Има ли желаещи за извършване на доброволческа дейност във Вашата услуга? 

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  

 

24. Насърчавате ли контактите на вашите потребители с техните роднини и близки?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не    

г) Нямам информация  
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25. Получавате ли се съдействие от близките на потребителите Ви по отношение 

предоставянето на социалната услуга? 

1 – изобщо не 

получаваме 

2 – по-скоро не 

получаваме 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

получаваме 

5 – получаваме 

     

 

26. Вашите предложения относно повишаване на качеството на социалната услуга!  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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4.4.3. Структурирани интервюта с представители на общинска/областна 

администрация  
Качественото проучване с полу структурирани въпроси предоставят възможности за 

свободен обмен на гледни точки. Дизайнът на интервюто дава възможност да се събере 

дълбочинна информация от административните структури на областно ниво.  

Интервю с представители на общинска/областна администрация  

Представяне на целта на проучването и начина на събиране на информация, 

анонимност и конфиденциалност и използване на данните.  

Представяне на начина на провеждане на интервюто: времетраене, записки, 

възможност за отказ да се отговори на въпрос, възможност за отказ от продължаване на 

интервюто и др.  

 

1. Вашата позиция общинска/областна администрация: (Моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

2. От колко време работите в сферата на социалните услуги за възрастни?  

а) до 6 месеца 

б) до 5 години 

в) до 10 години 

г) над 10 години 

3. Имате ли практически опит в процеса на анализиране на потребности и планиране на 

политики?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не (Преминете на въпрос 8)   
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4. Как се осъществява планирането на социални услуги в общината/областта? Какви 

данни се събират и от кого? Как протича самото планиране?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

5. Какви услуги за възрастни и стари хора има в общината? Как се е осъществило 

планирането им? Дали те отговарят на потребностите на хората? Има ли различни 

потребности, които не са задоволени и от какви точно услуги? (Добре е да се потърсят 

конкретни отговори)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

6. Дали и как се събира информация за потребностите? Какви са формите на събиране 

на информация? (Да се потърсят конкретни отговори и примери)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  

7. Участват ли гражданите в процеса на планиране на социалните услуги? Как точно? 

Дали мнението на гражданите се отразява в процеса на планиране и дали това е 

възможно? (Да се потърсят конкретни отговори и примери)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….  
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8. Имате ли практически опит в процеса на мониторинг на предоставянето на социални 

услуги?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не  (Преминете на въпрос 12)    

 

9. Как се осъществява мониторингът на социалните услуги в общината/областта? Какви 

данни се събират и от кого? Дали този мониторинг се отразява на планирането, дали се 

променят услугите?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

10. Как участват гражданите в процеса на мониторинг? С какви форми? (Да се потърсят 

конкретни отговори и примери) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Дали и как мнението на гражданите се отразява на планирането? Променят ли се 

услугите в резултат от резултатите от мониторинга? (Да се потърсят конкретни 

отговори и примери) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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12. Имате ли практически опит в обработката на резултати от предоставянето на 

социални услуги?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не   (Преминете на въпрос 16)     

13. Какви са резултатите за гражданите, които се постигат от ползването на услугите? 

Да се изброят конкретни ползи за хората от ползването на услуги за възрастни и стари 

хора.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. Доволни ли са гражданите от ползването на услугите? Как планиращите разбират 

това? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15. Дали мнението относно удовлетвореността се отразява на процеса на предоставяне 

и качеството на услугите?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

16. Имате ли практически опит в оценката на политиките за социални услуги?  

а) Да    

б) В известна степен    

в) Не (Преминете на въпрос 21)    
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17. Как се осъществява оценка на социалните услуги и политиките в социалната област 

в общината/областта? Какви данни се събират и от кого? Дали оценките се отразяват на 

планирането на услугите? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

18. Как участват гражданите в процеса на оценка? С какви форми? (Да се потърсят 

конкретни отговори и примери) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………1

9. Дали и как мнението на гражданите се отразява на планирането? Променят ли се 

политиките в резултат от мнението на гражданите? (Да се потърсят конкретни отговори 

и примери)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

20. Степента на участие на гражданите в процеса на планиране, оценка и мониторинг 

на социалните политики в общината/областта.  

1 – изобщо не 

участват 

2 – по-скоро не 

участват 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

участват 

5 – участват 

     

  

21. Степен на съдействие от близките на потребителите по отношение предоставянето 

на социалната услуга? 

1 – изобщо не 

съдействат 

2 – по-скоро не 

съдействат 

3 - не мога да 

преценя 

4 – по-скоро 

съдействат 

5 – съдействат 
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22. Какво бихте желали да се промени по отношение планиране, оценка и мониторинг 

на социалните политики в общината/областта? (Моля посочете. Може да зададете и 

въпроси, ако имате)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.5.Описание на системата за мониторинг 

1. Мониторинг през призмата на потребителя на СУ 

 Мониторинга за качеството на предоставяната СУ да се извършва чрез 

анкетиране на ползвателите на услугата най-малко един път годишно. 

 Събраната информация да се обработи и анализира в услугата, като се вземе 

предвид мнението на ползвателите. 

 На база получените резултати да се изготви доклад от извършеното проучване и 

да се направят предложения за оптимизиране на дейностите в услугата, ако е 

необходимо. 

 Доклада се предоставя в общинска администрация, като доставчик на услугата. 

2. Мониторинг през призмата на доставчика/ръководителя на СУ 

 Мониторинга на качеството на предоставяната СУ на общинско ниво да се 

извършва чрез анкетиране на ръководителя на СУ ежегодно.  

 Събраната информация да се обработи и анализира на общинско ниво, като се 

вземат предвид направените предложения, ако има такива. 

 На база получените резултати да се отчете качеството на предоставяната СУ 

през изтеклата календарна година и да се планира предоставянето на СУ за следващата 

календарна година. 

3. Мониторинг през призмата на общинска/областна администрация 

 Мониторинга на качеството на предоставяната СУ на общинско/областно ниво 

да се извършва чрез анкетиране при изготвяне междинното отчитане на 

общинската/областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора. 
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Събраната информация да се обработи и анализира на общинско/областно ниво, като се 

вземат предвид направените предложения, ако има такива. 

 На база получените резултати да се отчете качеството на предоставяната СУ за 

възрастни и стари хора през изтеклия период и да се актуализира  

общинската/областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора за 

оставащия период.  
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5. Заключение 

На законово равнище е налице детайлна уредба на условията и реда за организиране и 

предоставяне на социални услуги. Рамката от законови и подзаконови актове 

обикновено урежда ключовите компоненти на системата на социалните услуги – 

отговорните институции, видовете услуги, които са достъпни за населението, целевите 

групи, които имат право на подпомагане, условията и реда за достъп и ползване на 

услугите, реда за регистрация и работа на доставчици на социални услуги, 

професионалните стандарти за социалните работници, стандартите за качество на 

услугите и реда за контрол върху качеството т. е. съществува ясна регламентация на 

видовете социални услуги, които са достъпни за населението.  

Въвеждането на своеобразен базисен пакет от услуги, от които всички граждани да 

могат да се възползват, независимо от местоположението си, е от огромно значение за 

осигуряването на равнопоставен достъп до социални услуги и повишаване на 

качеството на социалната закрила, осигурявана от държавата. 

На национално ниво е изграден орган с ранг на изпълнителна агенция, който отговаря 

пряко за изпълнението на политиката на социално подпомагане и упражнява контрол 

върху доставчиците на социални услуги чрез специално изграден инспекторат. Налице 

е развит санкционен режим, но липсва детайлизирана процедура за оценка на 

качеството на услугите. Същевременно липсва специализирана научно-изследователска 

организация, която да изследва и захранва с необходимите данни и анализи всички 

отговорни институции и да обезпечи развитието на социалните услуги.  

У нас са налице нормативно установени стандарти за качество, които обаче определят 

изисквания към услугите от предимно оперативен характер – хранене, материална база, 

обслужващ персонал. По този начин в българския модел стандартите по-скоро 

подпомагат функционирането на услугите и задоволяването на базисните потребности 

на обслужваните лица  от храна, здравни грижи и добри битови условия. В стандарта за  
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обслужващ персонал липсват изисквания за професионалната квалификация на 

служителите. По-общо са формулирани и изисквания към организацията на свободното 

време на потребителите и осигуряването на възможности за обучение.  Същевременно 

въвеждането на стандартите не е обвързано с наличието на ефективна система за 

оценка на качеството. Понастоящем липсват измерими показатели за качество, въз 

основа на които специализираният контрол от страна на инспектората на АСП да се 

провежда унифицирано.  

Въпросът за удовлетвореността на потребителите, чрез вземане на прякото мнение от 

ползвателите на СУ, следва да бъде разглеждано като единствения валиден и обективен  

начин за извършването на комплексна оценка на качеството на предоставяните 

социални услуги. 

За качество на ползваните от потребителите услуги може да се говори, когато услуги 

успяват в много голяма степен да удовлетворят потребностите на потребителите и 

наистина да осъществят основната си мисия да подобряват състоянието им и да 

подпомагат възможността им да водят самостоятелен живот, като същевременно ги 

подкрепят да участват активно в живота на общността. Най-значими резултати 

социалните услуги могат да постигат в утвърждаването на усещане за полезност и 

значимост у потребителите, както и върху комуникативните способности на 

потребителите и изграждането на умения за справяне с ежедневието. 

Социалните услуги са насочени към най-уязвимите групи в обществото. Основната им 

мисия е да подпомогнат задоволяването на основните жизнени потребности (храна, 

подслон, облекло) на хора, които изпитват затруднения да справят сами с живота си. 

Освен покриване на базисните потребности, свързани с жизненото оцеляване, 

социалните услуги следва да подпомагат потребителите при развиването на умения за 

водене на самостоятелен живот, за да способстват за постигането на ефективното 

участие и включване на лицата, изпитващи затруднения, в социалния живот на 

общността.  
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Чрез анкетното проучване сред потребители директно могат да се набират данни 

доколко социалната услуга успява да задоволи конкретните им потребности, свързани с 

жизнените им функции и тези, свързани с активното им участие в социалния живот. 

Удовлетвореността от подкрепата в социалната услуга, свързана с осигуряване на 

възможности за социално включване и активно участие в живота на общността е от 

съществено значение за потребителите на СУ. Единствено осигуряването на 

разнообразни възможности за прекарване на свободното време, като зрители или чрез 

участници, би удовлетворило потребността от социално включване на потребителите. 

Оценка на качеството на живот на потребителите трябва да се извършва на базата на 

определени унифицирани индикатори, чрез въвеждането на ясни изисквания към всеки 

стандарт, което ще наложи внедряването на механизми, чрез които да се проследи 

нивото на качеството в съответствие със стандарта.  

Тези механизми се изразяват в различни по вид индикатори/показатели, като те могат 

да имат както количествена, така и качествена природа, но при всички случаи залагат 

подходи за обективно измерване на качеството било чрез събиране на количествени 

данни, или чрез набирането на качествена и оценъчна информация. Ето защо 

приложимостта на измеримите показатели за качество следва да бъде подложено на 

задълбочен анализ с участието на всички отговорни институции  и всички 

заинтересовани страни. 
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6. Препоръки 
 

Ежегодно допитване сред потребителите на социални услуги дава възможност да бъдат 

отчетени резултати, както относно степента на тяхната удовлетвореност от получената 

подкрепа, така и по отношение на качество на социалните услуги.  

 

Получените предложения от потребители в мониторинга дават възможност да се 

извърши съответното оптимизиране, както на политиките и услугите в социалната 

сфера, така и на работните процеси при необходимост.  

 

Събирането на актуална информация и ежегодните анализи на общинско ниво 

допринася и за междинно актуализиране на Областната стратегия за социалните услуги 

за възрастни и стари хора съобразно потребностите на целевите групи и заложените 

цели на социалните услуги.   

 

Необходимата информация относно потребностите от социални услуги и техния обхват 

на общинско ниво се събира от общинските администрации чрез проучване на - 

удовлетвореността на потребителите; качеството на предоставяните услуги; отчетите 

на социалните услуги; анкети сред ръководителите на услугите. Анализът на 

информацията от проучването служи за изготвяне на Годишния план за развитие на 

социалните услуги в съответната община. След неговото изготвяне общинските 

администрации проследяват изпълнението и предприемат конкретни мерки за 

подобряване на резултатите. 
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